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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 

จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์เป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ และได้นําเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรื่องน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินการด้อยค่าของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์  
  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 (ประมาณการทาง

บัญชีที่สําคัญ  ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ) และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  19 (ที่ดิน  อาคารและ

อุปกรณ์) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 กลุ่มกิจการมีที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นจํานวนเงนิสุทธิ 4,719 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของสนิทรพัยร์วม 

 

ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูง

กว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสําหรบัสนิทรพัยนั์น้ ๆ โดยใชว้ธิี

ประเมนิมูลค่าจากการใช ้(value in use) ซึ่งคํานวณโดยคดิลด

กระแสเงนิสดในอนาคต ผู้บริหารได้ข้อสรุปว่าไม่จําเป็นต้อง

บนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพิม่ในปี พ.ศ. 2564 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากมูลค่าของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ดังกล่าวมีสาระสําคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ี 

ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนขึ้นอยู่กับประมาณ

การ และดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหารในการประเมินผล

ประกอบการในอนาคตของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด 

อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลดที่ใช้ในประมาณการกระแสเงนิสด

ในอนาคต ซึ่งข้อสมมติฐานเหล่าน้ีมีความสําคญั เพราะการ

เปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยอาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่สําคญั

ต่อการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและการดอ้ยค่า 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าทําความเข้าใจและประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการ

ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งใช้วิธี

ประเมนิมูลค่าจากการใช้ (value in use) ว่ามคีวามเหมาะสม

และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ 

กระแสเงนิสดในอนาคตของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด และ

ประเมินหลักเกณฑ์วิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของ

ผูบ้รหิาร รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณดงักล่าว 

 

ข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตกับผล

การดําเนินงานเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ข้าพเจ้าพบว่าการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการคํานวณมูลค่า 

ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานเฉลี่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิในอดตี  
 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆที่สําคัญ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเตบิโตที่ใช้ในการจดัทําประมาณการกระแสเงนิสด 

โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโตดังกล่าวกับ 

ข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของธุรกิจ 

ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

2. อัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดทําประมาณการซึ่งข้าพเจ้าได้

พิจารณาจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ 

กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางการตลาดล่าสุด 

 

จากผลการตรวจสอบ ข้าพเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการ

คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื มีความสมเหตุสมผลและ

เหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 
  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจาก

การทุจรติอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 

ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิด 

ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงาน

ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิัทต้อง

หยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่า 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง

ตามทีค่วรหรอืไม่  

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 

ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่สําคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเดน็ที่มนัียสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึ้น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท์  แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 2,013,814,032 1,557,306,217 1,722,697,288 1,378,292,980

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 285,381,220 - 258,491,060 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 12 3,102,213,758 - 3,102,213,758 -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 11 356,447,330 591,588,073 357,423,669 381,095,558

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 40 17,515,699 2,251,390 386,224,519 213,020,297

สนิคา้คงเหลอื 13 110,912,643 117,979,325 77,887,314 76,873,734

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 125,747,083 131,854,769 - -

คา่บรกิารจา่ยลว่งหน้าทถีงึกําหนด

ภายในหนึงปี 23 1,875,600 1,875,600 1,875,600 1,875,600

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 14 145,664,664 160,121,931 27,151,305 44,947,725

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 6,159,572,029 2,562,977,305 5,933,964,513 2,096,105,894

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 12 - 27,094,220 - -

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 12 11,044,476 13,943,761 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 - - 2,251,848,898 2,419,039,799

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 16 1,968,758,571 6,249,303,017 1,932,779,191 6,204,746,784

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 17 45,969,654 49,582,698 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 40 1,900,000 1,900,000 125,380,000 160,400,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 18 221,618,039 480,954,379 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 19 4,718,884,132 5,160,804,349 3,199,705,069 3,641,473,912

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 20 2,693,048,897 2,662,503,000 2,064,800,421 2,024,469,780

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21 174,713,126 149,649,215 83,525,811 97,833,109

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 301,643,498 109,906,737 142,752,452 -

คา่บรกิารจา่ยลว่งหน้าระยะยาว 23 52,445,900 54,790,976 51,893,362 54,325,680

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 24 169,867,233 154,805,205 113,621,690 105,719,922

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 10,359,893,526 15,115,237,557 9,966,306,894 14,708,008,986

รวมสินทรพัย์ 16,519,465,555 17,678,214,862 15,900,271,407 16,804,114,880

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื

ระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 26 35,306,033 1,782,313,730 - 1,747,038,674

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 25 1,442,511,297 1,395,315,736 1,023,119,071 898,799,165

หนีสนิทเีกดิจากสญัญาทถีงึกําหนดชําระ

   ภายในหนึงปี 33 591,146,724 632,628,408 512,477,870 475,066,444

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี  26 1,990,000,000 845,000,000 1,990,000,000 845,000,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี  288,263,761 272,671,139 187,121,970 172,890,778

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรอืกจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 40 - 12,800,000 918,933,644 990,113,962

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 625,592,425 17,846,400 618,153,634 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 28 133,960,248 50,491,996 106,134,297 19,986,000

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,106,780,488 5,009,067,409 5,355,940,486 5,148,895,023

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 915,000,000 2,505,000,000 915,000,000 2,505,000,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,535,312,035 2,481,909,304 1,970,482,201 1,889,954,037

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 118,241,554 241,580,572 - 128,620,994

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 86,089,012 75,060,299 66,153,932 52,711,807

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 33 10,138,368 15,854,692 - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 30 461,090,639 723,707,614 187,418,031 431,100,884

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,125,871,608 6,043,112,481 3,139,054,164 5,007,387,722

รวมหนีสิน 9,232,652,096 11,052,179,890 8,494,994,650 10,156,282,745

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502

ทนุทอีอกและชําระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูคา่ทชีําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,216,908,043 1,547,166,007 2,078,722,781 1,340,682,975

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (376,294,093) (394,084,733) (2,747,264) (22,152,080)

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 7,169,915,190 6,482,382,514 7,405,276,757 6,647,832,135

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 32 116,898,269 143,652,458 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 7,286,813,459 6,626,034,972 7,405,276,757 6,647,832,135

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 16,519,465,555 17,678,214,862 15,900,271,407 16,804,114,880

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,113,193,405 2,868,055,583 1,361,039,115 1,713,359,391

รายไดจ้ากการขาย 896,319,378 897,171,688 615,968,921 552,938,788

รวมรายได้ 3,009,512,783 3,765,227,271 1,977,008,036 2,266,298,179

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (2,403,360,003) (2,683,729,829) (1,622,032,669) (1,687,486,495)

ตน้ทุนขาย (455,110,298) (480,185,500) (272,359,163) (214,569,920)

รวมต้นทุน (2,858,470,301) (3,163,915,329) (1,894,391,832) (1,902,056,415)

กาํไรขนัต้น 151,042,482 601,311,942 82,616,204 364,241,764

รายไดอ้นื 34 355,500,127 171,206,242 272,213,142 160,033,064

คา่ใชจ้่ายในการขาย (260,617,487) (325,935,213) (154,852,520) (195,197,656)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (1,594,549,019) (1,550,695,303) (1,148,023,597) (1,122,118,056)

ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (54,213,571) (70,140,609) (18,015,791) (14,749,885)

ตน้ทุนทางการเงนิ 36 (258,136,815) (174,635,193) (264,209,062) (193,283,497)

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงนิลงทุน 3,162,792,689 (23,604,472) 3,162,792,689 (18,988,650)

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัร่วม และการรว่มคา้ 15, 16, 17 391,710,232 739,785,322 92,170,432 446,063,920

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,893,528,638 (632,707,284) 2,024,691,497 (573,998,996)

ภาษีเงนิได้ 37 (354,373,373) 92,501,154 (374,880,864) 71,750,063

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 1,539,155,265 (540,206,130) 1,649,810,633 (502,248,933)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนักงาน (21,301,022) - (20,109,954) -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัยอ่ย

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี - - (1,015,362) -

ภาษีเงนิไดท้เีกยีวกบัรายการขา้งตน้ 4,260,204 - 4,021,991 -

(17,040,818) - (17,103,325) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการ

  แปลงคา่งบการเงนิ 24,766,634 8,103,504 - -

สว่นแบง่กําไรเบด็เสรจ็อนืของ

   บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มตามวธิี

   สว่นไดเ้สยี 869,680 48,999 19,404,816 6,029,285

ภาษีเงนิไดท้เีกยีวกบัรายการขา้งตน้ 3,195,228 (315,536) - -

28,831,542 7,836,967 19,404,816 6,029,285

รวมกําไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี 11,790,724 7,836,967 2,301,491 6,029,285

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,550,945,989 (532,369,163) 1,652,112,124 (496,219,648)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 1,581,450,356 (527,492,608) 1,649,810,633 (502,248,933)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (42,295,091) (12,713,522) - -

1,539,155,265 (540,206,130) 1,649,810,633 (502,248,933)

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 1,584,218,302 (521,867,271) 1,652,112,124 (496,219,648)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 32 (33,272,313) (10,501,892) - -

1,550,945,989 (532,369,163) 1,652,112,124 (496,219,648)

กาํไรต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 38 1.77 (0.59) 1.84 (0.56)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

10



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

การเปลียนแปลง กาํไร(ขาดทุน) รวม

ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว สดัส่วนของ เบด็เสรจ็อนื องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจา้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหคุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนซือคืน ซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เจา้ของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 2,383,246,666 (371,575,363) (28,134,707) (399,710,070) 7,317,375,498 146,354,689 7,463,730,187

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหรบัปี

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 32 - - - - - - - - - - 6,000,000 6,000,000

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 32 - - - - - 283 - - - 283 1,799,661 1,799,944

เงนิปันผลจา่ย 39 - - - - - (313,125,996) - - - (313,125,996) - (313,125,996)

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั - - - (4,537,662) - 4,537,662 - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - (527,492,608) - 5,625,337 5,625,337 (521,867,271) (10,501,892) (532,369,163)

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 1,547,166,007 (371,575,363) (22,509,370) (394,084,733) 6,482,382,514 143,652,458 6,626,034,972

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 1,547,166,007 (371,575,363) (22,509,370) (394,084,733) 6,482,382,514 143,652,458 6,626,034,972

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหรบัปี

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 32 - - - - - - (2,018,124) - (2,018,124) (2,018,124) 6,518,124 4,500,000

เงนิปันผลจา่ย 39 - - - - - (894,667,502) - - - (894,667,502) - (894,667,502)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,564,409,538 - 19,808,764 19,808,764 1,584,218,302 (33,272,313) 1,550,945,989

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 2,216,908,043 (373,593,487) (2,700,606) (376,294,093) 7,169,915,190 116,898,269 7,286,813,459

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

กาํไร(ขาดทุน)

เบด็เสรจ็อืน

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) รวม

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว เบด็เสรจ็อืนของบริษทัย่อย องคป์ระกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ทุนสาํรอง  และบริษทัร่วม ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  ตามวิธีส่วนได้เสีย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,156,057,904 (28,181,365) (28,181,365) 7,457,177,779

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย 39 - - - - (313,125,996) - - (313,125,996)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (502,248,933) 6,029,285 6,029,285 (496,219,648)

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 1,340,682,975 (22,152,080) (22,152,080) 6,647,832,135

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 1,340,682,975 (22,152,080) (22,152,080) 6,647,832,135

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย 39 - - - - (894,667,502) - - (894,667,502)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,632,707,308 19,404,816 19,404,816 1,652,112,124

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,078,722,781 (2,747,264) (2,747,264) 7,405,276,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 1,893,528,638 (632,707,284) 2,024,691,497 (573,998,996)

รายการปรบัปรงุ

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,249,992,370 1,241,744,229 806,527,230 742,533,160

ขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 6, 35 54,213,517 70,140,609 18,015,791 14,749,886

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยอ์นื 48,521,633 22,259,429 26,637,245 12,782,666

กลบัรายการขาดทนุจากสนิคา้รบัคนื 35 - (150,000) - -

(กลบัรายการ)ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 35 (11,091,363) 8,982,916 (9,419,570) 1,300,000

ประมาณการหนีสนิจากคดคีวาม 35 299,072,333 159,350,000 299,072,333 159,350,000

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของภาพยนตรร์ะหว่างผลติ 35 - 33,410,822 - -

ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 35 259,578,847 6,911,695 - -

ขาดทนุ(กําไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,538,271 (1,396,233) 810,768 1,115,265

กําไรจากการขายคนืพนืทเีช่า (1,601,869) - - -

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ อุปกรณ์

   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 35 9,071,223 6,694,701 5,643,950 2,544,813

(กลบัรายการ)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของอาคาร

    อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 35 (147,157,024) 41,284,126 2,734,284 -

การลดคา่เช่า (219,863,102) - (172,432,385) -

ผลต่างจากการลดคา่เช่า - 28,584,100 - 26,118,952

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 35 - 75,140,624 - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ (188,868) - (188,868) -

กําไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ (2,311,152) - (2,311,152) -

(กําไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

   บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ (3,162,603,820) 23,604,471 (3,162,603,820) 18,988,650

สว่นแบ่งกําไรในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 15, 16, 17 (391,710,232) (739,785,322) (92,170,432) (446,063,920)

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

   บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 15, 16, 17, 35 1,895,777 15,313,250 38,500 81,911,426

รายไดร้บัล่วงหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ (7,175,962) (169,338) (7,175,962) (169,338)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 (5,935,224) 6,742,468 (4,263,030) 4,381,753

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (1,302,379) 2,369,818 2,867,924 144,521

ดอกเบยีรบั (19,609,382) (14,884,156) (31,197,180) (25,491,303)

ตน้ทนุทางการเงนิ 258,136,815 174,635,193 264,209,062 193,283,497

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน

   และหนีสนิดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 179,321,338 371,788,971 15,066,880 155,172,439

- สนิคา้คงเหลอื 18,158,045 (13,926,524) 8,405,990 (5,066,555)

- ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ (88,293,713) (149,063,506) - -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (16,592,790) (11,515,932) (4,207,818) 12,984,096

- ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,347,923 1,325,930 - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (17,063,455) (18,326,655) (8,793,196) (18,552,131)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (495,254,408) (238,522,564) (404,293,960) (259,871,613)

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื 82,150,022 (56,733,261) 84,830,124 (25,768,651)

- หนีสนิทเีกดิจากสญัญา (40,022,046) 90,439,015 44,587,388 31,628,808

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (42,068,119) (12,437,414) (23,133,998) (13,606,048)

- จา่ยภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน (4,337,085) (9,072,133) (2,404,799) (6,127,175)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (314,655,241) 482,032,045 (320,457,204) 84,274,202

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (314,655,241) 482,032,045 (320,457,204) 84,274,202

จา่ยดอกเบยี (161,678,318) (159,059,307) (184,786,682) (178,448,749)

จา่ยภาษเีงนิได้ (66,789,310) (120,545,284) (24,078,683) (32,022,267)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (543,122,869) 202,427,454 (529,322,569) (126,196,814)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 40 (19,681,355) (6,276,000) (334,424,413) (167,517,896)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 40 4,417,046 4,024,610 161,220,191 193,748,996

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคล

   หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 40 - - 22,160,000 29,500,000

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ (5,400,000,000) - (5,400,000,000) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 2,300,286,262 - 2,300,286,262 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในตราสารหนี (272,346,326) (27,094,220) (272,346,326) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในตราสารหนี 12,001,019 - 12,001,019 -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - (120,500,000) (9,000,000)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษิทัร่วม 16 (170,273,085) (171,453,793) (167,823,085) (151,328,793)

เงนิสด(จา่ย)รบัจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ยสทุธิ

   จากเงนิสดในบรษิทัยอ่ย - (5,361,369) - 164,990

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 16 7,111,745 5,337,000 - -

เงนิสดรบัจากการชําระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 15 - - - 17,009,062

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 7,765,901,652 41,933,726 7,765,901,652 41,933,726

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (157,196,342) (247,284,507) (85,724,712) (132,065,947)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 485,768 3,305,933 4,597,608 2,332,629

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (337,555) - (114,601)

เงนิสดรบัจากการขายคนืพนืทเีช่า 2,500,000 - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (59,638,218) (68,395,987) (17,718,103) (43,911,880)

ดอกเบยีรบั 19,473,167 14,185,116 30,567,586 22,476,302

เงนิปันผลรบั 15,16 234,705,134 175,531,614 234,705,134 240,492,514

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 4,267,746,467 (281,885,432) 4,132,902,813 43,719,102

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 40 - - 783,268,043 1,431,187,693

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 40 (12,800,000) - (854,448,361) (1,408,498,797)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 27 4,573,651,246 7,840,652,322 4,493,651,246 7,805,652,322

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 27 (6,330,000,000) (6,992,000,000) (6,250,000,000) (6,970,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 27 (162,619,166) (137,904,791) (91,979,362) (66,509,445)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 27 500,000,000 - 500,000,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัการไถ่ถอนหุน้กู้ 27 (500,000,000) - (500,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 - 800,000,000 - 800,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 (445,000,000) (533,000,000) (445,000,000) (533,000,000)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุจาก

   การลงทนุในบรษิทัยอ่ย 4,500,000 6,000,000 - -

เงนิสดจา่ยปันผล 39 (894,667,502) (313,125,996) (894,667,502) (313,125,996)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (3,266,935,422) 670,621,535 (3,259,175,936) 745,705,777

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 457,688,176 591,163,557 344,404,308 663,228,065

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,557,306,217 961,742,096 1,378,292,980 715,064,915

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (1,180,361) 4,400,564 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 2,013,814,032 1,557,306,217 1,722,697,288 1,378,292,980

