
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวม

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,103,494 2,013,814 689,506 1,722,697
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 5 24,988 285,381 24,988 258,491

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6 139,245 3,102,214 139,245 3,102,214

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 1,903,475 - 1,903,475 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 449,150 356,447 361,076 357,424
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.4 10,836 17,516 387,846 386,225
สนิคา้คงเหลอื 141,306 110,913 102,749 77,887
ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 108,334 125,747 - -
คา่บรกิารจ่ายลว่งหน้าทีถ่งึก าหนดภายในหนึ่งปี 1,876 1,876 1,876 1,876
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 160,992 145,665 43,379 27,152

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,043,696 6,159,573 3,654,140 5,933,966

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 5 24,923 - 24,923 -

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 9,536 11,044 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - 2,078,330 2,251,849
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10 2,022,550 1,968,759 1,974,017 1,932,779
สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 11 30,949 45,970 - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.5 1,900 1,900 151,510 125,380
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 12 402,106 221,618 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13 4,469,512 4,718,884 3,002,808 3,199,705
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,687,203 2,693,049 1,945,095 2,064,800
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 167,945 174,713 87,832 83,526
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 380,075 301,643 181,136 142,752
คา่บรกิารจ่ายลว่งหน้าระยะยาว 52,118 52,446 50,692 51,893
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 184,625 169,867 115,587 113,622

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10,433,442 10,359,893 9,611,930 9,966,306

รวมสินทรพัย์ 14,477,138 16,519,466 13,266,070 15,900,272

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 323 35,306 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,490,000 1,990,000 1,490,000 1,990,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 1,365,205 1,442,511 920,416 1,023,119
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 502,328 591,147 390,447 512,478
หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  253,671 288,264 174,333 187,122
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.6 - - 493,719 918,934
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,803 625,592 311 618,154
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 54,921 133,960 21,315 106,133

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,675,251 5,106,780 3,490,541 5,355,940

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 670,000 915,000 670,000 915,000
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 7,033 10,138 - -
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 2,635,177 2,535,312 1,883,188 1,970,482
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 139,256 118,242 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 90,529 86,089 69,332 66,154
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 449,801 461,091 182,498 187,418

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 3,991,796 4,125,872 2,805,018 3,139,054

รวมหน้ีสิน 7,667,047 9,232,652 6,295,559 8,494,994

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
   หุน้สามญัจ านวน 894,667,502 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้เตม็มลูคา่
   หุน้สามญัจ านวน 894,667,502 หุน้ มลูคา่ทีช่ าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609
สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซือ้คนื 288,425 288,425 288,425 288,425
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,834,569 2,216,908 1,750,636 2,078,723

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (482,974) (376,294) (109,427) (2,747)

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 6,680,897 7,169,916 6,970,511 7,405,278
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 129,194 116,898 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 6,810,091 7,286,814 6,970,511 7,405,278

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 14,477,138 16,519,466 13,266,070 15,900,272

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

4



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,177,687 283,544 771,152 194,898
รายไดจ้ากการขาย 461,756 153,570 316,941 109,412

รวมรำยได้ 1,639,443 437,114 1,088,093 304,310

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (976,622) (474,958) (625,327) (316,405)
ตน้ทุนขาย (223,933) (96,300) (138,685) (54,193)

รวมต้นทุน (1,200,555) (571,258) (764,012) (370,598)

ก ำไรขัน้ต้น 438,888 (134,144) 324,081 (66,288)
รายไดอ้ืน่ 165,360 82,693 126,676 70,697
ค่าใชจ่้ายในการขาย (100,395) (52,636) (73,718) (31,434)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (339,552) (239,571) (245,851) (186,910)
ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน (16,030) (34,945) - -
กลบัรายการ(ผลขาดทุน)ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 9,079 (35,334) 5,151 (12,533)
ตน้ทุนทางการเงนิ (47,462) (68,945) (46,514) (71,000)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 2,189 - 2,189 -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 47,048 210,208 51,791 72,046

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 159,125 (272,674) 143,805 (225,422)
ภาษเีงนิได้ (21,369) 29,581 (16,633) 25,897