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่าหกัสงิจงูใจ

   จากสญัญาเช่า 348,582,260 94,364,734 289,445,660 -

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 5,835,815 597,146 543,600 -

การซอือุปกรณ์โดยทยีงัมไิดช้ําระเงนิ 21,357,433 - 7,819,712 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได ้

จดทะเบยีนดงัน้ี 

 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ 

บรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ และให้บรกิารเกี่ยวกบัความบนัเทงิ การประกอบธุรกิจหลกัของ 

กลุ่มกจิการสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

• ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ 

• การใหบ้รกิารสื่อและโฆษณา 

• การใหบ้รกิารโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 

• ธุรกจิใหเ้ช่าพื้นทีแ่ละบรกิาร 

• ธุรกจิสื่อภาพยนตร ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

 

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

ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ ในปี พ.ศ. 2564 

 

ในช่วงไตรมาสที ่2 และ 3 ของปี พ.ศ. 2564 โรงภาพยนตรใ์นกรุงเทพมหานครของกลุ่มกจิการตอ้งปิดลงชัว่คราว รวมถงึสถานโบว์ลิง่

คาราโอเกะ และไอซ์สเกต็ตามคาํสัง่ภายใต้พระราชกําหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ก่อนจะกลบัมาเปิดบรกิารอกีครัง้ในไตรมาสที ่4 

ของปี พ.ศ. 2564 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกจิอย่างมสีาระสําคญั อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดใ้หค้วามใส่ใจกบั

เหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และกําลงัประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือกับ

เหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 
 

แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจการยงัคงมเีงินทุน

หมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมดําเนินงานและการผลติภาพยนตร ์
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ําคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช ้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซอ้น และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นัียสาํคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี 

ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เติมหลกัการใหม่และแนวปฏิบตั ิ

ในเรื่องต่อไปน้ี 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึง่ไม่ 

จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงนิ รวมทัง้

ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึ้นถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจของกจิการ 

ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง

กําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามารวมกัน 

มสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วาม

สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
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ค)  การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกัน 

ความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง 

เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้

กําหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่

แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการ

นําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 

 

ก)  การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการทีอ่าจ

ไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบ

ต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ 

(รวมถึงหน้ีสินตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการ

กําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุน

จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทนัท ีทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสีย่งได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้น้ี กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ

ความไม่มปีระสทิธผิล 
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TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อ้างองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว

ของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ข)  แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสั       

โคโรนา 2019 

กลุ่มกิจการที่ให้ความช่วยเหลอืลูกหน้ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลือกนําแนวปฏบิตัิ

ดงักล่าวที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีตามแนวทางในหนังสอืเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564  

มาถือปฏิบัติสําหรบัการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2566  แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่สําคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบัการจดัลําดบัชัน้ลูกหน้ีสําหรบั 

การคํานวณ ECL กรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) สําหรับหน้ีที่ม ี

การปรบัโครงสร้าง ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบัการคํานวณ ECL สําหรบัวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช ้(unused credit line) เป็นต้น 

ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิจากการนําแนวปฏบิตัดิงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไดแ้ก่ อตัราการหมุนเวยีนลูกหน้ีตํ่า เน่ืองจากกจิการ

มแีนวโน้มเกบ็หน้ีไดช้า้ 

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ข)  บรษิทัร่วม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับมอีํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม  

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

20 

ค) การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การดําเนินงานร่วมกนั 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัเมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์และมภีาระผูกพนัในหน้ีสนิที่

เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรบัรู้สทิธิโดยตรงในสินทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน

ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ่้ายทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรายการดงักล่าวจะแสดง

รวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน 

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี  

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที่ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของ

การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

ที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชําระ 

ภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 

 

จ) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่

เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

21 

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัหรอืยงัคงมกีาร

ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอื

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน

เบด็สรจ็ 

 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 

ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของ 

เงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง 

ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 

ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้ 

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

5.2 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ําหรบั

การซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 

 

• มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

• หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

• ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 

 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 

 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 

 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสยี 

ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกินกว่ามูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้

ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนตา่งโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
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การรวมธุรกจิทีดํ่าเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื้อ 

 

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิ จะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 

 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ

รายการ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ 

ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของ 

กําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้

นําเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

• สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

• ผลต่างของอตัราแลก 

• เปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

5.5 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระซึ่งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30-60 วนั ดงันัน้ลกูหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชาํระ ยกเวน้ในกรณีที่

เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงินที่มีนัยสําคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิง่ตอบแทน  

และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 (จ) 

 

5.6 สินค้าคงเหลือและภาพยนตรร์ะหว่างผลิต 

 

สนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ย อาหารและเครื่องดื่ม และวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภาพยนตร ์ 

 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและ 

วสัดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์คํานวณตามวธิีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด 

 

ภาพยนตร์ระหว่างผลติ แสดงถงึต้นทุนของการผลติและถ่ายทําภาพยนตร์ทีอ่ยู่ระหว่างการผลติและจะตดัจําหน่ายเป็นต้นทุน

เมื่อมกีารจําหน่ายหรอืจดัฉายภาพยนตร์ โดยตดัจําหน่ายตามอตัราส่วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ ต้นทุนการ

ผลติภาพยนตรป์ระกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติและถ่ายทําภาพยนตร ์และแสดงดว้ยราคาทุน 

 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ

ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 

 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
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กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงินลงทุน 

ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้ 

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัทีท่ํารายการค้า ซึ่งเป็น

วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก 

เมื่อสทิธิในการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

 การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นัน้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL  

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า 

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 

ค) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา 

ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อื่น กําไรหรอืขาดทุนที่

เกิดขึน้จากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับ

กําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI  

และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยทีค่าํนวณตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอื

ขาดทุนที่ร ับรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดง 

ในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น  รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

• มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการ

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัด 

มูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกําไร(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกดิ

รายการ 

 

ง) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร/ขาดทุนอื่น

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 

 

จ) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่น 

และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตัง้แต่วนัที่

กลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพจิารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคต 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี 

 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

26 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-

looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอย่างง่าย (Simplified 

approach) สําหรบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น แต่กลุ่มกจิการเลอืกใช้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี มาประกอบ

กบัดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การด้อยค่าที่รบัรู้ตามวิธี

ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.2  

 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญา 

ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก) 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพจิารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) 

โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงินสด 

ซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา 

 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 

 

• จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
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5.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอือาคารสํานักงานใหเ้ช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้องอาคารสาํนักงาน

รบัรู้ภายใต้สญัญาเช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว ้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มไีว้ใช้งานโดยกิจการ 

ในกลุ่มกจิการ 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 
 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่

กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ

ลงทุน กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนจะวดัมูลค่าภายหลังจากการรบัรู้รายการด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชพี

บญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงิน 

ในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนที่วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน

เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยนั์น้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดนิไม่มกีารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้

ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 

โรงภาพยนตรส์่วนปรบัปรุง 10, 20, 25 ปี 

 หรอืตามอายุสญัญาเช่า 

ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 

 หรอืตามอายุสญัญาเช่า 

เครื่องมอือุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทีใ่ชดํ้าเนินงาน 5, 7, 10, 15, 20 ปี 

อุปกรณ์สาํนักงาน 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 
 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก 

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุน 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น ลขิสทิธิภ์าพยนตร์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
 

สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคาํนวณโดยใช้วธิีเสน้ตรง วธิเีสน้ตรง หรอืวธิอีื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 
 

ค่าลขิสทิธิภ์าพยนตร์ 
 

ลขิสทิธิภ์าพยนตร์ บนัทกึตามราคาทุนทีร่าคาซื้อและค่าใชจ่้ายทางตรงทีเ่กี่ยวขอ้งในการซื้อลขิสทิธิ ์ต้นทุนลขิสทิธิต์ดัจําหน่าย

เป็นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ การถ่ายทอดทางโทรทศัน์ และการถ่ายทอดในช่องทางออนไลน์ ตามอตัราส่วน 

ของการใชง้านในช่องทางเหล่านัน้ตลอดระยะเวลาของลขิสทิธิ ์ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ระหว่าง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีทีค่าดว่ามกีาร

ขาดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสทิธิ ์กลุ่มกิจการจะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสทิธินั์น้ ๆ  

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทนัท ี
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมาจะถูกบนัทกึดว้ยราคาทุน และถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการการใหป้ระโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ถงึ 5 ปี 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุม่กจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัยด์งักลา่วอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ 

สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึจํานวนทีสู่งกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ

จําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ําให้เกดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบั

สนิทรพัย์อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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ทัง้น้ี กลุ่มกจิการเลือกนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชีพบญัช ี

มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการ

พจิารณาว่าสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ 

 

5.12 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญา

เช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์

สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทีป่ระกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและ

ส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า  

 

สนิทรพัย์และหน้ีสินตามสญัญาเช่ารบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการ 

จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  

กลุ่มกจิการจะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าซึง่กําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

จนกระทัง่ดัชนีหรืออัตรานัน้มีผลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหน้ีสินตามสัญญาเช่าไปยงัสินทรัพย์สิทธิการใช ้

ทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อการจ่ายชาํระค่าเช่าดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้

คอืสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์

สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

กลุ่มกจิการนําการผ่อนปรนในทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กี่ยวขอ้งกบั COVID-19 มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเขา้เงื่อนไขการเปลีย่นแปลงสญัญา

เช่า (lease modification) หรอืไม่ แต่จะรบัรูก้ารลดค่าเช่าดงักล่าวเสมอืนหน่ึงว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง

สญัญาเช่า  โดยกลุ่มกจิการจะสามารถถอืปฏบิตัติามการผ่อนปรนดงักล่าวเฉพาะในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัการลด หรอืยกเว้น

ค่าเช่าอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

 

ก)  การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทําให้ค่าตอบแทนของสญัญาเช่า(หลงัปรบัปรุง)มจํีานวนเกือบเท่าเดมิหรือ   

น้อยกว่าค่าตอบแทนของสญัญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ข)  การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่าซึง่ครบกําหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และ 

ค)  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในเงื่อนไขและขอ้กําหนดอื่นของสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะนําการผ่อนปรนในทางปฏิบตัิดงักล่าวมาถือปฏิบัติกับสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นทุกสญัญา โดย 

กลุ่มกจิการรบัรูก้ารปรบัลดค่าเช่าเป็นค่าเช่าผนัแปรตดิลบในรายการรายไดอ้ื่นคู่กบัการปรบัปรุงหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี ไม่มี

ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2563 กลุ่มกิจการได้รบัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ให้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ 

COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทุกสัญญา 

ที่ได้รบัการลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ครบกําหนดตามสดัส่วนที่ไดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลาที่ได้รบั

การลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด

ตามสดัส่วนของค่าเช่าทีล่ดลง โดยรบัรูผ้ลต่างที่เกิดขึ้นเป็นรายการต้นทุนการใหบ้รกิาร แทนการปรบัปรุงมูลค่าสนิทรพัย์สทิธ ิ

การใชแ้ละวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าใหม ่
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สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 

ที่จ่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรู้เป็นรายได ้

ทางการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหน้ีสญัญา

เช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าดําเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์้างองิ 

และรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่าได้

รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนให้เช่าแก่ผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดอืน ค่าเช่าจ่ายตามสญัญา

สําหรบับางสญัญาจะรวมถงึการเพิม่ขึน้ของดชันีราคาผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีารจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ  ทีข่ ึน้อยู่กบัดชันี

หรอือตัรา ในกรณีทีจํ่าเป็นเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติกลุ่มกจิการอาจไดร้บัหนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารสาํหรบัระยะเวลาของ

สญัญาเช่า 

 

5.13 หน้ีสินทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ 

จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุม่กจิการเอง

ดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชาํระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอืทาง

การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไปอกีเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหน้ีสิน 

ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  
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ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 

หรอืสิน้สุดลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี่

เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มลูค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 

interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน 

 

5.14 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ 

การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์)  

ต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กดิจากการนําเงนิกู้ยมืทีกู่้มาโดยเฉพาะ 

การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิ้นลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการที่รบัรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ารนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

• การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

• ผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม 

จงัหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

จะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 

ทีจ่ะนําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที่จะนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหกักลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรพัย์ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน หลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา

บญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยทีม่กีารจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลา

การใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิด้วยจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่าย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี้ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายชําระเพิม่เติม

เมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชาํระ 
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึ้น 

อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 

 

ในปีพ.ศ.2563 กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทํางานใหก้ลุ่มกจิการจนครบอายุเกษียณ 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระ ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึ่ง

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน 

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 

ในปีพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการให้รางวลัเทียบเท่าเงินสดมูลค่า 15,000 บาท แก่พนักงาน เมื่อพนักงานทํางานให้กลุ่ม

กจิการเป็นเวลา 10 ปี 

 

หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ยกเวน้การรบัรูกํ้าไรและขาดทุนจาก

การวดัมลูค่าใหม่ทีบ่นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 

 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 

และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกํีาหนดชําระเกินกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

5.17 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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5.18 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัการออกหุน้ใหม่หรอืสทิธใินการซื้อขายหุน้ซึง่สุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 

 

หุน้ทุนซื้อคนื 

 

กรณีทีบ่รษิทัใดกต็ามในกลุ่มกจิการซื้อคนืหุน้สามญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนทีจ่่ายออกไปและเกี่ยวขอ้ง

โดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของ 

บรษิทัจนกว่าหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่าวจะถูกยกเลกิไปหรอืจําหน่ายใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจากการขายหรอืนําหุน้ทุนซื้อคนื

ออกจําหน่ายใหม่สุทธจิากต้นทุนเพิม่เตมิทีจ่่ายออกไปภายนอกสุทธจิากผลกระทบของภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้ง จะแสดงรวมไว้

ในส่วนของเจา้ของ 

 

5.19 การรบัรูร้ายได้ 

 

รายได้หลกัของกลุ่มกิจการ คอื รายได้จากการเข้าชมภาพยนตร์ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จาก 

การใหเ้ช่าพื้นทีแ่ละบรกิาร รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาและการสนับสนุนธุรกจิ รายไดจ้ากการผลติและการจําหน่ายลขิสทิธิ ์

ภาพยนตร์ และรายไดจ้ากการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะได้รบั

ชาํระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 

สําหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็นแต่ละ

ภาระทีต่้องปฏิบตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้ง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 

 

รายได้จากการเข้าชมภาพยนตร์: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาของการฉายภาพยนตร์ กลุ่มกิจการมสีทิธิในการ

ไดร้บัชาํระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขา้ชมภาพยนตร ์

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโบว์ลิง่และคาราโอเกะ: กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาของการใหบ้รกิาร กลุ่มกจิการมสีทิธใิน

การไดร้บัชาํระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขา้รบับรกิาร  

 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื้นทีแ่ละบรกิาร: กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึ

รอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
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รายได้จากการให้บรกิารโฆษณาและการสนับสนุนธุรกิจ: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัช ี

ทีใ่หบ้รกิาร ในกรณีทีส่ญัญามหีลายภาระทีต่้องปฏบิตั ิกลุ่มกจิการจะปันส่วนราคาของรายการใหแ้ต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัิตาม

สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ ในกรณีทีร่าคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถหาไดโ้ดยตรง กลุ่มกจิการจะทําการประมาณการ

ราคาขายแบบเอกเทศโดยใชว้ธิตี้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม่ 

 

รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสทิธิภ์าพยนตร์: รายได้จากการผลิตและจําหน่ายลิขสทิธิภ์าพยนตร์เป็นรายได้จาก 

การใหส้ทิธใินการใชท้รพัยส์นิทางปัญญาของกลุ่มกจิการ รายไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จํานวนเมื่อผูซ้ื้อลขิสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดต้ามสญัญา 

ยกเวน้สาํหรบัการรบัรูร้ายไดค่้าสทิธทิีกํ่าหนดจากยอดขายจะรบัรูร้ายไดต้ามยอดขายทีเ่กดิขึน้ของลูกคา้ 

 

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กบัลูกค้า  

กลุ่มกจิการมสีทิธใินการไดร้บัชาํระเงนิทนัททีีส่่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให ้

 

การขายสนิคา้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

 

กลุ่มกิจการให้โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบตัร เอ็ม-เจนเนอเรชัน่โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการขายหรือ

บรกิาร โดยลูกคา้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพื่อสามารถนําไปใชส้ทิธิไดใ้นอนาคตเพื่อรบัสนิค้าหรอืบรกิารโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาสาํหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่กีารขาย และรายได้

จะรบัรูเ้มื่อลูกคา้นําคะแนนมาแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอายุ (12 เดอืนนับจากวนัทีลู่กคา้เตมิเงนิลงบนบตัรครัง้แรก) 

 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูต้้นทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึ่งสญัญา ซึ่งส่วนใหญ่คอืค่านายหน้าทีจ่่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกและพนักงาน และ

ตดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายตามรปูแบบเดยีวกบัการรบัรูร้ายไดข้องสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อไดร้บัชําระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญาก่อนทีก่ลุ่มกจิการจะปฏบิตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

 

5.20 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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5.21 สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการรบัรู้หน้ีสนิทางการเงนิจากสญัญาคํ้าประกนัเมื่อกลุ่มกิจการใหก้ารคํ้าประกนัทางการเงนิทีมู่ลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่

รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจํานวนทีส่งูกว่าระหว่าง 

 

• จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีค่าํนวณตามขอ้กําหนดของ TFRS 9 และ 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิกําหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด

ตามสญัญาของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชําระในกรณีที่ไม่มีการคํ้าประกันดงักล่าว หรือการ

ประมาณจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพื่อโอนภาระผูกพนัดงักล่าวออกไป 

 

สญัญาคํ้าประกนัที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยืมหรอืค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมเป็น 

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 

6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการขึน้ตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบาย

ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูกํ้าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสีย่งดา้นการเงนิ โดยจะทํางาน

อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวม 

รวมถงึกําหนดนโยบายเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน การบรหิารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย 

การบรหิารความเสี่ยงด้านสนิเชื่อ การเข้าทําตราสารอนุพนัธ์และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น รวมทัง้การลงทุนในกรณีที่มสีภาพคล่อง

ส่วนเกนิ 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 

 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

เน่ืองจากกลุ่มกจิการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และมรีายการ

ทีต่้องแลกเปลี่ยนเงนิตราจากการซื้อ-ขายลขิสทิธิภ์าพยนตร์จากต่างประเทศในสกุลเงนิที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็น 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
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ความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ดอลลาร์

สหรฐั 

ดอลลาร์

สหรฐั 

ดอลลาร ์

สหรฐั 

ดอลลาร์

สหรฐั 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 23,081 21,493 3,728 816 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 27,718 24,114 22,819 24,114 

 

กําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธทิีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธทิี ่

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้
 

1,479 

 

2,723 

 

5,472 

 

117 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

ดงัที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท กบั 

เงนิดอลลารส์หรฐั ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์และ

หน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยมผีลกระทบต่อกําไรสุทธดิงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

อตัราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลารส์หรฐั)  

- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 
 

(649) 

 

(288) 

อตัราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลารส์หรฐั)  

- ลดลงรอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 
 

649 

 

288 

 

*  โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

อตัราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลารส์หรฐั)  

- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14  (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 

(2,673) 

 

(2,563) 

อตัราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลารส์หรฐั)  

- ลดลงรอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 

2,673 

 

2,563 

 

*  โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 

ในตลาด กลุ่มกจิการมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหุน้กู ้ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงที ่   

 

6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดกระแสเงินสดตามสัญญา 

จากเงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย ก) ราคาทุนตดัจําหน่าย ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) และ

เงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 

 

การบริหารความเส่ียง 

 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัธนาคารหรอืสถาบนัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัในระดบั B หรอืสงูกว่า จากสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่านัน้ 

 

สาํหรบัการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณากําหนดวงเงินสนิเชื่อจากผลการประเมนิ

ดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดและวงเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี ผู้บรหิารในสายงานที่เกี่ยวขอ้ง 

จะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวั

ของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
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การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดงัน้ี 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 

• ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพจิารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9  

แต่บรษิทัพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 
 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอืน่ และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นซึ่ง

คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ

ทัง้หมด 
 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าการเงนิตามลกัษณะร่วมของความเสีย่งดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชาํระ 
 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นพจิารณาจากประวตักิารชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 

60 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 รวมทัง้พจิารณาประสบการณ์ผลขาดทุนด้าน

เครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงขอ้มูลที่

เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของ

ลูกหน้ี กลุ่มกจิการได้พจิารณาว่าอตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ในประเทศที่กลุ่มกิจการขายสนิค้าและ

ให้บรกิารนัน้เป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จงึได้ปรบัอตัราผลขาดทุนด้านเครดติที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อให้

สะทอ้นถงึการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงจากปัจจยัเหล่าน้ี 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีการคา้ เป็นดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  

12 เดือน รวม 
      

 

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 60,884,587 81,366,569 17,360,247 19,250,842 95,514,281 274,376,526 

   - ลูกหนี้การคา้ - 

       กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,673,707 1,502,717 374,075 1,669,305 1,061,076 

           

9,280,880 

   - รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 136,979,242 - - - - 136,979,242 

รวม 202,537,536 82,869,286 17,734,322 20,920,147 96,575,357 420,636,648 
      

 

ค่าเผื่อผลขาดทุน (3,703,329) (1,896,531) (4,814,286) (12,522,844) (96,575,357) (119,512,347) 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม                                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  

12 เดือน รวม 
       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 129,004,018 121,576,969 15,720,974 44,514,092 35,290,805 346,106,858 

   - ลูกหนี้การคา้ - 

       กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,657,866 8,573,623 3,128,056 291,021 407,974 

 

42,058,540 

   - รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 192,819,080 - - - - 192,819,080 

รวม 351,480,964 130,150,592 18,849,030 44,805,113 35,698,779 580,984,478 
       

ค่าเผื่อผลขาดทุน (1,853,170) (6,532,686) (7,762,331) (23,869,027) (35,698,779) (75,715,993) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  

12 เดือน รวม 
       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 21,094,753 41,377,847 2,174,744 1,709,632 677,897 67,034,873 

   - ลูกหนี้การคา้ - 

       กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,704,226 25,139,594 - 1,240,754 291,021 

     

56,375,595 

   - รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 35,771,970 - - - - 35,771,970 

รวม 86,570,949 66,517,441 2,174,744 2,950,386 968,918 159,182,438 
       

ค่าเผื่อผลขาดทุน (448,387) (156,825) (203,361) (635,155) (968,918) (2,412,646) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  

12 เดือน รวม 
       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 24,758,423 37,892,604 267,590 6,602,334 181,920 69,702,871 

   - ลูกหนี้การคา้ - 

       กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 67,939,483 27,212,838 - 291,021 - 

 

95,443,342 

   - รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 25,062,356 - - - - 25,062,356 

รวม 117,760,262 65,105,442 267,590 6,893,355 181,920 190,208,569 
       

ค่าเผื่อผลขาดทุน (378,455) (1,595,378) (108,422) (6,588,447) (181,920) (8,852,622) 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม (79,026,377) (8,889,327) (46,163,006) (4,413,120) 

รบัรูค่้าเผื่อขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอื 

   ขาดทุนในระหว่างปี (52,399,225) (70,140,609) (3,472,487) (41,749,886) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (2,375,710) 3,559 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (133,801,312) (79,026,377) (49,635,493) (46,163,006) 

 

กลุ่มกจิการจะตดัจําหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื ขอ้บ่งชี้ทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื 

เช่น การไม่ยอมปฏบิตัติามแผนการชาํระหน้ีหรอืทยอยชําระหน้ี ไม่มกีารชาํระเงนิตามสญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อได ้ 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกําไรจาก 

การดําเนินงาน การไดร้บัชําระหน้ีคนืจากจํานวนทีไ่ด้ตดัจําหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดยีวกนักับที่ได้

บนัทกึผลขาดทุนไป 

 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 

 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบด้วยหุ้นกู้ของบรษิัทจดทะเบียน และเงนิให้กู้ยมืแก่

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจําหน่าย นัน้มีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า ดังนัน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ร ับรู้ในระหว่างปีจึงจํากัดอยู่เพียงผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน  สําหรบัตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่เข้าข่าย “ความเสี่ยง 

ด้านเครดติตํ่า” นัน้ กลุ่มกิจการพจิารณาตราสารหน้ีที่ถูกจดัอันดบัด้านเครดิตในระดบัลงทุน (Investment grade credit 

rating) จากหน่วยงานจดัอันดบัความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหน่ึงแห่ง สําหรบัตราสารอื่นๆ นัน้ กลุ่มกิจการจะพิจารณาว่า 

มคีวามเสีย่งดา้นเครดติตํ่าเมื่อความเสีย่งจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํ่า และผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิ 

ทีแ่ขง็แกร่งทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้

 

การประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยมืแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บรษิัทรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน  

12 เดือนข้างหน้าสําหรบัเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสําคญั และรบัรู้ผลขาดทุน 

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสําคญั 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 หุ้นกู้และ

พนัธบตัร 

 

รวม 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี - - 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (1,814) (1,814) 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,814) (1,814) 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว 

แก่กิจการ 

ท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

หุ้นกู้และ

พนัธบตัร 

 

 

รวม 

    

ค่าเผื่อผลขาดทนุ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (64,000) - (64,000) 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 27,000 - 27,000 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (37,000) - (37,000) 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (12,860) (1,683) (14,543) 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (49,860) (1,683) (51,543) 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

   

 

ภายใน 12 เดือน 

ตลอดอายุของ

สินทรพัย ์

ทางการเงิน  

 

 

รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - - 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ 

   ในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (1,814) - (1,814) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,814) - (1,814) 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

   

 

ภายใน 12 เดือน 

ตลอดอายุของ

สินทรพัย ์

ทางการเงิน  

 

 

รวม 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563    

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลดลง - (64,000) (64,000) 

ในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี - 27,000 27,000 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - (37,000) (37,000) 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ 

ในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (1,683) (12,860) (14,543) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,683) (49,860) (51,543) 

 

6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของ

ตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชาํระภาระผูกพนั

เมื่อถึงกําหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ 

อย่างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รบัจากสถาบนัการเงินซึ่งยงัมไิด้ใช้เป็น

จํานวน 5,799.26 ล้านบาท และจํานวน 5,584.26 ล้านบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : จํานวน 4,627.64 ล้านบาท และ

จํานวน 4,412.64 ล้านบาท ตามลําดบั) วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่สิ้นสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมกีารทบทวนตามวาระ  

วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่มไีวใ้ชส้ําหรบัการสรา้งโรงภาพยนตรแ์ละใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
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ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถงึหน้ีสนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ่งแสดงด้วย

จํานวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลอืทีค่รบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืน จะเท่ากบัมูลค่า

ตามบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองการการคดิลดไม่มนัียสาํคญั  

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ 35,306 - - 35,306 35,306 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,430,895 - - 1,430,895 1,430,895 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  490,000 915,000 - 1,405,000 1,405,000 

หุน้กู ้ 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 402,011 1,319,802 1,931,445 3,653,258 2,823,576 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 3,858,212 2,234,802 1,931,445 8,024,459 7,194,777 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ 1,782,314 - - 

 

1,782,314 

 

1,782,314 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,375,654 - - 1,375,654 1,375,654 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,800 - - 12,800 12,800 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 

หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 391,133 1,246,001 2,013,341 3,650,475 2,754,580 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 4,406,901 3,751,001 2,013,341 10,171,243 9,275,348 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,023,119 - - 1,023,119 1,023,119 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 918,934 - - 918,934 918,934 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  490,000 915,000 - 1,405,000 1,405,000 

หุน้กู ้ 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 274,335 1,039,758 1,495,407 2,809,500 2,157,604 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 4,206,388 1,954,758 1,495,407 7,656,553 7,004,657 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ 1,747,039 - - 1,747,039 1,747,039 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 898,799 - - 898,799 898,799 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 990,114 - - 990,114 990,114 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 

หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 260,944 920,831 1,584,724 2,766,499 2,062,845 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 4,741,896 3,425,831 1,584,724 9,752,451 9,048,797 

 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

• รกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผู้มสี่วน 

ไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย  
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กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสุทธ ิไม่รวมหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

หารส่วนของเจา้ของ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

หน้ีสนิสุทธ ิ 6,409,076,300 8,297,599,447 

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) 7,286,813,459 6,626,034,972 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.88   1.25 

 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนลดลงจาก 1.25 เท่า มาที ่0.88 เท่า เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการเข้มงวดในการติดตามการชําระเงิน

ลูกหน้ีการคา้ ซึง่ยงัส่งผลใหก้ระแสเงนิสดจากการดําเนินงานและเงนิสด ณ วนัสิน้ปี เพิม่ขึน้ 

 

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนที่ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1   

(พ.ศ. 2563 : 1.5 ต่อ 1) 

 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน 

 

7 มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิที่มอีายุคงเหลือตํ่ากว่าหน่ึงปี มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบญัช ี

เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมลูค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ี

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ราคาตามบญัชี 

- ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบญัชี 

- ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 

   มูลค่ายุติธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 915,000,000 760,737,081 1,505,000,000 1,612,175,958 

หุน้กู ้ - - 1,000,000,000 1,004,400,000 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ราคาตามบญัชี 

- ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบญัชี 

- ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 

   มูลค่ายุติธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 915,000,000 760,737,081 1,505,000,000 1,612,175,958 

หุน้กู ้ - - 1,000,000,000 1,004,400,000 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ามารถ 

สงัเกตไดอ้ย่างมนัียสําคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที ่             

                         สงัเกตไดใ้นตลาด 

 

เทคนิคการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนจํานวน 3,102.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี ใน

งบการเงนิรวม เป็นตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(“NAV”) 

ณ วนัสิ้นงวด ซึ่งเป็นขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คํานวณ

โดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารทุน จดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

• สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดวยราคาทุนตัดจําหน่ายจํานวน 285.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 27.09 ล้านบาท)  

ในงบการเงินรวม เป็นเงนิลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบยีนวดัมูลค่ายุติธรรมโดยคํานวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน  

Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ จดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,405.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,850.00 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม  

วดัมูลค่ายุติธรรมโดยคํานวณอ้างอิงจากการคดิลดกระแสเงนิสดด้วยอตัราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบนัทีร่้อยละ 6.125 (พ.ศ. 2563 : 

รอ้ยละ 6.125) จดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

49 

• หุน้กูจํ้านวน 1,500.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,500.00 ลา้นบาท) ในงบการเงนิรวม วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยคาํนวณจากราคา

ตลาดของหุน้กู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้

มลูค่ายุตธิรรม 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่มีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีมดีงัต่อไปน้ี 

•  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

•  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

•  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

•  เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

•  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

•  เงนิกูย้มืจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

•  หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 

 หน่วย : บาท 

 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

สินทรพัย ์   

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 221,618,039 480,954,379 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 3: มลูค่ายุตธิรรมทีว่ดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่

เปิดเผยในหมายเหตุ 5.8  

 

ระหว่างปีไม่มกีารโอนระหว่างระดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 

ฝ่ายการเงนิของกลุ่มกิจการร่วมกบัผู้ประเมนิอสิระ ได้จดัทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่3 ของสนิทรพัย์สําหรบัการรายงานใน 

งบการเงนิปีละครัง้ คณะทํางานน้ีไดร้ายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการการเงนิ (Finance committee) การประชุมระหว่างคณะกรรมการ

การเงินและคณะทํางานเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จัดขึ้นอย่างน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมาสเพื่อประเมิณ 

การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูและสมมตฐิานทีม่สีาระสําคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกลุ่มกจิการ 

 

ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงนิสด

คดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงือ่นไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์ และอัตราคิดลดสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประมาณโดยอ้างอิงจาก 

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงนิปันผลจากกองทุนอสงัหารมิทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วเห็นว่ามี

สถานะทางการเงนิที่เทยีบเคยีงได้กบัสถานะทางการเงนิของบรษิัท บวกด้วยอตัราความเสี่ยงที่เหมาะสม อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถึง 

การประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่าของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10.00 ต่อปี 

ทัง้น้ีในส่วนของอัตราคิดลดของค่าเช่าที่ดินรบัรู้ด้วยวิธีสญัญาเช่าการเงินอยู่ระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง 9.01 ต่อปี ผู้ประเมนิอิสระเป็น 

ผูท้ําการประมาณการขอ้มลูดงักล่าว โดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

  หน่วย : บาท 

 

 ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

  งบการเงินรวม 

 การ สมมติฐาน สมมติฐาน 

 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 

 สมมติฐาน เพ่ิมขึ้น ลดลง 

    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง 6,504,614 เพิม่ขึน้ 6,865,918 

 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ก) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยัและเส่ือมคณุภาพ 

 

กลุ่มกจิการตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยัและเสื่อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั ซึ่งคํานวณ

จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อให้สินค้านัน้สําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  

การคํานวณดงักล่าวต้องอาศยัการประมาณการของผู้บรหิาร โดยพจิารณาจากข้อมูลในอดตี ประสบการณ์ของผู้บรหิารใน

ธุรกจิ และแนวโน้มของตลาด 
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ข) การด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืสําหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5.11 มูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิารณาจากจํานวนทีสู่งกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบ

กบัมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานจะมผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงของมลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

ค)  การด้อยค่าของภาพยนตรร์ะหว่างผลิต 
 

การบนัทกึต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลติบนัทกึตามต้นทุนทีเ่กดิขึน้ เมื่อมขีอ้บ่งชี ้กลุ่มกจิการจะทดสอบและรบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่า

ของภาพยนตรใ์นแต่ละเรื่องถ้ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืไม่คุม้กบัต้นทุนภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยการพจิารณามลูค่าทีค่าดว่า

จะไดร้บัคนืเพื่อใชใ้นการคาํนวณตอ้งอาศยัการประมาณการจากผูบ้รหิาร 
 

ง) การตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร ์
 

กลุ่มกจิการตดัจําหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร์และบนัทกึเป็นต้นทุนจ่ายตามอตัราส่วนของการใช้งานในแต่ละช่องทางตลาด และ

ระยะเวลาของลขิสทิธิ ์ซึง่การประมาณการการใชง้านในแต่ละช่องทางเพื่อนํามาใชค้ํานวณอตัราส่วนน้ีผูบ้รหิารเป็นผูป้ระมาณการ

โดยพจิารณาจากขอ้มลูและประสบการณ์ในอดตี 
 

จ) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 

ฉ) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทุนทางภาษียกมา 
 

กลุ่มกจิการมผีลขาดทุนในปี พ.ศ. 2564 จากการดําเนินงาน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยกลุ่มกจิการ

ไม่คาดว่าจะเกดิผลขาดทุนอีกในระยะยาว จากการคํานวณกําไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่

ไดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิการสรุปว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ช) การปันส่วนราคาของรายการ 
 

โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกค้าไดใ้หส้ทิธิในการไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคา้ คะแนนสะสมที่ใหแ้ก่ลูกค้านัน้ถอืเป็นภาระทีต่้องปฏิบตัิ

ตามสญัญาแยกต่างหาก ราคาของรายการจึงถูกปันส่วนไปยงัสินค้าที่ขายและคะแนนที่ให้ตามวิธีราคาขายแบบเอกเทศ 

ผู้บรหิารประมาณการราคาขายแบบเอกเทศต่อหน่ึงคะแนนสะสมจากประสบการณ์ในอดตี โดยพจิารณามูลค่าของคะแนน 

ทีนํ่ามาใชเ้ป็นส่วนลดได ้และความเป็นไปไดข้องการนําคะแนนนัน้มาแลกเป็นส่วนลด  
 

ในบางกรณี เป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวม

สนิค้าและบรกิารหลายชนิดแก่ลูกค้าในหน่ึงสญัญา เน่ืองจากราคาในตลาดค่อนข้างผนัผวนเน่ืองจากการแข่งขนัที่สูง และ 

ในหลายๆกรณี กไ็ม่มรีาคาขายแบบเอกเทศทีนํ่าเสนอในตลาด การเปลีย่นแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผล

อย่างมนัียสําคญัต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยงัแต่ละภาระทีต่้องปฏบิตั ิดงันัน้ การปันส่วนดงักล่าวจะมผีลกระทบ

ต่อการรบัรูร้ายได ้และสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 
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ซ) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ําใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิสําหรบัผูเ้ช่า ในการใช้

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุ

สญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 

สิทธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ที่เช่า และ/หรอื ข) การเปลี่ยนแทนสินทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน 

อย่างมสีาระสาํคญั 
 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช ้(หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใชส้ทิธิ) 

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นัียสําคญัหรอืการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทีม่นัียสาํคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
 

ฌ) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 
 

• ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ญ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีและ 

อตัราการขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการคํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้ 

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ฎ) อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของ

ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธิจากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ  

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของ

การเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

 

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา 

ผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามกลุ่มผลติภณัฑ ์5 ส่วนงานทีร่ายงาน 

 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกําไรขัน้ต้น 
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ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธรุกิจโรงภาพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณา ธรุกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ธรุกิจให้เช่าและบริการ ธรุกิจส่ือภาพยนตร ์ รวม 

รายได ้       

   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 2,501 190 104 318 206 3,319 

   - รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (155) - (18) (45) (91) (309) 

รายไดสุ้ทธ ิ 2,346 190 86 273 115 3,010 

ประเภทของการรบัรู้รายได้       

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 824 36 22 - 76 958 

ตลอดช่วงระยะเวลา 1,522 154 64 273 39 2,052 

รวมรายได ้ 2,346 190 86 273 115 3,010 
       

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน (1,346) 80 (107) (67) (128) (1,568) 

รายไดท้ีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      164 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน      (1,404) 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (258) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน      3,163 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้      392 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้      1,893 

ภาษเีงนิได ้      (354) 

กําไรสุทธ ิ      1,539 
       

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - - 222 - 222 

สนิทรพัยถ์าวรของส่วนงาน 4,134                      22 254 297 11 4,718 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 2,526 - 138 20 9 2,693 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดส่้วนเสยีในการร่วมคา้      2,015 

สนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นส่วน      6,871 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบการเงนิรวม      16,519 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธรุกิจโรงภาพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณา ธรุกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ธรุกิจให้เช่าและบริการ ธรุกิจส่ือภาพยนตร ์ รวม 

รายได ้       

   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 2,978 390 248 388 287 4,291 

   - รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (330) - (31) (54) (111) (526) 

รายไดสุ้ทธ ิ 2,648 390 217 334 176 3,765 

ประเภทของการรบัรู้รายได้       

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 764 112 69 - 66 1,011 

ตลอดช่วงระยะเวลา 1,884 278 148 334 110 2,754 

รวมรายได ้ 2,648 390 217 334 176 3,765 

       

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน (1,064) 130 (77) 47 (148) (1,112) 

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      (62) 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน      (1,174) 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (175) 

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุน      (24) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้      740 

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้      (633) 

ภาษเีงนิได ้      93 

ขาดทุนสุทธ ิ      (540) 

       

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - - 481 - 481 

สนิทรพัยถ์าวรของส่วนงาน 4,660 24 280 182 15 5,161 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 2,474 - 154 24 11 2,663 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดส่้วนเสยีในการร่วมคา้      6,299 

สนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นส่วน      3,074 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบการเงนิรวม      17,678 
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ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันสว่นไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สนิทรพัยข์องส่วนงานประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์

ไม่มตีวัตน สนิคา้คงเหลอื ลูกหน้ี และเงนิสดสาํหรบัการดําเนินงานแต่ไม่รวมเงนิลงทุน 
 

หน้ีสนิของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใช้กบัทุกส่วนงานและบรหิารสภาพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึไม่ได้นําเสนอ

ขอ้มลูหน้ีสนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงนิสด 40,772,711 31,441,624 31,573,876 23,772,525 

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 914,994,927 1,525,864,593 633,077,018 1,354,520,455 

เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่รีะยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน 1,058,046,394 - 1,058,046,394 - 

 2,013,814,032 1,557,306,217 1,722,697,288 1,378,292,980 
 

11 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 274,376,526 346,106,858 67,034,873 69,702,871 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40) 9,280,880 42,058,540 56,375,595 95,443,342 

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 136,979,242 192,819,080 35,771,970 25,062,356 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 420,636,648 580,984,478 159,182,438 190,208,569 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (119,512,347) (75,715,993) (2,412,646) (8,852,622) 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ - สุทธ ิ 301,124,301 505,268,485 156,769,792 181,355,947 
     

ลูกหน้ีบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,468,534 14,360,720 213,947,870 204,552,318 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (449) - (34,743,808) (34,000,000) 

ลูกหน้ีบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ     

   (หมายเหตุ 40) 4,468,085 14,360,720 179,204,062 170,552,318 
     

ลูกหน้ีอื่น 38,751,737 49,256,139 24,279,232 22,523,637 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุ (14,288,516) (3,310,384) (12,479,039) (3,310,384) 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 24,463,221 45,945,755 11,800,193 19,213,253 

     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 26,391,723 26,013,113 9,649,622 9,974,040 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 356,447,330 591,588,073 357,423,669 381,095,558 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการมเีครื่องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรพัยท์างการเงิน         

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย     

- เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,013,814 1,557,306 1,722,697 1,378,293 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 330,056 565,575 347,774 371,122 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19,416 4,151 511,605 373,420 

- เงนิลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทัจดทะเบยีน 285,381 27,094 258,491 - 

- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 11,044 13,944 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

   ผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) 3,102,214 - 3,102,214 - 

 5,761,925 2,168,070 5,942,781 2,122,835 

หน้ีสินทางการเงิน         

หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย     

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,430,895 1,375,654 1,023,119 898,799 

- เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 2,940,306 5,132,314 2,905,000 5,097,039 

- เงนิกูย้มืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 12,800 918,934 990,114 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,823,576 2,754,580 2,157,604 2,062,845 

 7,194,777 9,275,348 7,004,657 9,048,797 
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12.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  

 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

 

• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

• กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายนอกจากลูกหน้ีการคา้ ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตราสารหน้ี ซึง่

มรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปน้ี  

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 

ลูกหนี้บุคคลหรอืกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 

4,469 

 

- 

 

4,469 

 

14,361 

 

- 

 

14,361 

       

ลูกหนี้อืน่ 38,752 - 38,752 49,256 - 49,256 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน (14,289) - (14,289) (3,310) - (3,310) 

 24,463 - 24,463 45,946 - 45,946 

       

เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคล 

   หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,516 1,900 19,416 

 

2,251 

 

1,900 

 

4,151 

       

เงนิลงทุนในหุน้กูข้อง 

   บรษิทัจดทะเบยีน 287,195 - 287,195 

 

- 

 

27,094 

 

27,094 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน (1,814) - (1,814) - - - 

 285,381 - 285,381 - 27,094 27,094 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 

ลูกหนี้บุคคลหรอืกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 

213,948 

 

- 

 

213,948 

 

204,552 

 

- 

 

204,552 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน (34,744) - (34,744) (34,000) - (34,000) 

 179,204 - 179,204 170,552 - 170,552 

       

ลูกหนี้อืน่ 24,279 - 24,279 22,523 - 22,523 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน (12,479) - (12,479) (3,310) - (3,310) 

 11,800 - 11,800 19,213 - 19,213 

       

เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคล 

   หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

386,225 

 

175,240 

 

561,465 

 

213,020 

 

197,400 

 

410,420 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน - (49,860) (49,860) - (37,000) (37,000) 

 386,225 125,380 511,605 213,020 160,400 373,420 

       

เงนิลงทุนในหุน้กูข้อง 

   บรษิทัจดทะเบยีน 

 

260,174 

 

- 

 

260,174 

 

- 

 

- 

 

- 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุ (1,683) - (1,683) - - - 

 258,491 - 258,491 - - - 

 

การซื้อและขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีส่าํคญัระหว่างปี 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมรีายการซื้อและขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนซึ่งวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตดัจําหน่ายเป็นจํานวนเงนิ 272.35 ลา้นบาท และ 12.00 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563  กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการซื้อหลกัทรพัย์จดทะเบยีนซึง่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

เป็นจํานวนเงนิ 27.09 ลา้นบาท 

 

12.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL 

 

ก) กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปน้ีเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL 

 

• เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

และ FVOCI 

• เงนิลงทุนในตราสารทนุทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ 

• เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการไม่ไดเ้ลอืกที่จะวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรู้

รายการเริม่แรก 

 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

59 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรพัยห์มุนเวียน     

กองทนุเปิดตราสารหน้ี  3,102,214 - 3,102,214 - 

 3,102,214 - 3,102,214 - 

     

ข) รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

รายการกําไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กําไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรม 

   ของเงนิลงทุนในตราสารหน้ี 

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นกําไร/ 

   (ขาดทุน)อื่น  
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- 
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- 

 

การซื้อและขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีส่าํคญัระหว่างปี 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการซื้อและขายหลักทรพัย์จดทะเบียนซึ่งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงนิ 5,400.00 ลา้นบาท และ 2,300.27 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งในเรื่องของราคาดูในหมายเหตุ 6 พจิารณาขอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีารวดัมลูค่ายุตธิรรม และขอ้สมมตฐิาน

ทีใ่ชใ้นการพจิารณามลูค่ายุตธิรรมดูในหมายเหตุ 7 

 

13 สินค้าคงเหลือ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

อาหารและเครื่องดื่ม    117,079,082    133,992,404 84,482,574 93,477,330 

วสัดุสิ้นเปลอืงและอื่น ๆ 11,833,561 13,078,284 5,376,533 4,787,767 

รวม 128,912,643 147,070,688 89,859,107 98,265,097 

หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั (18,000,000) (29,091,363) (11,971,793) (21,391,363) 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 110,912,643 117,979,325 77,887,314 76,873,734 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ร ับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน 371.63 ล้านบาท และจํานวน 281.78 ล้านบาท  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 291.47 ลา้นบาท และจํานวน 212.83 

ลา้นบาท) 

 

กลุ่มกจิการบนัทกึกลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้ล้าสมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจํานวน 11.09 ลา้นบาท และจํานวน 9.42 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนจากสนิคา้ล้าสมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจํานวน 8.98 ลา้นบาท และจํานวน 1.30 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

14 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งรบั 68,058,707 57,469,465 16,036,652 17,851,982 

ภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย 43,726,693 75,472,083 - 22,532,764 

อื่น ๆ 33,879,264 27,180,383 11,114,653 4,562,979 

 145,664,664 160,121,931 27,151,305 44,947,725 

 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี - สุทธ ิ 2,419,039,799 2,875,425,847 

ซื้อเงนิลงทนุ 120,500,000 9,000,000 

รบัคนืจากการชาํระบญัช ี - (17,009,062) 

เงนิปันผลรบั - (64,960,900) 

ส่วนแบ่งขาดทุน (306,041,855) (315,547,195) 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่น 18,389,454 6,029,285 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (38,500) (73,898,176) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,251,848,898 2,419,039,799 

 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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การซ้ือเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2564 

 

บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม์ จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ดจิติอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ 

เป็น “บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จํากัด” และเพิ่มวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ และ  

เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิัทย่อย ได้มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุน 

จดทะเบยีนจาก 5.00 ลา้นบาท (จํานวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 100.00 ลา้นบาท (จํานวน 1,000,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 950,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท ซึ่งบรษิทัจ่ายเงนิ

ลงทุนครัง้แรกจํานวน 47.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 และครัง้ที่สองจํานวน 47.50 ล้านบาท เมื่อวันที่  

19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

บริษทั ไท เมเจอร ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2564 ของบรษิัท ไท เมเจอร์ จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้มมีติ

อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 45.00 ล้านบาท (450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 75.00 ล้านบาท 

(750,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บรษิัท 

ไดล้งทุนเพิม่ 255,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิ 25.50 ล้านบาท ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยเปลี่ยนแปลงจาก

อตัรารอ้ยละ 60.00 เป็น 70.00 ผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที่จ่ายซื้อหุน้กบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ระบุได้สุทธขิองบรษิทัที่ได้มา

เพิม่จํานวน 2.02 ล้านบาท บนัทกึเป็น “การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภายใต้ “องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ” ในงบการเงนิรวม 

 

พ.ศ. 2563 

 

บริษทั ไท เมเจอร ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั ไท เมเจอร์ จํากดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีติ

อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 30.00 ลา้นบาท (300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 45.00 ลา้นบาท (450,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 150,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตาม

สดัส่วนการถอืหุน้เดมิรอ้ยละ 60.00 โดยซื้อหุน้จํานวน 90,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิ 9.00 ลา้นบาท 

 

การชาํระบญัชีของบริษทัย่อย 

 

พ.ศ. 2563 

 

บริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยได้จดทะเบียนชําระบญัช ีและประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บรษิัทได้รบัเงินคืนทุน 

จดทะเบยีนเป็นจํานวน 17.01 ลา้นบาท 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2563 

 

บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จําหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยจํานวน 16,499 หุน้ คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนในราคา 0.16 ล้านบาท บรษิทัรบัรูข้าดทุน

จากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 4.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวมโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรบัรู ้

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 0.16 ล้านบาท ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยแสดงอยู่ในรายไดอ้ื่น เน่ืองจาก

บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเตม็จํานวนแลว้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

การด้อยค่า 

 

พ.ศ. 2563 

 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยบางแห่งซึ่งประกอบธุรกิจในส่วนงานสื่อภาพยนตร์ และธุรกิจโรงภาพยนตร์ ได้รับผลกระทบ 

อย่างรุนแรงจากโรคระบาดโควิด-19 ทําให้มูลค่าจากการใช้ (value-in-use) ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มกิจการจึงพิจารณา          

ดอ้ยค่าเงนิลงทุนจํานวน 73.90 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข)  รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิของกลุ่มกจิการดงัต่อไปน้ี บรษิทัย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธิใ์นการออก

เสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 

 

    

ส่วนได้เสียในความ 

เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

บริษทั/กลุ่มกิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น 

เจ้าของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคาร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จํากดั ใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จํากดั ใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีม่า จํากดั ใหเ้ช่าทีด่นิและพื้นทีใ่นอาคาร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จํากดั ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคาร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จํากดั ใหบ้รกิารดา้นโบวล์ิง่ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

    และคาราโอเกะและการบนัเทงิ       

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จํากดั ใหบ้รกิารโฆษณา ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 

บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธยีเตอร ์จํากดั ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 

บรษิทั สยาม ซนีีเพลก็ซ์ จํากดั ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จํากดั  ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.98 99.98 0.02 0.02 

   (มหาชน) (“EGV”)    และการโฆษณารวมทัง้       

    ใหบ้รกิารเช่าพืน้ที ่       

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ ผลติและจดัจําหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 

   จํากดั (มหาชน) (“MPIC”)           
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ส่วนได้เสียในความ 

เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

บริษทั/กลุ่มกิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น 

เจ้าของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้  ธุรกจิลงทุน ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 

   อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (“MHD”)        

บรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จํากดั ลงทุนในธุรกจิภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 

   (เดมิชื่อ บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์        

   แมนเนจเมน้ท ์จํากดั)           

บรษิทั ไท เมเจอร ์จํากดั ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 70.00 60.00 30.00 40.00 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนได้เสียในความ 

เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น 

เจ้าของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บริษทัย่อยภายใต้ EGV        

บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จํากดั หยุดดําเนินการ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 

        

บริษทัย่อยภายใต้ MPIC        

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จํากดั จดัจําหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 

บรษิทั เอม็ ว ีด ีจํากดั (“MVD”) หยุดดําเนินการ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 

บรษิทั เอม็ เทอรต์ี ้ไนน์ จํากดั ผลติภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 

บรษิทั เอม็ ทาเลนต ์จํากดั หยุดดําเนินการ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ส่วนได้เสียในความ 

เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น 

เจ้าของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บริษทัย่อยภายใต้ MHD         

บรษิทั เมเจอร ์แพลตนัิม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศกมัพชูา 69.97 69.97 30.03 30.03 

   (แคมโบเดยี) จํากดั     และใหบ้รกิารดา้นโบวล์ิง่       

   (“Major Platinum”)        

บรษิทั เมเจอร ์แพลตนัิม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สาธารณรฐั 59.98 59.98 40.02 40.02 