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 137,756 (243,093) 127,172 (199,525)

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่า
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (282,287) - (282,287) -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 56,457 - 56,457 -

(225,830) - (225,830) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 13,215 6,368 - -
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 390 215 9,078 1,403

13,605 6,583 9,078 1,403

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี (212,225) 6,583 (216,752) 1,403

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (74,469) (236,510) (89,580) (198,122)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

5



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 131,312 (218,162) 127,172 (199,525)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 6,444 (24,931) - -

137,756 (243,093) 127,172 (199,525)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (85,439) (213,355) (89,580) (198,122)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 10,970 (23,155) - -

(74,469) (236,510) (89,580) (198,122)

บำท บำท บำท บำท

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.15 (0.24) 0.14 (0.22)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,958,518 919,418 1,285,194 615,922
รายไดจ้ากการขาย 809,400 370,948 540,942 261,085

รวมรำยได้ 2,767,918 1,290,366 1,826,136 877,007

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,779,289) (1,108,943) (1,145,803) (748,330)
ตน้ทุนขาย (424,069) (212,635) (248,816) (117,920)

รวมต้นทุน (2,203,358) (1,321,578) (1,394,619) (866,250)

ก ำไรขัน้ต้น 564,560 (31,212) 431,517 10,757
รายไดอ้ืน่ 228,634 174,341 186,175 138,720
ค่าใชจ่้ายในการขาย (163,633) (118,140) (139,966) (69,515)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (579,267) (463,983) (410,357) (378,439)
ก าไร(ขาดทุน)จากการปรบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 97,096 (106,513) - -
กลบัรายการ(ผลขาดทุน)ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 28,685 (43,934) 37,304 2,679
ตน้ทุนทางการเงนิ (97,130) (139,246) (98,010) (142,193)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 4,336 - 4,336 -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 64,955 304,532 189,262 87,925

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 148,236 (424,155) 200,261 (350,066)
ภาษเีงนิได้ 15 15,146 52,715 9,322 64,979

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 163,382 (371,440) 209,583 (285,087)

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี (940) - (869) -
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่า
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (145,309) - (145,309) -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 29,062 - 29,062 -

(117,187) - (117,116) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 13,517 20,813 - -
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 366 563 9,567 11,765

13,883 21,376 9,567 11,765

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี (103,304) 21,376 (107,549) 11,765

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 60,078 (350,064) 102,034 (273,322)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 155,331 (338,140) 209,583 (285,087)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 8,051 (33,300) - -

163,382 (371,440) 209,583 (285,087)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 47,782 (322,566) 102,034 (273,322)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12,296 (27,498) - -

60,078 (350,064) 102,034 (273,322)

บำท บำท บำท บำท

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.17 (0.38) 0.23 (0.32)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

หน่วย : พนับำท

กำรแปลงค่ำ

กำรเปล่ียนแปลง งบกำรเงินและ กำรเปล่ียนแปลง รวม

ส่วนเกินมูลค่ำ จดัสรรแล้ว- สดัส่วนของ ส่วนแบ่งก ำไร ในมูลค่ำยติุธรรม องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นจำกกำรขำย ทุนส ำรอง ผูถ้ือหุ้นใหญ่ เบด็เสรจ็อ่ืน ของเงินลงทุน ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ เรียกช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น หุ้นทุนซ้ือคืน ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย จำกเงินลงทุน ในตรำสำรทุน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,216,908 (373,593) (2,701) - (376,294) 7,169,916 116,898 7,286,814

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - - (536,801) - - - - (536,801) - (536,801)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - 154,462 - 9,567 (116,247) (106,680) 47,782 12,296 60,078

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,834,569 (373,593) 6,866 (116,247) (482,974) 6,680,897 129,194 6,810,091

ยอดยกมำต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,547,166 (371,576) (22,509) - (394,085) 6,482,383 143,652 6,626,035

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - (2,018) - - (2,018) (2,018) 6,518 4,500

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - (338,140) - 15,574 - 15,574 (322,566) (27,498) (350,064)

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,209,026 (373,594) (6,935) - (380,529) 6,157,799 122,672 6,280,471

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรสะสม

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

9



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

หน่วย : พนับำท

ส่วนเกิน ส่วนแบง่ กำรเปล่ียนแปลง

มลูค่ำหุ้น จดัสรรแล้ว- ก ำไรขำดทนุ ในมลูค่ำยติุธรรม รวมองคป์ระกอบ

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน จำกกำรขำย ทนุส ำรอง เบด็เสรจ็อ่ืน ของเงินลงทนุ อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ เรียกช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น หุ้นทนุซ้ือคืน ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในตรำสำรทนุ เจำ้ของ เจำ้ของ

ยอดยกมำต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,078,723 (2,747) - (2,747) 7,405,278

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - - (536,801) - - - (536,801)

ก าไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 208,714 9,567 (116,247) (106,680) 102,034

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,750,636 6,820 (116,247) (109,427) 6,970,511

ยอดยกมำต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,340,683 (22,152) - (22,152) 6,647,833

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

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

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,055,596 (10,387) - (10,387) 6,374,511

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรสะสม

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 148,236 (424,155) 200,261 (350,066)
รำยกำรปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 654,654 612,265 376,664 407,339
(กลบัรายการ)ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (28,685) 43,934 (37,304) (2,679)
หนี้สญูไดร้บัคนื (110) - - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายหนี้สญู - 4,064 - 4,104
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (11,616) 6,000 (5,588) 6,000
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 12 154 - - -
(ก าไร)ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 12 (97,096) 106,513 - -
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 984 530 869 14
ก าไรจากการขายคนืพืน้ทีเ่ชา่ - (1,602) - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 23,358 4,145 19,285 1,156
ขาดทุนการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์(กลบัรายการ) 13 3,967 (72,000) 13,130 -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 450 2,000 - -
การลดคา่เชา่ (88,079) (112,613) (75,625) (88,154)
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6 (4,336) - (4,336) -
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6 (22) - (22) -
สว่นแบ่งก าไรในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 9, 10, 11 (64,955) (304,532) (189,262) (87,925)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้ 11 6 - - 38
รายไดร้บัลว่งหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 3,017 1,001 3,017 1,001
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,440 3,186 3,178 1,994
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 3,266 3,228 2,373 2,431
ดอกเบีย้รบั (11,654) (7,752) (19,019) (12,618)
เงนิปันผลรบั (13,208) - (13,208) -
ตน้ทุนทางการเงนิ 97,130 139,246 98,010 142,193

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนนิงานและหนี้สนิด าเนนิงาน
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (68,254) 162,212 (3,203) 98,264
- สนิคา้คงเหลอื (18,777) 5,256 (19,274) 3,000
- ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ (48,823) (45,590) - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (15,503) (23,307) (5,276) (13,486)
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 895 1,213 - -
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (7,651) (3,934) (2,003) (347)
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (51,031) (422,956) (87,681) (291,043)
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (79,039) (29,075) (84,818) (14,335)
- หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา (94,941) 13,540 (125,047) (12,615)
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (15,447) (25,033) (4,920) (16,609)