   (ลาว) จํากดั (“Major Platinum Lao”)    และใหบ้รกิารดา้นโบวล์ิง่  ประชาธปิไตย     

   ประชาชนลาว     

บรษิทั ซนีีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จํากดั (“CNP”) ใหบ้รกิารจดัแสดงภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สาธารณรฐั 99.96 99.96 0.04 0.04 

   ประชาธปิไตย     

   ประชาชนลาว     

 

กลุ่มกจิการไม่มสี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32 สาํหรบัความเคลื่อนไหวของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,992,419,445 6,272,963,891 1,956,440,065 6,228,407,658 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน (23,660,874) (23,660,874) (23,660,874) (23,660,874) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - สุทธ ิ 1,968,758,571 6,249,303,017 1,932,779,191 6,204,746,784 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ยอดคงเหลือต้นปี - สุทธิ 6,249,303,017 5,577,471,884 6,204,746,784 5,536,439,106 

ซื้อเงนิลงทนุ 170,273,085 171,453,793 167,823,085 151,328,793 

จําหน่ายเงนิลงทุน (4,603,297,831) (61,087,366) (4,603,297,831) (61,087,366) 

รบัคนืเงนิลงทุน (7,111,745) (5,337,000) - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (8,013,250) - (8,013,250) 

เงนิปันผลรบั (234,705,134) (175,531,614) (234,705,134) (175,531,614) 

ส่วนแบ่งกําไร 393,607,589 750,303,180 398,212,287 761,611,115 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่น 689,590 43,390 - - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี 1,968,758,571 6,249,303,017 1,932,779,191 6,204,746,784 

 

กลุ่มกจิการมกํีาไรในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ใหก้บักองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งรบัรู้

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่าอาคารทีจํ่าหน่ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการ

รบัรู้กําไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายได้จํานวน 10.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 10.44 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวม 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วมจํานวน 234.71 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 175.53 ล้านบาท)  

ซึง่บนัทกึสุทธจิาก “เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
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การซ้ือเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2564 
 

บริษทั สยามฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF จํานวน 26.17 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 167.82 ลา้นบาท 
 

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม ดงัน้ี 
 

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

2.  “บรษิทั สกายบอ็กซ์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จํากดั” เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

ร้อยละ 45 ตามสญัญาร่วมลงทุน โดยบรษิัทได้ชําระเงินลงทุนร้อยละ 100 ของเงนิลงทุนทัง้หมด คดิเป็นจํานวนเงิน  

0.45ลา้นบาท และไดม้กีารจ่ายชาํระเงนิลงทุนเมื่อวนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั สยามฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF จํานวน 31.93 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 151.33 ลา้นบาท 
 

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ไดล้งทุนใน “บรษิทั ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จํากดั” เมื่อวนัที ่ 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 18.49 ตามสญัญาร่วมลงทุน บรษิทัไดช้าํระเงนิลงทุนรอ้ยละ 

25.00 ของเงนิลงทุนทัง้หมด เป็นจํานวนเงนิ 5.00 ลา้นบาท 
 

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จํากดั ไดล้งทุนเพิม่ใน “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์แดงพระโขนง” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 

50.85 ตามสญัญาร่วมลงทุน บรษิทัไดช้าํระเงนิลงทุนจํานวน 15.13 ลา้นบาท ในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2564 
 

บริษทั สยามฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 
 

เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท SF จํานวน 647,158,471 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 

30.36 ของหุน้ทีจํ่าหน่ายแลว้ของ SF ใหก้บับรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 12.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ

ทัง้สิ้น 7,765.90 ล้านบาท โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจํานวน 3,162.60 ล้านบาท ซึ่งได้บนัทกึไว้ใน 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  
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พ.ศ. 2563 
 

บริษทั สยามฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 

 

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัท SF จํานวน 9.89 ล้านหุ้น ในราคา 41.93 ล้านบาท โดยมขีาดทุนจาก 

การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวรวมอยู่ใน “ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร” เป็นจํานวน 19.15 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  

 

การลงทุนเพิ่มและจําหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวทําให้สดัส่วนการถือหุ้นใน SF เปลี่ยนแปลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 28.09  

เป็นรอ้ยละ 29.13 

 

การรบัคืนเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2564 

 

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) 

 

บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ดงัน้ี 

 

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

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

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

4.  “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์คนืยุตธิรรม” จํานวน 2.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) 

 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทนุจากการดําเนินงานร่วมกนั ดงัน้ี 

 

1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสอื” จํานวน 2.94 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

2. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตรข์ุนแผน ฟ้าฟ้ืน” จํานวน 2.40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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การด้อยค่า 

 

พ.ศ. 2563  

 

บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร ์จาํกดั (“TTM”) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม จํานวน 23.66 ล้านบาท ซึ่งปัจจยัหลกัในการรบัรูข้าดทุนดงักล่าว ไดแ้ก่การลดลงของรายได ้

ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวการณ์และแนวโน้มของ 

ตลาดโดยรวม ของกลุ่มธุรกจิการแสดง 

 

บริษทั สยามฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน บรษิทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ 

จํากดั ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม จํานวน 15.65 ลา้นบาท ซึง่ปัจจยัหลกัในการกลบัรายการดงักล่าว ไดแ้ก่การเพิม่ขึน้ของ

รายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมสีาระสําคญั ซึ่งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวการณ์และแนวโน้มของ 

ตลาดโดยรวม ของกลุ่มธุรกจิ ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารและให ้บรกิารดา้นสาธารณูปโภค 
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ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ความสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

บรษิทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท ์จํากดั  ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารและให ้ ถอืหุน้โดยตรง - 29.13 

   (มหาชน) (“SF”)     บรกิารดา้นสาธารณูปโภค    

บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จํากดั (“RAV”) ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารและให ้ ถอืหุน้โดยตรง 50.00 50.00 

     บรกิารดา้นสาธารณูปโภค ถอืหุน้โดยออ้มผ่าน SF - 14.57 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิาร ถอืหุน้โดยตรง 33.00 33.00 

   เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)  ดา้นสาธารณูปโภค    

บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จํากดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจําหน่ายตัว๋ ถอืหุน้โดยตรง 40.00 40.00 

     บตัรเขา้ชมการแสดง    

บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 49.00 49.00 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CRACKED ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 20.00 20.00 
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    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

บริษทัร่วม ภายใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์       

   เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จาํกดั      

บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพชูา) ดสิทรบิวิชัน่ จํากดั ประเทศกมัพชูา จดัจําหน่าย ลขิสทิธิภ์าพยนตรเ์พื่อฉาย ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 50.85 

     ในโรงภาพยนตร์    

บรษิทั ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จํากดั ประเทศไทย กจิกรรมดา้นความบนัเทงิ ถอืหุน้โดยออ้ม 18.49 18.49 

บรษิทั สกายบอกซ์ เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั ประเทศไทย กจิกรรมดา้นความบนัเทงิ ถอืหุน้โดยออ้ม 41.61 41.61 

      

      

บริษทัร่วม ภายใต้       

   บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั      

กจิการร่วมคา้ภาพยนตรแ์สงกระสอื ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 27.74 27.74 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตรข์นุแผนฟ้าฟ้ืน ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 47.16 47.16 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์THAT MARCH ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์OUR LOVE FOREVER ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 36.06 36.06 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตรค์นืยุตธิรรม ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 64.72 64.72 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตรแ์ดงพระโขนง ประเทศไทย ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 50.85 
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กลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ THAT MARCH และ กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ OUR 

LOVE FOREVER ถึงแม้ว่าถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีสิทธิในการออกเสียง 1 ใน 5 ในการประชุม

คณะกรรมการของกจิการร่วมคา้ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน SF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยมจํีานวน 3,104.93 ลา้นบาท ในขณะทีม่ลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ มจํีานวน 4,315.83 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน MJLF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยมจํีานวน 909.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 856.87 ล้านบาท) ในขณะทีมู่ลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยี

ของกลุ่มกจิการ มจํีานวน 1,094.98 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,060.75 ลา้นบาท) 

 

RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจํากดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่าวไม่มรีาคาเสนอซื้อขายในตลาด 

 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CRAKED เป็นกจิการร่วมคา้ และไม่มรีาคาซื้อขายในตลาด 

 

กลุ่มกจิการไม่มหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 

 

ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปสําหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นจํานวนที่

แสดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดงักล่าว) ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วย

รายการปรบัปรุงทีจํ่าเป็นสําหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี่ยวกบัความ

แตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 

 

 หน่วย : บาท 

                SF MJLF 

 

สาํหรบังวด  

8 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

(วนัท่ีขายเงินลงทุน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ผลการดาํเนินงานโดยสรปุ     

รายได ้ 1,412,328,896 1,610,039,153 313,140,201 294,850,159 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 1,013,847,779 2,473,063,069 401,203,753 93,366,101 

     

กําไรหลงัภาษจีากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 863,739,479 2,213,168,853 401,203,753 93,366,101 

กําไรเบด็เสรจ็อื่น - - - - 

     

กําไรเบด็เสรจ็รวม 863,739,479 2,213,168,853 401,203,753 93,366,101 

     

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 126,131,834 134,694,114 108,573,300 40,837,500 
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 หน่วย : บาท 

 SF MJLF 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ    

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 317,091,082 321,881,208 264,903,716 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 24,244,165,974 3,931,945,272 3,945,641,935 

    

หน้ีสนิหมุนเวยีน 2,109,530,117 92,631,850 117,032,263 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 6,280,160,580 86,143,466 90,655,978 

    

สนิทรพัยส์ุทธก่ิอนหกัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 16,171,566,360 4,075,051,164 4,002,857,411 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (1,237,304,249) - - 

    

สนิทรพัยส์ุทธหิลงัหกั    

   ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 14,934,262,111 4,075,051,164 4,002,857,411 

 

   หน่วย : บาท 

 SF MJLF 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

  การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ    

สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี 14,934,262,111 4,075,051,164 4,002,857,411 

    

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 29.13 33.00 33.00 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 4,350,350,553 1,344,766,884 1,320,942,946 

รายการปรบัปรุงกําไรจากการขายทรพัยส์นิระหว่างกนั - (249,788,819) (260,197,382) 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ (34,518,659) - - 

มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัร่วม 4,315,831,894 1,094,978,065 1,060,745,564 
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ง) บริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมทีไ่ม่มสีาระสําคญัทัง้หมด ซึง่บนัทกึเงนิลงทุน

โดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

มลูค่าตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยี 

   ในบรษิทัร่วมแต่ละรายทีไ่ม่ม ี 

   สาระสาํคญั 873,780,506 872,725,559 837,801,126 828,169,326 

     

จํานวนรวมของสว่นแบ่งในบรษิทัร่วม     

   กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 5,027,102 105,929,405 9,631,800 117,237,340 

 

17 การร่วมการงาน 

 

17.1 การร่วมค้า 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 55,165,431 56,882,698 - - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน (9,195,777) (7,300,000) - - 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธ ิ 45,969,654 49,582,698 - - 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 49,582,698 67,394,947 - - 

ส่วนแบ่งขาดทุน (1,897,357) (10,517,858) - - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่น 180,090 5,609 - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,895,777) (7,300,000) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี 45,969,654 49,582,698 - - 
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การด้อยค่า  

 

พ.ศ. 2564 

 

การร่วมค้า ภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมกีารรบัรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จํากดั  

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 1.90 ล้านบาท ซึ่งปัจจยัหลกัที่มผีลต่อการรบัรู้ขาดทุนดงักล่าว เกิดจากการลดลงของ

รายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมสีาระสําคญั ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์และแนวโน้มของตลาด

โดยรวม 

 

พ.ศ. 2563  

 

การร่วมค้า ภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จํากดั รบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ 

ฟิลม์ จํากดั ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม จํานวน 7.30 ล้านบาท ซึ่งปัจจยัหลกัในการรบัรูข้าดทุนดงักล่าว ไดแ้ก่การลดลง

ของรายไดท้ีเ่คยคาดการณ์ไวอ้ย่างมสีาระสําคญั ซึ่งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวการณ์และแนวโน้มของ

ตลาดโดยรวม 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

การร่วมค้า ประเภทธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์
จดัตัง้ข้ึน 

ในประเทศ 
พ.ศ. 2564 

(ร้อยละ) 
พ.ศ. 2563 

(ร้อยละ) 
      

การร่วมค้าภายใต้ MPIC      
บรษิทั เมเจอร ์กนัตนา  

   บรอดแคสติ้ง จํากดั 

ใหบ้รกิารแพร่ภาพผ่าน 

   สญัญาณดาวเทยีม  

   และจดัจําหน่ายลขิสทิธิ ์
   ภาพยนตร ์

ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 41.61 41.61 

      

บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จํากดั ผลติภาพยนตร ์

   โฆษณา รายการ  
   โทรทศัน์ รวมถงึงาน 

   ดา้นบนัเทงิทุกรปูแบบ 

ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 32.07 32.07 

      

บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ 
   ดสิทรบิวิชัน่ (ลาว) จํากดั 

จดัจําหน่ายลขิสทิธิ ์
   ภาพยนตรเ์พื่อฉายใน 

   โรงภาพยนตรเ์พือ่ 

   จดัทําวซีดี ีและดวีดี ี 
   และเพื่อถ่ายทอดทาง 

   โทรทศัน์ 

ถอืหุน้โดยออ้ม สาธารณรฐั
ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

36.98 36.98 

 

การร่วมคา้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจํากดั และหุน้ของบรษิทัร่วมคา้ไม่มรีาคาเสนอซื้อขายในตลาด การร่วมคา้มทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมด

เป็นหุน้สามญั ซึง่กลุ่มกจิการไดถ้อืหุน้ทางตรง ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นแห่งเดยีวกบัสถานทีห่ลกัในการประกอบธุรกจิ 
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ค) การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 
 

กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสําคญั ซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

มลูค่าตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้   

   ซึง่แต่ละรายทีไ่ม่มสีาระสําคญั 45,969,654 49,582,698 
   

จํานวนรวมของสว่นแบ่งในการร่วมคา้   

   ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (1,897,357) (10,571,858) 

 

กลุ่มกจิการไม่มหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้  

 

17.2 การดาํเนินงานร่วมกนั  

 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนัภายใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จาํกดั 

 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

  ลกัษณะ จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

การดาํเนินงานร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

กจิการร่วมคา้ภาพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ ผลติภาพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 50.85 50.85 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนัภายใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จาํกดั 

 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

  ลกัษณะ จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

การดาํเนินงานร่วมกนั ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ ไบค์แมน ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์แก๊งตาลซิง่ ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 

   และหลาน25 น้า24      

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ ไบค์แมน 2 ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 50.85 50.85 

กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ สามเกลอ      

   หวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ผลติภาพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 

 

กลุ่มกจิการถอืเงนิลงทุนรอ้ยละ 50.85 ถงึ 64.72 ในกจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์ไบค์แมน, กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์แก๊งตาลซิง่และ

หลาน 25 น้า 24, กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ไบค์แมน 2 และ กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอหวัแข็ง และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ 

อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดข้อ้สรุปว่ามกีารควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใตส้ญัญาทีต่กลงร่วมกนัซึง่จะต้องไดร้บัความเห็นชอบ

อย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูร่้วมการงานทุกราย กลุ่มกจิการและคู่สญัญามสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงาน 
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การซ้ือเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2563 

 

บรษิทั เอม็ เทอร์ตี้ไนน์ จํากดั ไดล้งทุนใน “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์สามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยี

ในการดําเนินงานร่วมกนั รอ้ยละ 64.72 ตามสญัญาร่วมลงทุน โดยชาํระเงนิลงทุนจํานวน 10.85 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 

2563 

 

การรบัคืนเงินลงทุน 

 

พ.ศ. 2564 

 

บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในการดําเนินการร่วมกนั ดงัน้ี 

 

1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ” จํานวน 1.98 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในการดําเนินการร่วมกนั ดงัน้ี 

 

1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์แก๊งตาลซิง่ และหลาน 25 น้า 24” จํานวน 10.15 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564  

2. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์สามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จํานวน 3.29 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจากการดําเนินงานร่วมกนั ดงัน้ี 

 

1. “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2” จํานวน 13.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563, วันที่ 20 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

2. “กจิการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิง่ และหลาน 25 น้า 24” จํานวน 3.50 ล้านบาท เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 และ

จํานวน 21.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 

3. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์สามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จํานวน 9.05 ล้านบาท เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ

วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
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18 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วนปรบัปรงุ 

  

ยอดยกมาวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 483,922,124 

ขาดทุนสุทธจิากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (6,911,695) 

โอนมาจากสนิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้าน 5,792,146 

ตดัจําหน่าย (1,848,196) 

ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 480,954,379 

  

ยอดยกมาวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  480,954,379 

รบัคนืพืน้ทีเ่ช่าระยะยาว 242,507 

ขาดทุนสุทธจิากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (259,578,847) 

ยอดคงเหลือ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 221,618,039 

 

หากทีด่นิและอาคารแสดงตามราคาทุนเดมิ ราคาตามบญัชจีะเป็นดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ราคาทุน 1,636,106,960 1,631,781,362 - - 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,363,814,511) (1,282,633,013) - - 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 272,292,449 349,148,349 - - 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่าทีด่นิและอาคารสํานักงาน ซึง่จดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 13,508,039 88,531,243 - - 

 

ในปี พ.ศ. 2564 ไม่มกีารเพิม่ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
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19 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

     เคร่ืองมอื อปุกรณ์     

  อาคารและ โรงภาพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ และส่วนปรบัปรงุ สาธารณูปโภค ท่ีใช้ดาํเนินงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างกอ่สร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563          