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 221,330 (364,216) 40,201 (222,343)
จ่ายดอกเบีย้ (76,369) (89,906) (81,175) (102,205)
จ่ายภาษเีงนิได้ (640,602) (39,774) (630,011) (10,957)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน (495,641) (493,896) (670,985) (335,505)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.4 (100) (8,706) (313,055) (197,793)
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.4 6,780 1,490 311,434 103,637
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
   หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.5 - - 8,640 16,400
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (249,411) - (249,411) -
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 478,300 - 451,300 -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6 (136,911) - (136,911) -
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6 3,104,238 - 3,104,238 -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรเบด็เสรจ็ (2,040,261) - (2,040,261) -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (150,000) (73,000)
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม 10 (22,870) (169,823) - (167,823)
เงนิสดรบัคนืจากการลงทุนในบรษิทัรว่ม 10 7,771 5,117 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (164,194) (53,127) (92,344) (31,783)
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 356 127 603 93
เงนิสดรบัจากการขายคนืพืน้ทีเ่ชา่ - 2,500 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (38,976) (28,110) (16,662) (4,969)
ดอกเบีย้รบั 19,576 7,664 26,934 11,064
เงนิปันผลรบั 52,412 149,926 493,448 149,926
เงนิสดรบัคนืจากสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 10 1,500 - - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 1,018,210 (92,942) 1,397,953 (194,248)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 18 - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.6 - - 657,132 425,756
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.6 - - (1,082,347) (483,809)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20,000 3,290,000 - 3,250,000
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (55,000) (3,390,000) - (3,350,000)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (114,899) (77,027) (53,143) (42,699)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (245,000) (200,000) (245,000) (200,000)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 500,000 - 500,000
เงนิสดจ่ายส าหรบัการไถ่ถอนหุน้กู้ 14 (500,000) - (500,000) -
เงนิปันผลจ่าย 16 (536,801) - (536,801) -
เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุจาก
   การลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 4,500 - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,431,700) 127,473 (1,760,159) 99,248

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (909,131) (459,365) (1,033,191) (430,505)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 2,013,814 1,557,306 1,722,697 1,378,293

(ขาดทุน)ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นบนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,189) 27,432 - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินงวด 1,103,494 1,125,373 689,506 947,788

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระส าคญัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่

   หกัสิง่จงูใจจากสญัญาเชา่ 75,088 290,761 4,335 289,444

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ 159,631 10,552 (114) 4,210

รบัคนืพืน้ทีเ่ชา่ระยะยาว 1,117 - - -

การเพิม่ขึน้ของประมาณการคา่รือ้ถอน 4,129 - - -

ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรม -

   ผา่นก าไรเบด็เสรจ็โดยมไิดช้ าระเงนิ 8,523 - 8,523 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรบัปรุง  ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

3 ประมำณกำรทำงกำรบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของ สนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
โดยประมาณการและขอ้สมมตไิมไ่ดเ้ปลีย่นไปจากทีใ่ชส้ าหรบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของกลุ่มกจิการที่ท าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ของกลุ่มกจิการระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใชใ้นการ
วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจ าแนกตามสายธุรกจิดงันี้ 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565       
รายได ้       
   - รายไดต้ามสว่นงานธุรกจิ 2,405 165 144 139 204 3,057 
   - รายไดร้ะหว่างสว่นงานธุรกจิ (117) - (20) (32) (120) (289) 
รายไดส้ทุธ ิ 2,288 165 124 107 84 2,768 
       

ผลการด าเนินงานตามสว่นงาน 32 111 (11) 63 (110) 85 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      91 
ก าไรจากการด าเนินงาน      176 
ตน้ทุนทางการเงนิ      (97)  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ      4 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้      65 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้      148 
ภาษเีงนิได ้      15 
ก าไรสทุธ ิ      163 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 819 30 34 - 47 930 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,469 135 90 107 37 1,838 
รวมรายได ้ 2,288 165 124 107 84 2,768 
 
กลุ่มกจิการพบวา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของจ านวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอยา่งมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564       
รายได ้       
   - รายไดต้ามสว่นงานธุรกจิ 1,090 100 51 184 82 1,507 
   - รายไดร้ะหว่างสว่นงานธุรกจิ (146) - (10) (24) (37) (217) 
รายไดส้ทุธ ิ 944 100 41 160 45 1,290 
       
ผลการด าเนินงานตามสว่นงาน (569) 54 (55) 4 (104) (670) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      80 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน      (590) 
ตน้ทุนทางการเงนิ      (139) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้      305 
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้      (424) 
ภาษเีงนิได ้      53 
ขาดทุนสทุธ ิ      (371) 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 359 15 10 - 23 407 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 585 85 31 160 22 883 
รวมรายได ้ 944 100 41 160 45 1,290 
 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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5 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไมร่วมถงึรายการทีม่ลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน         
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - - 3,102,214 - - - 3,102,214 
ตราสารหนี้ - - 87,345 - - - 87,345 - 
กองทุนปิด - - - - 51,900 - 51,900 - 
         
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 1,903,475 - - - - - 1,903,475 - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 1,903,475 - 87,345 3,102,214 51,900 - 2,042,720 3,102,214 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน         
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - - 3,102,214 - - - 3,102,214 
ตราสารหนี้ - - 87,345 - - - 87,345 - 
กองทุนปิด - - - - 51,900 - 51,900 - 
         
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 1,903,475 - - - - - 1,903,475 - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 1,903,475 - 87,345 3,102,214 51,900 - 2,042,720 3,102,214 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 1 ค านวณจากราคาปิดของหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยอา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2  
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  
 

• กองทุนเปิดตราสารหนี้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยว์ดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ(“NAV”) ณ วนัสิน้งวด 
ซึง่เป็นขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ค านวณโดยผูจ้ดัการ
กองทุนของผูอ้อกตราสารทุน 
 

• ตราสารหนี้เป็นเงนิลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทัจดทะเบยีนวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยค านวณจากราคาตลาดของหุน้กูใ้น Thai Bond 
Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ  
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  
 

• กองทุนปิดเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศมีอายุครบก าหนดคืนเงนิลงทุนใน 5 ปี และสามารถต่ออายุได ้      
2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ปี จดัประเภทเป็นตราสารหนี้ ที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยใช้วธิคีดิมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ
(“NAV”) ณ วนัสิน้งวด ซึง่เป็นขอ้มลูทีค่ านวณโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีอ่ายุคงเหลอืต ่ากวา่หนึ่งปี มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ทางบญัชเีนื่องจาก
ผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิ แต่ไม่รวมถึงรายการที่ 
มลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 รำคำตำมบญัชี - สทุธิ มูลค่ำยติุธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย   
   - สว่นหมนุเวยีน 24,988 25,070 
   - สว่นไมห่มนุเวยีน 24,923 25,109 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
   - สว่นหมนุเวยีน 1,490,000 1,494,890 
   - สว่นไมห่มนุเวยีน 670,000 567,576 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

20 

 
6 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 
การเปลีย่นแปลงส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท  

  
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด 3,102,214 3,102,214 
การเพิม่ขึน้ 136,911 136,911 
การจ าหน่าย (3,104,238) (3,104,238) 
รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 4,336 4,336 
รายการก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 22 22 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 139,245 139,245 
 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้จ านวน 85.01 ล้านบาท และในกองทุนปิด    
จ านวน 51.90 ลา้นบาท บรษิทัจ าหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จ านวน 3,099.90 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูก้ าไรจากการ
จ าหน่ายเป็นจ านวน 4.34 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
การเปลีย่นแปลงส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท  

  
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
การซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ 2,048,784 2,048,784 
รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (145,309) (145,309) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 1,903,475 1,903,475 
 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัลงทุนในตราสารทุนจ านวน 1,903.47 ล้านบาท โดยกลุ่มกจิการเลอืกรบัรู้
ก าไรหรอืขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI)  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 140,149 137,382 59,367 39,312 
ลกูหนี้การคา้      
   ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 71,647 65,155 65,932 47,259 
   คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 60,048 82,869 23,153 66,517 
   3 - 6 เดอืน 12,754 17,734 1,454 2,175 
   6 - 12 เดอืน 4,007 20,920 315 2,950 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 81,840 96,576 507 969 
รวม 370,445 420,636 150,728 159,182 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุน (92,762) (119,512) (2,991) (2,413) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 277,683 301,124 147,737 156,769 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,251,849 
ซือ้เงนิลงทุน 150,000 
เงนิปันผลรบั (441,036) 
สว่นแบ่งก าไร 108,820 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 8,697 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,078,330 
 

กำรลงทุนเพ่ิม 
 

บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม์ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2565 ของบรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม์ จ ากดั (บรษิทัย่อย)
ได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท (1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 250.00 ล้านบาท
(2,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยออกเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,500,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 100 บาท บรษิทั 
ได้ลงทุนเพิม่ 1,500,000 หุ้น เป็นจ านวนเงนิ 150.00 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทจ่ายเงนิลงทุนครัง้แรกจ านวน 105.00 ล้านบาท เมื่อวนัที ่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และจ านวน 45.00 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน พ.ศ. 2565 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