ราคาทุน 173,406,998 770,868,352 4,986,100,724 1,905,232,479 7,187,305,093 696,347,909 23,351,288 78,817,363 15,821,430,206 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (517,152,497) (2,716,721,504) (1,058,810,330) (4,620,353,794) (621,003,611) (20,872,584) - (9,554,914,320) 

     ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (164,283,825) (11,505,741) (135,709,264) (801,632) - - (312,300,462) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาตามบญัชีส้ินปีก่อน - สุทธิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานใหม่มาถอืปฎบิตั ิ(TFRS 16) - (271,887) - - - - - - (271,887) 

ราคาตามบญัชีต้นปี - สุทธิ (ปรบัปรงุใหม่) 173,406,998 253,443,968 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,953,943,537 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - - 1,444,532 118,413 2,158,175 554,666 811 (152,926) 4,123,671 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 709,506 12,870,175 17,003,162 42,701,423 10,645,335 5,701,140 68,068,845 157,699,586 

โอนสนิทรพัย ์ - 1,267,210 19,445,325 187,354 39,455,519 64,350 - (60,419,758) - 

โอนไปยงัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - - (5,792,146) (5,792,146) 

การจําหน่ายบรษิทัย่อย - - - - - (417,191) - - (417,191) 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (103,612) (51,100) (1,753,204) (1,785) - (20,410) (1,930,111) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (371,781) (3) (267,252) (2,284,723) (18,738) (1) (864,294) (3,806,792) 

ค่าเสื่อมราคา - (34,300,052) (279,417,105) (112,444,337) (426,359,156) (47,527,921) (1,683,513) - (901,732,084) 

จดัประเภทสนิทรพัย ์ - - 29,850,256 - 494,330 8,949,229 - (39,293,815) - 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,680,571) (39,434,969) (168,581) - - (41,284,121) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 
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         หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

     เคร่ืองมือ อปุกรณ์     

  อาคารและ โรงภาพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุง และส่วนปรบัปรุง สาธารณูปโภค ท่ีใช้ดาํเนินงาน สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาทุน 173,406,998 769,676,578 5,043,835,552 1,867,455,529 7,184,192,450 702,194,545 29,052,086 40,342,859 15,810,156,597 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (548,927,727) (2,991,548,835) (1,117,402,477) (4,973,596,611) (654,609,114) (22,554,945) - (10,308,639,709) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (163,101,754) (12,270,975) (164,376,409) (963,401) - - (340,712,539) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - - 18,905,122 170,840 6,822,466 1,264,727 834 - 27,163,989 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 536,856 35,952,996 17,219,781 54,786,783 11,014,152 - 59,043,207 178,553,775 

โอนสนิทรพัย ์ - 655,857 26,306,816 12,915,942 28,190,931 2,166,998 - (70,236,544) - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (646,632) 105,416 (748,152) (2,435,536) (307,104) - - (4,032,008) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5,401,530) (1,496,347) (364,604) (83) - - (7,262,564) 

ค่าเสื่อมราคา - (29,105,298) (266,258,065) (102,746,994) (357,151,831) (32,994,372) (2,128,157) - (790,384,717) 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - 153,939,165 698 101,445 - - - 154,041,308 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 192,189,634 1,852,734,883 663,097,845 1,776,169,084 27,766,348 4,369,818 29,149,522 4,718,884,132 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาทุน 173,406,998 770,222,659 5,111,191,298 1,870,689,698 7,256,356,181 703,893,634 29,061,932 29,149,522 15,943,971,922 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (578,033,025) (3,249,293,826) (1,196,108,601) (5,315,985,211) (675,163,932) (24,692,114) -  (11,039,276,709) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (9,162,589) (11,483,252) (164,201,886) (963,354) - - (185,811,081) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 192,189,634 1,852,734,883 663,097,845 1,776,169,084 27,766,348 4,369,818 29,149,522 4,718,884,132 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร  เคร่ืองมือ อปุกรณ์     

  โรงภาพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  

 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรุง สาธารณูปโภค ท่ีใช้ดาํเนินงาน สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         

ราคาทุน 173,406,998  3,419,412,526  1,072,860,745  3,731,907,323  482,055,708  18,433,251         21,410,612    8,919,487,163  

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,766,101,797) (450,878,849) (2,077,292,297) (427,227,406) (15,981,920) - (4,737,482,269) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) -                             -  (5,707,463) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998  1,652,128,658  621,362,775  1,650,715,566  54,821,491  2,451,331  21,410,612  4,176,297,431  

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,652,128,658 621,362,775 1,650,715,566 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,176,297,431 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 2,570,405 8,276,997 24,278,393 4,687,012 - 23,663,471 63,476,278 

โอนสนิทรพัย ์ - 6,075,296 1,344,662 19,605,195 413,872 - (27,439,025) - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (9,748) (43,962) (3,394,058) (126) - - (3,447,894) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (263,138) (2,259,087) (18,347) (1) - (2,540,573) 

ค่าเสื่อมราคา - (195,746,685) (74,590,384) (288,396,086) (32,199,031) (1,379,144) - (592,311,330) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         

ราคาทุน 173,406,998 3,428,048,478 1,082,175,304 3,770,137,767 487,138,119 18,433,250 17,635,058 8,976,974,974 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,961,848,481) (525,469,233) (2,365,688,384) (459,426,437) (17,361,064) - (5,329,793,599) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) - - (5,707,463) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร  เคร่ืองมือ อปุกรณ์     

  โรงภาพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  

 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรุง สาธารณูปโภค ท่ีใช้ดาํเนินงาน สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 19,518,189 8,514,189 27,738,703 7,000,877 - 30,772,466 93,544,424 

โอนสนิทรพัย ์ - 7,704,637 5,179,938 9,341,803 1,358,009 - (23,584,387) - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (203,206) (107,577) (5,104,572) (182) - - (5,415,537) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (3,315,621) (1,172,376) - (3) - - (4,488,000) 

ค่าเสื่อมราคา - (193,042,505) (72,048,376) (237,521,688) (21,819,440) (977,721) - (525,409,730) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,295,679,420 496,452,748 1,195,004,169 14,244,132 94,465 24,823,137 3,199,705,069 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 173,406,998 3,438,300,951 1,090,865,837 3,755,605,297 485,344,974 18,433,250 24,823,137 8,986,780,444 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,142,621,531) (594,413,089) (2,557,004,568) (471,100,842) (18,338,785) - (5,783,478,815) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (3,596,560) - - - (3,596,560) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,295,679,420 496,452,748 1,195,004,169 14,244,132 94,465 24,823,137 3,199,705,069 

 

ในปีพ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในโรงภาพยนตรแ์ละส่วนปรบัปรุง ระบบสารธารณูปโภค  เครื่องมอื อปุกรณ์ และเครื่องตกแต่งทีใ่ชดํ้าเนินงาน จํานวน 154.04 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

เน่ืองจากผูบ้รหิารประเมนิว่าประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตจะเพิม่ขึน้จากสภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ขี ึน้ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ทําใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

ของสนิทรพัยด์งักล่าวมากกว่ามลูค่าตามบญัชเีดมิ



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 630 696 400 437 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 160 206 125 155 

 790 902 525 592 

 

กลุ่มกิจการได้นําที่ดินและอาคารที่มมีูลค่าตามบญัชจํีานวน 35.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 35.62 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกัน 

ตามสญัญาให้เช่าที่ดนิและอาคารระยะยาวแก่กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่สามารถนํา

ทีด่นิและอาคารดงักล่าวไปขาย ใหเ้ช่า หรอืทํานิตกิรรมอื่นได ้ 

 

20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 อาคาร อปุกรณ์ รวม 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,712,317,097 182,465,901 2,894,782,998 

การเพิม่ขึน้ 94,702,289 - 94,702,289 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 597,146 - 597,146 

ค่าเสื่อมราคา (272,369,997) (54,762,544) (327,132,541) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (318,550) (128,342) (446,892) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,534,927,985 127,575,015 2,662,503,000 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  2,534,927,985 127,575,015 2,662,503,000 

การเพิม่ขึน้ 350,260,209 - 350,260,209 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 8,329,990 (4,619,728) 3,710,262 

ค่าเสื่อมราคา (307,620,587) (28,734,726) (336,355,313) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 10,485,346 2,445,393 12,930,739 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 2,596,382,943 96,665,954 2,693,048,897 

 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคาร อปุกรณ์ รวม 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  2,146,718,299 122,183,658 2,268,901,957 

การเพิม่ขึน้ 114,601 - 114,601 

ค่าเสื่อมราคา (201,895,133) (42,651,645) (244,546,778) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,944,937,767 79,532,013 2,024,469,780 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  1,944,937,767 79,532,013 2,024,469,780 

การเพิม่ขึน้ 290,337,088 - 290,337,088 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ - 543,600 543,600 

ค่าเสื่อมราคา (232,257,375) (18,292,672) (250,550,047) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 2,003,017,480 61,782,941 2,064,800,421 

 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  

 ภาพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563        

ราคาทุน 1,395,234,471 235,468,797 38,691,723 1,669,394,991 203,952,812 28,421,541 232,374,353 

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,342,091,021) (175,080,823) - (1,517,171,844) (153,378,452) - (153,378,452) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (13,709,489) (1,146,415) - (14,855,904) - - - 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 
        

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - (12,891) - (12,891) - - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 30,646,174 14,146,114 23,603,699 68,395,987 10,777,931 33,133,949 43,911,880 

โอนสนิทรพัย ์ - 29,872,210 (29,872,210) - 36,810,223 (36,810,223) - 

เพิม่ขึน้จากภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 101,215,373 - - 101,215,373 - - - 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1,035,470) (4,243) - (1,039,713) (4,240) - (4,240) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - (5) - (5) - - - 

ค่าตดัจําหน่าย (128,328,006) (27,948,773) - (156,276,779) (25,070,432) - (25,070,432) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาทุน 1,397,005,500 277,981,023 32,423,212 1,707,409,735 251,454,049 24,745,267 276,199,316 

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,341,363,979) (201,665,816) - (1,543,029,795) (178,366,207) - (178,366,207) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (13,709,489) (1,021,236) - (14,730,725) - - - 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  

 ภาพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ รวม 

        

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 508,585 - 508,585 - - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 40,683,662 5,676,011 13,278,545 59,638,218 4,514,557 13,203,546 17,718,103 

โอนสนิทรพัย ์ - 10,765,455 (10,765,455) - 5,039,511 (5,039,511) - 

เพิม่ขึน้จากภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 94,401,399 - - 94,401,399 - - - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (32) - (32) (32) - (32) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (438,370) (1,315,288) (55,000) (1,808,658) (1,100,950) (55,000) (1,155,950) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (2,300,000) - (4,584,284) (6,884,284) - (2,734,284) (2,734,284) 

ค่าตดัจําหน่าย (87,580,083) (33,211,234) - (120,791,317) (28,135,135) - (28,135,135) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 86,698,640 57,717,468 30,297,018 174,713,126 53,405,793 30,120,018 83,525,811 

        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาทุน 1,343,558,834 280,833,488 34,881,302 1,659,273,624 248,443,516 32,854,302 281,297,818 

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,240,850,705) (222,094,784) - (1,462,945,489) (195,037,723) - (195,037,723) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (16,009,489) (1,021,236) (4,584,284) (21,615,009) - (2,734,284) (2,734,284) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 86,698,640 57,717,468 30,297,018 174,713,126 53,405,793 30,120,018 83,525,811 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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ค่าตดัจําหน่ายทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ตน้ทุนขาย 88 128 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 33 28 28 25 

 121 156 28 25 
 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 708,581,570 816,094,662 487,090,065 613,836,025 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (525,179,626) (947,768,497) (344,337,613) (742,457,019) 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 183,401,944 (131,673,835) 142,752,452 (128,620,994) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม  (131,673,835) (236,192,356) (128,620,994) (200,371,057) 

(เพิม่)ลดในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) 307,620,347 104,834,936 267,351,455 71,750,063 

(เพิม่)ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7,455,432 (315,536) 4,021,991 - 

จําหน่ายบรษิทัย่อย - (879) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 183,401,944 (131,673,835) 142,752,452 (128,620,994) 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   (เพ่ิม)ลด   

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด ในกาํไรหรือ  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ ขาดทุน จาํหน่าย 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน บริษทัย่อย พ.ศ. 2563 

      

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี      

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้ - 1,510 - - 1,510 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี 4,831,024 2,846,860 - - 7,677,884 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 1,739,255 158,057,829 - - 159,797,084 

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 9,815,749 7,814,035 (97,529) - 17,532,255 

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 4,018,273 1,800,000 - - 5,818,273 

ค่าตดัจําหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร ์ 14,327,481 (10,031,909) - - 4,295,572 

ค่าเสื่อมราคา 24,901,579 (3,157,697) (2,968) - 21,740,914 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 33,086,055 1,723,628 - - 34,809,683 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 7,474,347 (41,683,671) - - (34,209,324) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 255,147 (23,372) - - 231,775 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 511,283,752 17,894,324 - - 529,178,076 

ผลประโยชน์พนักงาน 15,484,925 (471,986) - (879) 15,012,060 

ประมาณการหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 1,646,102 (33,868) - - 1,612,234 

เงนิช่วยค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 35,456,944 631,473 - - 36,088,417 

รายไดร้บัล่วงหน้า 6,213,424 3,701,559 (101,268) - 9,813,715 

เงนิประกนัระยะยาว 7,150,865 (456,331) - - 6,694,534 

รวม 677,684,922 138,612,384 (201,765) (879) 816,094,662 

      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตาม 

   วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

(321,620,729) 

 

(91,695,608) 

 

- 

 

- 

 

(413,316,337) 

ค่าตดัจําหน่าย (1,178,637) 1,105,348 - - (73,289) 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (897,963) (2,279,465) - - (3,177,428) 

ค่าเสื่อมราคา (29,313,364) 27,444,576 (113,771) - (1,982,559) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (411,316,126) 18,863,805 - - (392,452,321) 

ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า (149,550,459) 12,783,896 - - (136,766,563) 

รวม (913,877,278) (33,777,448) (113,771) - (947,768,497) 

      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (236,192,356) 104,834,936 (315,536) (879) (131,673,835) 

 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   (เพ่ิม)ลด   

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด ในกาํไรหรือ  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ ขาดทุน จาํหน่าย 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน บริษทัย่อย พ.ศ. 2564 

      

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี      

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้ 1,510 411,661 - - 413,171 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี 7,677,884 (1,601,019) - - 6,076,865 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 159,797,084 (120,380,095) 126,989 - 39,543,978 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 17,532,255 11,304,958 (9,518,946) - 19,318,267 

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 5,818,273 (2,218,273) - - 3,600,000 

ค่าตดัจําหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร ์ 4,295,572 (1,393,178) - - 2,902,394 

ค่าเสื่อมราคา 21,740,914 (15,179,569) (224,489) - 6,336,856 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 34,809,683 (30,460,807) - - 4,348,876 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (34,209,324) 40,409,973 - - 6,200,649 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 231,775 (23,372) - - 208,403 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 529,178,076 13,785,700 - - 542,963,776 

ผลประโยชน์พนักงาน 15,012,060 (2,273,336) 4,260,204 - 16,998,928 

ประมาณการหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 1,612,234 (1,435,192) - - 177,042 

เงนิช่วยค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 36,088,417 (2,760,000) - - 33,328,417 

รายไดร้บัล่วงหน้า 9,813,715 (2,250,190) 12,140,336 - 19,703,861 

เงนิประกนัระยะยาว 6,694,534 (234,447) - - 6,460,087 

รวม 816,094,662 (114,297,186) 6,784,094 - 708,581,570 

      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      

เงนิลงทุนในตราสารทุน - (462,230) - - (462,230) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

(413,316,337) 

 

413,316,337 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (3,177,428) 520,804 - - (2,656,624) 

ค่าตดัจําหน่าย (73,289) 54,449 - - (18,840) 

ค่าเสื่อมราคา (1,982,559) 14,897,263 671,338 - 13,586,042 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (392,452,321) (19,217,067) - - (411,669,388) 

ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า (136,766,563) 12,807,977 - - (123,958,586) 

รวม (947,768,497) 421,917,533 671,338 - (525,179,626) 

      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (131,673,835) 307,620,347 7,455,432 - 183,401,944 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

91 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด 

(เพ่ิม)ลดใน

กาํไร ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี - 143,589,917 - 143,589,917 

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 882,624 887,900 - 1,770,524 

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 4,018,273 260,000 - 4,278,273 

ค่าเสื่อมราคา 31 - - 31 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 465,704 (433,343) - 32,361 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 428,582,273 (16,013,310) - 412,568,963 

ผลประโยชน์พนักงาน 10,891,446 (349,085) - 10,542,361 

ประมาณการหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 1,646,102 (33,868) - 1,612,234 

เงนิช่วยค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 34,656,944 (1,424,576) - 33,232,368 

เงนิประกนัระยะยาว 6,648,147 (439,154) - 6,208,993 

รวม 487,791,544 126,044,481 - 613,836,025 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี (321,620,729) (91,695,608) - (413,316,337) 

ค่าตดัจําหน่าย (967,280) 922,842 - (44,438) 

ค่าเสื่อมราคา (10,208,055) 9,887,846 - (320,209) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (353,737,311) 26,496,192 - (327,241,119) 

ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า (1,629,226) 94,310 - (1,534,916) 

รวม (688,162,601) (54,294,418) - (742,457,019) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (200,371,057) 71,750,063 - (128,620,994) 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด 

(เพ่ิม)ลดใน

กาํไร ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี  -     370,849  - 370,849 

ขาดทนุสะสมทางภาษี  143,589,917   (143,589,917) - - 

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  1,770,524   545,736  - 2,316,260 

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั  4,278,273   (1,883,914) - 2,394,359 

ค่าเสื่อมราคา  31   -    - 31 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์  32,361   535,725  - 568,086 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  412,568,963   18,951,871  - 431,520,834 

ผลประโยชน์พนักงาน  10,542,361   (1,333,566)  4,021,991  13,230,786 

ประมาณการหน้ีสนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้  1,612,234   (1,435,192) - 177,042 

เงนิช่วยค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า  33,232,368   (2,610,000) - 30,622,368 

เงนิประกนัระยะยาว  6,208,993   (319,543) - 5,889,450 

รวม  613,836,025  (130,767,951)  4,021,991   487,090,065    

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

เงนิลงทุนในตราสารทุน  -     (462,230) -  (462,230) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี  (413,316,337)  413,316,337  - - 

ค่าตดัจําหน่าย  (44,438)  44,438  - - 

ค่าเสื่อมราคา  (320,209)  (61,150) - (381,359) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  (327,241,119)  (14,829,333) - (342,070,452) 

ค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า  (1,534,916)  111,344  - (1,423,572) 

รวม (742,457,019)  398,119,406   -    (344,337,613) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ  (128,620,994)  267,351,455   4,021,991  142,752,452    

 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวด้งัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  301,643,498  109,906,737  142,752,452  - 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (118,241,554) (241,580,572)  -    (128,620,994) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ  183,401,944  (131,673,835)  142,752,452  (128,620,994) 
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23 ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ส่วนทีถ่งึกําหนดภายในหน่ึงปี 1,875,600 1,875,600 1,875,600 1,875,600 

ส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงปี 52,445,900 54,790,976 51,893,362 54,325,680 

 54,321,500 56,666,576 53,768,962 56,201,280 

 

24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงนิมดัจํา 154,488,673 141,663,424 113,621,690 105,719,922 

อื่น ๆ 15,378,560 13,141,781 - - 

 169,867,233 154,805,205 113,621,690 105,719,922 

 

25 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 725,418,421 601,530,265 444,807,087 313,916,274 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40) 16,928,023 182,751,903 87,223,475 204,844,122 

เจา้หน้ีบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40) 13,896,384 25,112,121 43,078,701 30,698,942 

เจา้หน้ีอื่น 210,552,920 221,116,476 145,318,785 140,895,310 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 464,099,177 345,143,305 302,691,023 208,444,517 

รายไดค่้าเช่ารบัล่วงหน้า 11,616,372 19,661,666 - - 

 1,442,511,297 1,395,315,736 1,023,119,071 898,799,165 
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26 เงินกู้ยืม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

รายการหมุนเวียน     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 306,033 275,056 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 35,000,000  1,782,038,674 - 1,747,038,674 

รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื     

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 35,306,033 1,782,313,730 - 1,747,038,674 

     

เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนทีถ่งึกําหนดชําระ     

   ภายในหน่ึงปี     

      -  เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 490,000,000 345,000,000 490,000,000 345,000,000 

      -  หุน้กู ้ 1,500,000,000 500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 1,990,000,000 845,000,000 1,990,000,000 845,000,000 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 915,000,000 1,505,000,000 915,000,000 1,505,000,000 

หุน้กู ้ - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 915,000,000 2,505,000,000 915,000,000 2,505,000,000 

     

รวมเงินกู้ยืม 2,940,306,033 5,132,313,730 2,905,000,000 5,097,038,674 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.60  

ถงึรอ้ยละ 3.65 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.21 ถงึรอ้ยละ 4.10 ต่อปี) 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.73 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.78 ต่อปี)  

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดป้ลดภาระการคํ้าประกนัในหลกัทรพัยข์อง บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) (SF) 

ทัง้หมดสาํหรบัเงนิกูย้มืแลว้ 
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หุน้กู ้

 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ในสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธทิีมู่ลค่าตราไว ้

1,000 บาทต่อหน่วย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

   หุ้นกู้ อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

อายุหุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบกาํหนด ล้านบาท ร้อยละต่อปี 

     

5 ปี วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2560 วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,000 2.80 

1 ปี วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2564 วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 500 2.55 

 

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

หลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิ จํานวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 500 ล้านบาท หุ้นกู้

ดงักลา่วมอีายุ 1 ปี ครบกําหนดวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.55 ต่อปี  

 

ดอกเบีย้มกํีาหนดจ่ายทุก 6 เดอืน บรษิทัตอ้งดํารงไวซ้ึง่อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราส่วนทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

 

วงเงนิกูย้มื 

 

กลุ่มกจิการเปิดเผยขอ้มลูวงเงนิกู้ยมืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 
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27 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

  เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    

 เงินเบิกเกิน ระยะสัน้จาก ระยะยาวจาก  หน้ีสินตาม  

 บญัชีธนาคาร สถาบนัการเงิน สถาบนัการเงิน หุ้นกู้ สญัญาเช่า รวม 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 276,127 2,118,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,920,173,914 6,921,752,076 

กระแสเงนิสดรบั - 7,840,652,322 800,000,000 - - 8,640,652,322 

กระแสเงนิสดชําระคนื       

 - เงนิตน้ - (6,992,000,000) (533,000,000) - (137,904,791) (7,662,904,791) 

 - ดอกเบีย้ - - - - (52,569,266) (52,569,266) 

การเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตามสญัญาเช่าหกัสิง่จูงใจจากสญัญาเช่า - - - - 94,364,734 94,364,734 

ส่วนลดค่าเช่า - - - - (121,512,785) (121,512,785) 

การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 15,084,317 - - 52,569,266 67,653,583 

ปรบัปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (1,071) - - - (540,629) (541,700) 

จดัประเภทรายการใหม่ - (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 275,056 1,782,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,754,580,443 7,886,894,173 
       

กระแสเงนิสดรบั - 4,573,651,246 - 500,000,000 - 5,073,651,246 

กระแสเงนิสดชําระคนื       

 - เงนิตน้ - (6,330,000,000) (445,000,000) (500,000,000) (162,619,166) (7,437,619,166) 

 - ดอกเบีย้ - - - - (43,879,402) (43,879,402) 

การเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตามสญัญาเช่าหกัสิง่จูงใจจากสญัญาเช่า - - - - 348,582,260 348,582,260 

ส่วนลดค่าเช่า - - - - (133,490,689) (133,490,689) 

การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 9,310,080 - - 43,879,402 53,189,482 

ปรบัปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 30,977 - - - 11,914,556 11,945,533 

การเปลีย่นแปลงหนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 4,608,392 4,608,392 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 306,033 35,000,000 1,405,000,000           1,500,000,000 2,823,575,796 5,763,881,829 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    

 ระยะสัน้จาก ระยะยาวจาก  หน้ีสินตาม  

 สถาบนัการเงิน สถาบนัการเงิน หุ้นกู้ สญัญาเช่า รวม 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,096,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,225,154,371 6,204,456,406 

กระแสเงนิสดรบั 7,805,652,322 800,000,000 - - 8,605,652,322 

กระแสเงนิสดชาํระคนื      

 - เงนิต้น (6,970,000,000) (533,000,000) - (66,509,445) (7,569,509,445) 

 - ดอกเบีย้ - - - (28,429,066) (28,429,066) 

ส่วนลดค่าเช่า - - - (95,699,982) (95,699,982) 

การเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ย 15,084,317 - - 28,429,066 43,513,383 

ปรบัปรุงผลกระทบจาก      

   อตัราแลกเปลีย่น - - - (100,129) (100,129) 

จดัประเภทรายการใหม่ (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,747,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,062,844,815 7,159,883,489 

      

กระแสเงนิสดรบั 4,493,651,246 - 500,000,000 - 4,993,651,246 

กระแสเงนิสดชาํระคนื      

 - เงนิต้น (6,250,000,000) (445,000,000) (500,000,000) (91,979,362) (7,286,979,362) 

 - ดอกเบีย้ - - - (26,419,303) (26,419,303) 

การเพิม่ขึน้-หน้ีสนิตามสญัญาเช่า

ทางการเงนิและสิง่จูงใจจาก

สญัญาเช่า 

 

- - 

 

 

- 289,445,660 289,445,660 

ส่วนลดค่าเช่า - - - (102,964,522) (102,964,522) 

การเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ย 9,310,080 - - 26,419,303 35,729,383 

ปรบัปรุงผลกระทบจาก      

   อตัราแลกเปลีย่น - - - (286,020) (286,020) 

การเปลี่ยนแปลงหน้ีสนิตาม 

สญัญาเชา่ - - - 543,600 543,600 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 1,405,000,000 1,500,000,000 2,157,604,171 5,062,604,171 
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28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ภาษขีายยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 16,548,128 18,890,529 5,211,197 4,976,331 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 83,120,670 12,613,991 77,891,390 7,202,722 

อื่น ๆ 34,291,450 18,987,476 23,031,710 7,806,947 

 133,960,248 50,491,996 106,134,297 19,986,000 

 

29 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

งบแสดงฐานะการเงนิ :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ     

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 86,089,012 63,843,308 66,153,932 45,231,538 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 7,330,972 - 4,906,317 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - 3,886,019 - 2,573,952 

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 86,089,012 75,060,299 66,153,932 52,711,807 

     

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ     

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 5,281,767 5,426,793 3,217,239 3,459,960 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (7,330,972) 777,204 (4,906,317) 557,073 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น     

   - ตน้ทุนบรกิารและดอกเบีย้ 498,607 538,471 339,408 364,720 

   - การวดัมลูค่าใหม ่ (4,384,626) - (2,913,360) - 

 (5,935,224) 6,742,468 (4,263,030) 4,381,753 

     

ขาดทุนทีร่วมอยู่ในกําไรขาดทุน     

   เบด็เสรจ็อื่น :     

การวดัมลูค่าใหม่ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ     

   ตามกฎหมาย 21,301,022 - 20,109,954 - 
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โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายเป็นโครงการเกษียณอายุตามอตัราเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย ซึง่ใหผ้ลประโยชน์แก่สมาชกิ

โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยู่กบัระยะเวลาการทํางาน และเงนิเดอืนในปีสุดทา้ยของสมาชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ซึง่ใหท้องคาํน้ําหนัก 3 บาท กบัพนักงานทีท่ํางานครบอายุเกษยีณ 

 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามกฎหมาย 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมายทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 63,843,308 66,411,867 45,231,538 47,121,488 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 4,163,323 4,361,752 2,489,373 2,741,463 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,118,444 1,065,041 727,866 718,497 

จ่ายผลประโยชน์ (4,337,085) (7,992,170) (2,404,799) (5,349,910) 

จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (3,182) - - 

 64,787,990 63,843,308 46,043,978 45,231,538 

     

การวดัมลูค่าใหม่ :     

ผลขาดทุนจากขอ้สมมตฐิานทางเศรษฐกจิ 54,273,224 - 39,566,404 - 

ผลกําไรจากขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ (28,488,991) - (20,561,671) - 

ผล(กําไร)ขาดทุนจากประสบการณ์ในอดตี (4,483,211)  1,105,221  

 21,301,022 - 20,109,954 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 86,089,012 63,843,308 66,153,932 45,231,538 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคดิลด 2.11  2.19 2.11 2.19 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 3.50 - 9.00 3.00 3.50 - 9.00 

อตัราการลาออก 2.00 - 25.00 0.00 - 37.00 2.00 - 25.00 0.00 - 37.00 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

 

  

การเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 

เม่ือเกษียณอายุตามกฎหมายท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 7  ลดลงรอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ7       เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 0.5   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7          เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ลดลงรอ้ยละ 7          ลดลงรอ้ยละ 3 

อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 10   ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 7,330,972 7,633,838 4,906,317 5,126,509 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี (7,972,600) - (5,338,228) - 

ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 535,588 677,223 362,297 488,903 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 106,040 99,980 69,614 68,170 

ผลประโยชน์พนักงานจ่าย - (1,079,963) - (777,265) 

จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (106) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - 7,330,972 - 4,906,317 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

      

อตัราคดิลด รอ้ยละ ยกเลกิโครงการ 2.13 ยกเลกิโครงการ 2.13 

ราคาทองคาํ  บาทต่อทองคาํหนัก 1 บาท ยกเลกิโครงการ 20,000 ยกเลกิโครงการ 20,000 

อตัราการเพิม่ขึน้ของราคาทอง รอ้ยละ ยกเลกิโครงการ 3.50 ยกเลกิโครงการ 3.50 

อตัราการลาออก รอ้ยละ ยกเลกิโครงการ 0.00 - 37.00 ยกเลกิโครงการ 0.00 - 37.00 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

 

  

การเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 

หลงัออกจากงานท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

       

อตัราคดิลด ยกเลกิโครงการ รอ้ยละ 0.5 ยกเลกิโครงการ ลดลงรอ้ยละ 2 ยกเลกิโครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 

อตัราการเพิม่ขึน้ของราคาทอง ยกเลกิโครงการ รอ้ยละ 0.5     ยกเลกิโครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ยกเลกิโครงการ ลดลงรอ้ยละ 2 

อตัราการลาออก ยกเลกิโครงการ รอ้ยละ 10 ยกเลกิโครงการ ลดลงรอ้ยละ 7 ยกเลกิโครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว

ยากทีจ่ะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการคาํนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรู ้

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10 ปี (พ.ศ. 2563 : 8 ปี) 

 

การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีไ่ม่มกีารคดิลด มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า  ระหว่าง  ระหว่าง  เกินกว่า  

 1 ปี 1-2 ปี 2-5 ปี 5 ปี รวม 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ      

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 19,559,539 7,794,446 15,076,065 145,188,274 187,618,324 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ      

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 9,818,525 2,931,095 14,983,668 72,475,102 100,208,390 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 862,035 369,331 1,726,822 7,127,126 10,085,314 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 636,508 545,597 1,847,370 2,033,102 5,062,577 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า  ระหว่าง  ระหว่าง  เกินกว่า  

 1 ปี 1-2 ปี 2-5 ปี 5 ปี รวม 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ      

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 17,920,254 7,645,610 9,978,305 102,392,530 137,936,699 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ      

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามกฎหมาย 4,658,476 803,478 11,520,548 47,340,555 64,323,057 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 582,593 190,309 1,185,654 4,689,437 6,647,993 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 478,016 350,099 1,195,681 1,422,935 3,446,731 

 

30 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ 239,606,136 258,031,583 25,306,187 35,390,188 

รายไดค่้าเช่ารบัล่วงหน้า 32,167,704 42,117,609 - - 

เงนิช่วยเหลอืค่าก่อสรา้ง 189,316,799 203,009,566 162,111,844 175,161,842 

อื่น ๆ - 220,548,856 - 220,548,854 

 461,090,639 723,707,614 187,418,031 431,100,884 

 

31 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสํารองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สาํรองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจดัสรรได ้
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32 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 143,652,458 146,354,689 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัย่อย 6,518,124 6,000,000 

การจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 1,799,661 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบรษิทัย่อย (42,295,091) (12,713,522) 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็ในบรษิทัย่อย 9,022,778 2,211,630 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 116,898,269 143,652,458 

 

33 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา     

   - หมุนเวยีน 591,146,724 632,628,408 512,477,870 475,066,444 

   - ไม่หมุนเวยีน 10,138,368 15,854,692 - - 

 601,285,092 648,483,100 512,477,870 475,066,444 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิัทรบัรู้รายได้จากการขายและบรกิารที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิทีเ่กิดจากสญัญาทีย่กมาต้นงวดเป็นจํานวน  

632.63 ลา้นบาท และ 475.07 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิัทรบัรู้รายได้จากการขายและบรกิารที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิทีเ่กิดจากสญัญาทีย่กมาต้นงวดเป็นจํานวน 

545.33 ลา้นบาท และ 435.38 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 

หน้ีสินที่เกิดจากสญัญาได้รวมเงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าจํานวน 9.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 14.46 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงนิรบัจากการ

จําหน่ายบตัรเงนิสดโดยบริษัทต้องฝากไว้ในธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงนิสดที่ลูกค้ายงัไม่ได้ใช้ ทัง้น้ี

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
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34 รายได้อ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ค่าบรหิารจดัการรบั 33,135,387 33,218,829 54,150,327 54,460,188 

ดอกเบีย้รบั 19,609,382 14,884,156 31,197,180 25,491,303 

ค่าภาษโีรงเรอืนรบั 19,801,768 3,417,185 726,387 219,873 

สนิไหมทดแทน 2,756,074 1,282,409 878,688 559,283 

ส่วนลดค่าเช่า 219,863,102 - 172,432,385 - 

กําไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ     

   ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,311,152 - 2,311,152 - 

อื่นๆ 58,023,262 118,403,663 10,517,023 79,302,417 

 355,500,127 171,206,242 272,213,142 160,033,064 
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35 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) 790,384,717 901,732,084 525,409,730 592,311,330 

ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     

   - ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์(หมายเหต ุ21) 87,580,083 128,328,006 - - 

   - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมายเหตุ 21) 33,211,234 27,948,773 28,135,135 25,070,432 

ตดัจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  1,875,600 7,125,600 1,875,600 1,875,600 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 20) 336,355,313 327,132,541 250,550,047 244,546,778 

การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม     

   และการร่วมคา้ (หมายเหตุ 15, 16 และ 17) 1,895,777 15,313,250 38,500 81,911,426 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 75,140,624 - - 

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคาร อุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (หมายเหตุ 19 และ 21) (147,157,024) 41,284,126 2,734,284 - 

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 259,578,847 6,911,695 - - 

ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบํารุงอาคารและอุปกรณ์ 139,018,148 160,217,695 93,724,176 105,370,347 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 633,748,154 726,306,289 420,397,574 464,350,884 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์

   เพื่อการลงทุน อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  9,071,223 

 

6,694,701 5,643,950 

 

2,544,813 

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 54,213,517 70,140,609 18,015,791 14,749,886 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยอ์ืน่  48,521,633 22,259,429 26,637,245 12,782,666 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของภาพยนตรร์ะหว่างผลติ - 33,410,822 - - 

ประมาณการหน้ีสนิจากคดคีวาม 299,072,333 159,350,000 299,072,333 159,350,000 

(กลบัรายการ)ค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยั (หมายเหตุ 13) (11,091,363) 8,982,916 (9,419,570) 1,300,000 

กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื - (150,000) - - 

สนิคา้คงเหลอื     

   - ตน้ทุนของสนิคา้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย     

   (รวมอยู่ใน “ตน้ทุนสนิคา้ขาย”) (หมายเหตุ 13) 371,632,839 291,471,938 281,778,734 212,834,763 
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36 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 79,798,040 82,942,950 66,611,406 81,482,397 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (หมายเหตุ 40) 163,331 288,000 52,665,696 42,811,212 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 125,213,762 50,724,635 95,887,165 28,429,066 

หุน้กู ้ 49,044,795 40,560,822 49,044,795 40,560,822 

อื่น ๆ 3,916,887 118,786 - - 

 258,136,815 174,635,193 264,209,062 193,283,497 

 

37 ภาษีเงินได้ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 657,110,115 24,763,795 642,232,319 - 

การปรบัปรุงงวดก่อน 4,883,605 (12,430,013) - - 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 661,993,720 12,333,782 642,232,319 - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 22) (307,620,347) (104,834,936) (267,351,455) (71,750,063) 

     

รวมภาษีเงินได้ 354,373,373 (92,501,154) 374,880,864 (71,750,063) 
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ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมยีอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกบัอัตราภาษีของ

ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,893,528,638 (632,707,284) 2,024,691,497 (573,998,996) 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 20) 378,705,728 (126,541,457) 404,938,299 (114,799,799) 

ปรบัปรุงดว้ย :     

ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมและ     

   กจิการร่วมคา้สุทธจิากภาษ ี (54,435,231) (14,044,646) 5,494,484 2,482,824 

รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (40,409,972) (3,417) - - 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 67,742,904 6,994,708 15,479,378 40,090,721 

รายจ่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จากรายจ่ายทีจ่่ายจรงิ (2,679,278) (25,379,494) (2,592,702) (20,957,893) 

การใชค่้าใชจ่้ายทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (48,409,772) - (48,409,772) - 

การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (1,698,829) (6,454,504) (36,523) - 

ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 53,491,112 64,214,746 - - 

ขาดทุน(กําไร)ทีย่งัไม่รบัรูซ้ึง่เกดิจากรายการระหว่างกนั (2,816,894) 20,835,007 7,700 21,434,084 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - 307,916 - - 

การปรบัปรุงงวดก่อน 4,883,605 (12,430,013) - - 

ภาษเีงนิได ้ 354,373,373 (92,501,154) 374,880,864 (71,750,063) 

 

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) หลงัภาษี 

การวดัมลูค่าใหม่ของ    

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

(21,301,022) 

 

4,260,204 

 

(17,040,818) - - - 

การแปลงค่างบการเงนิ (15,976,140) 3,195,228 (12,780,912) 1,577,680 (315,536) 1,262,144 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (37,277,162) 7,455,432 (29,821,730) 1,577,680 (315,536) 1,262,144 

       

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       

 (หมายเหตุ 22)  7,455,432   (315,536)  

  7,455,432   (315,536)  
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม)  หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม)  หลงัภาษี 

       

การวดัมลูค่าใหม่ของ    

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

(20,109,054) 

 

4,021,991 

 

(16,087,963) - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (20,109,054) 4,021,991 (16,087,963) - - - 

       

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

   (หมายเหตุ 22) 

  

4,021,991 

 
 -  

  4,021,991   -  

 

38 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายและ

ชาํระแลว้ในระหว่างปี 

 

การคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 1,581,450,356 (527,492,608) 1,649,810,633 (502,248,933) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 1.77 (0.59) 1.84 (0.56) 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และไม่มกํีาไรต่อหุน้ปรบัลด 
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39 เงินปันผลจ่าย 

 

พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของ

งวดเดอืนมกราคมถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 จํานวน 1 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 894.67 ล้านบาท โดยจ่ายใหก้บัผู้ถอืหุน้ทัง้หมด 

ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 และไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของงวด

เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.35 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 313.13 ล้านบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2563 และไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

40 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิการทีค่วบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่ว่าจะ

โดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด บุคคลและกิจการดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิทัย่อยและบรษิัทย่อยลําดบั

ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบรษิัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 

ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัท ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ บุคคลและกิจการ

ทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมการและครอบครวัของกรรมการ ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

นโยบายการคดิราคาระหว่างกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 นโยบายการคิดราคา 

  

ค่าโฆษณา ราคาทีต่กลงกนัตามทีกํ่าหนดในสญัญา 

ค่าลขิสทิธิภ์าพยนตร ์ ราคาทีต่กลงกนัตามทีกํ่าหนดในสญัญา 

การเช่าพืน้ทีแ่ละบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัซึง่ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

ดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ทีต่กลงกนัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

ค่าบรหิารจดัการ  ราคาทีต่กลงกนัตามทีกํ่าหนดในสญัญา 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  

 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     

บรษิทัย่อย - - 162,935 281,798 

บรษิทัร่วม 2,684 3,948 815 - 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 48,193 48,883 32,996 32,845 

การร่วมคา้ 1,790 2,796 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 1,256 3,103 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 43,451 59,104 20,065 17,088 

 97,374 117,834 216,811 331,731 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอ่ืน ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การซ้ือสินค้าและบริการ     

บรษิทัย่อย - - 106,515 149,550 

บรษิทัร่วม 5,639 17,754 4,993 10,142 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 202,328 187,370 148,873 140,843 

การร่วมคา้ - 6,386 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 1,424 52,519 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 71,065 98,224 57,613 147,795 

 280,456 362,253 317,994 448,330 
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ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ลูกหน้ีการค้า (รวมรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     

บรษิทัย่อย - - 55,921 79,524 

บรษิทัร่วม 2,111 13,229 - 4,786 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 1,896 10,810 17 9,142 

การร่วมคา้ 1,505 6,962 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 356 2,943 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,413 8,115 438 1,991 

 9,281 42,059 56,376 95,443 

     

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย - - 211,127 196,812 

บรษิทัร่วม - 5,469 - - 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 2,724 3,415 2,724 3,415 

การร่วมคา้ - 109 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,744 5,368 97 4,325 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน - - (34,744) (34,000) 

 4,468 14,361 179,204 170,552 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

เงินมดัจาํ     

   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     

บรษิทัร่วม - 389 - 389 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 3,414 3,324 3,414 3,324 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,671 - 14,528 

 3,414 18,384 3,414 18,241 

เจ้าหน้ีการค้า     

   (รวมอยู่ใน “เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น”)     

บรษิทัย่อย - - 81,152 75,513 

บรษิทัร่วม 4,067 16,536 - 1 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ - 137,852 - 99,791 

การร่วมคา้ 2,117 8,721 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 1,360 11,238 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 9,384 8,405 6,071 29,539 

 16,928 182,752 87,223 204,844 

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   (รวมอยู่ใน “เจา้หน้ีบุคคล     

      หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     

บรษิทัย่อย - - 35,894 14,039 

บรษิทัร่วม 2,147 4,350 1,697 4,144 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 92 1,507 - 1,311 

การดําเนินงานร่วมกนั - - - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,098 17,763 4,260 10,033 

กรรมการ 1,559 1,492 1,227 1,172 

 13,896 25,112 43,078 30,699 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

บรษิทัย่อย - - 86,929 - 

บรษิทัร่วม 23,000 23,303 - - 

การร่วมคา้ - 270 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 54 525 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,569 - - - 

 26,623 24,098 86,929 - 
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  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินรบัล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     

   (รวมอยู่ใน “หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น”)     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 19,724 20,771 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,496 5,007 - - 

 23,220 25,778 - - 

เงินมดัจาํรบั     

   (รวมอยู่ใน “หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น”)     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 123,503 123,503 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 129,034 129,034 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

บรษิทัร่วม 2,856 11,906 - 8,493 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 66,820 110,761 60,207 102,979 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 129,411 397,502 129,411 306,036 

 199,087 520,169 189,618 417,508 

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

บริษทัย่อย     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,251 463 213,020 239,714 

เงนิใหกู้ย้มืในระหว่างปี 19,681 6,276 334,424 167,518 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่างปี (4,416) (4,025) (161,219) (193,749) 

ตดัหน้ีสญูในระหว่างปี - (463) - (463) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 17,516 2,251 386,225 213,020 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อย มกํีาหนดชําระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 

 

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องมีจํานวนเงิน 11.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 9.11 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท 

มดีอกเบีย้คา้งรบัจํานวน 1.16 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.69 ลา้นบาท)  

 

กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูข้าดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เน่ืองจากผลกระทบไม่มสีาระสาํคญั 
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จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,900 3,202 160,400 163,985 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่างปี - - (22,160) (29,500) 

ตดัหน้ีสญูในระหว่างปี - (1,302) - (1,085) 

ค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติ - - (12,860) 27,000 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 1,900 1,900 125,380 160,400 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.38 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ต่อปี) และไม่มกํีาหนด

ชาํระคนื 

 

เงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงานจํานวน 1.90 ลา้นบาท และจํานวน 1.90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1.90 ลา้นบาท และจํานวน 1.90 ลา้นบาท) 

ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัตามลําดบั ไม่มกีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 : ไม่มกีารคดิดอกเบีย้) 

 

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจํานวนเงนิ 4.36 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3.37 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท 

มดีอกเบีย้คา้งรบัจํานวน 108.13 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 108.14 ลา้นบาท) 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อขาดทุนสาํหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม (37,000) 

 ค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติ (12,860) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (49,860) 
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ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 12,800 12,800 990,114 967,425 

เงนิกูย้มืในระหว่างปี - - 783,268 1,431,188 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืในระหว่างปี (12,800) - (854,448) (1,408,499) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี - 12,800 918,934 990,114 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจํานวน 918.93 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิทัย่อย 

ทีไ่ม่มหีลกัประกนัและมกํีาหนดชาํระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี  

 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยทีเ่กีย่วขอ้งในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทัมจํีานวน 0.16 ลา้นบาท และ 

36.87 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 0.29 ล้านบาท และ 42.81 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท 

มดีอกเบี้ยคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 3.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 0.39 ลา้นบาท และ 3.61 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 31,870 22,262 21,025 16,936 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 576 728 392 552 

 32,446 22,990 21,417 17,488 
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41 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ก) หนังสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร และเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติทีอ่อกใหก้บั

บุคคลภายนอกจํานวน 234.51  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 242.97 ลา้นบาท) 

 

ข) การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ํ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากธนาคารใหแ้ก่บรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม

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

 

ค) ภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 

 

บรษิัทและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบริการระยะยาวกบับรษิัทอื่น โดยมยีอดรวมของจํานวนเงนิค่าบรกิารขัน้ตํ่า

ภายใตส้ญัญาทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

ไม่เกนิ 1 ปี 664 717 433 425 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,202 2,180 1,558 1,436 

เกนิกว่า 5 ปี 3,604 3,882 2,796 3,015 

 6,470 6,779 4,787 4,876 

 

นอกจากจํานวนเงนิค่าบรกิารขัน้ตํ่าขา้งต้น กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑ์การแบ่งรายไดใ้หก้บั

ผูใ้หบ้รกิาร 
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ง) ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บาท 86,982 54,145 83,196 54,145 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน บาท 1,284 - - - 

 ดอลลารส์หรฐัฯ 775 845 - - 

รวม บาท 88,266 54,145 83,196 54,145 

 ดอลลารส์หรฐัฯ 775 845 - - 

รวมเป็นเงนิบาท บาท 88,266 54,145 83,196 54,145 

 ดอลลารส์หรฐัฯ 26,034 25,524 - - 

  114,301 79,669 83,196 54,145 

 

จ) ภาระผกูพนัในการผลิตภาพยนตร ์
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการชําระเงนิแก่ผูกํ้ากบัภาพยนตร์เป็นจํานวนเงนิ 7.39 ล้านบาท 

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

 

42 คดีความ 

 

ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหายจากเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้า ฟ้องรอ้งให้

บรษิทัรบัผดิชอบค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว กระทัง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งไดม้คีาํพพิากษาใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทั

ประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิ 413.00 ลา้นบาท ซึง่รวมค่าเสยีหายและดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักล่าว บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์สาํหรบัคดน้ีีต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายเป็นจํานวนเงิน  

365.00 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้จากเงนิต้นดงักล่าว บรษิทัไดย้ื่นฎกีาสาํหรบัคดน้ีีต่อไป 

 

เมื่อวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎีกามคีําสัง่ไม่อนุญาตใหบ้รษิทัฎีกา และไม่รบัฎีกาของบรษิทัในการพจิารณา ดงันัน้คดจีงึถึงสิ้นสุด

ตามคาํพพิากษาของศาลอุทธรณ์  
 

บรษิทัไดช้าํระค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ทัง้หมดจํานวน 479.49 ลา้นบาทใหแ้ก่โจทกเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

43 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากการดําเนินงานปี 2564 

จํานวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 536.80 ล้านบาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  

22 เมษายน พ.ศ. 2565 
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	กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน  และจะวัดมูลค่าในภาย...
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	สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ ห...
	ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนเมื่อมีการจำหน่ายหรือจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจำหน่ายตามอัตราส่วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท...
	5.7 สินทรัพย์ทางการเงิน
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	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คืออาคารสำนักงานให้เช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของอาคารสำนักงานรับรู้ภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการ ในกลุ่มกิจการ
	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม
	กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูล...
	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะวัดมูลค่าภายหลังจากการรับรู้รายการด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
	ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเลือกนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที...
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	5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ...
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	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ...
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	สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ...
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	เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
	5.21 สัญญาค้ำประกันทางการเงิน
	กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ำประกันเมื่อกลุ่มกิจการให้การค้ำประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง
	มูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันทางการเงินกำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชำระในกรณีที่ไม่มีการค้ำประกันดังกล่าว หรือการประมาณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุค...
	สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้รับผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมเป็น ส่วนหนึ่งของต้นทุนของเงินลงทุน
	6.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
	6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
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	ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
	6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน
	ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน
	6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน
	ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

	การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
	ก) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
	กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งคำนวณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  การคำนวณดังกล่าวต้อง...
	ข) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	ง) การตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
	จ) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	ฉ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา
	กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยกลุ่มกิจการไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนอีกในระยะยาว จากการคำนวณกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช...
	ช) การปันส่วนราคาของรายการ
	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าได้ให้สิทธิในการได้รับส่วนลดแก่ลูกค้า คะแนนสะสมที่ให้แก่ลูกค้านั้นถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแยกต่างหาก ราคาของรายการจึงถูกปันส่วนไปยังสินค้าที่ขายและคะแนนที่ให้ตามวิธีราคาขายแบบเอกเทศ ผู้บริหารประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ...
	ในบางกรณี เป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวมสินค้าและบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหนึ่งสัญญา เนื่องจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการแข่งขันที่สูง และ ในหลายๆกรณี ก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่นำ...
	ซ) การกำหนดอายุสัญญาเช่า
	กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญ...
	สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ที่เช่า
	สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน อย่างมีสาระสำคัญ
	อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีผล...
	ฌ) การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
	กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้
	• ใช้ข้อมูลที่การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
	• ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
	ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และ อัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานข...
	ฎ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น...
	ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสำหรับการดำเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน
	หนี้สินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้กับทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลหนี้สินจำแนกตามส่วนงาน
	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนชำระบัญชี และประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริษัทได้รับเงินคืนทุน จดทะเบียนเป็นจำนวน 17.01 ล้านบาท
	กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิ์ในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
	กลุ่มกิจการไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 สำหรับความเคลื่อนไหวของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด  ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 23.66 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักในการรับรู้ขาดทุนดังกล่าว ได้แก่การลดลงของรายได้ ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสำค...
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 15.65 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักในการกลับรายการดังกล่าว ได้แก่การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย...
	ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม
	ง) บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ
	17.1 การร่วมค้า
	ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิลม์ จำกัด ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 7.30 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักในการรับรู้ขาดทุนดังกล่าว ได้แก่การลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ...
	17.2 การดำเนินงานร่วมกัน
	ในปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการเพิ่มของสินทรัพย์สิทธิการใช้
	กลุ่มกิจการได้นำที่ดินและอาคารที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 35.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 35.62 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกัน ตามสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคารระยะยาวแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่สามารถนำที่ดินและอาค...
	ค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน แสดงไว้ดังต่อไปนี้
	สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
	รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
	ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ดังนี้
	ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายและบริการที่เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวดเป็นจำนวน  632.63 ล้านบาท และ 475.07 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ
	ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายและบริการที่เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวดเป็นจำนวน 545.33 ล้านบาท และ 435.38 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ
	หนี้สินที่เกิดจากสัญญาได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 9.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 14.46 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรับจากการจำหน่ายบัตรเงินสดโดยบริษัทต้องฝากไว้ในธนาคารเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของบัตรเงินสดที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็น...
	นอกจากจำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำข้างต้น กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่งรายได้ให้กับผู้ให้บริการ
	เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน  365.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากเงินต้นดังกล่าว บริษัทได้ยื่นฎีกาสำหรับคดีนี้ต่อไป
	เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทฎีกา และไม่รับฎีกาของบริษัทในการพิจารณา ดังนั้นคดีจึงถึงสิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์