22 

 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 1,968,759 1,932,779 
ซือ้เงนิลงทุน 22,870 - 
รบัคนืเงนิลงทุน (7,771) - 
เงนิปันผลรบั (39,204) (39,204) 
รบัคนืสว่นแบ่งก าไร (1,500) - 
สว่นแบ่งก าไร 79,083 80,442 
สว่นแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น 313 - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,022,550 1,974,017 
 

กลุ่มบรษิทัมกี าไรในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิจากการจ าหน่ายสนิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งจะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุนรวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่อาคารทีจ่ าหน่ายไป ในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ าไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้ านวน 5.16 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 
5.16 ลา้นบาท) 
 

กำรลงทุนเพ่ิม 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงันี้ 
 

1. “บรษิทั ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั” จ านวนเงนิ 3.00 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2565 
2. “บรษิทั สกายบอ็กซ ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั” จ านวนเงนิ 8.55 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

บรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จ ากดั ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงันี้ 
 

1. "กิจการร่วมค้าภาพยนต์อาตมาฟ้าผ่า" เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 40  
ตามสญัญาร่วมลงทุน โดยบรษิัทได้ช าระเงนิลงทุนร้อยละ 100 ของเงนิลงทุนทัง้หมด คิดเป็นจ านวนเงนิ 11.32 ล้านบาท  
ซึ่งไดม้กีารจ่ายช าระเงนิลงทุนเมื่อวนัที ่22 มถิุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 10.19 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
จ านวน 1.13 ลา้นบาท 

 

กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจากจากบรษิทัรว่ม ดงันี้ 
 

1 “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรค์นืยุตธิรรม” จ านวน 4.66 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 
2. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรข์นุแผนฟ้าฟ้ืน” จ านวน 3.11 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่20 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

กำรรบัคืนส่วนแบง่ก ำไร 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั ไดร้บัคนืส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม  “กจิการร่วมคา้ภาพยนตรแ์สงกระสอื” จ านวนเงนิ 1.50 ลา้นบาท
เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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11 กำรร่วมกำรงำน 

 

11.1 กำรร่วมค้ำ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 45,970 
สว่นแบ่งขาดทุน (14,128) 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (887) 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (6) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 30,949 
 

11.2 กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการด าเนินงานร่วมกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถ
วเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

กำรลงทุนเพ่ิม 
 

บรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จ ากดั จ ากดั ไดท้ าสญัญารว่มลงทุนในการด าเนินงานรว่มกนั ดงันี้ 
 

1. "กจิการร่วมคา้ภาพยนต์บวัผนัฟันยบั" เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในการด าเนินงานร่วมกนั
รอ้ยละ 50 ตามสญัญารว่มลงทุน โดยยงัมไิดม้กีารจ่ายช าระเงนิลงทุน 

2. "กจิการรว่มคา้ภาพยนตข์องแขก" เมือ่วนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในการด าเนินงานรว่มกนัรอ้ยละ 50 
ตามสญัญารว่มลงทุน โดยยงัมไิดม้กีารจ่ายช าระเงนิลงทุน 

 

12 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 221,618 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 82,429 
รบัคนืพืน้ทีเ่ชา่ 1,117 
การตดัจ าหน่าย (154) 
ก าไรสทุธจิากการปรบัมลูคา่ยุตธิรรม 97,096 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 402,106 

 

ในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกจิการไดจ้ดัให้มผีูป้ระเมนิราคาอสิระท าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม  กลุ่มกจิการ 
ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในเทคนิคการประเมนิมูลค่า กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทุนอยูใ่นระดบั 3 ของมลูคา่ยุตธิรรม 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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13 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 4,718,884 174,713 3,199,705 83,526 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 12,887 638 - - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 136,701 38,976 76,132 16,662 
รบัโอนจากภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ - 66,236 - - 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์ (1,340) - (1,472) - 
ตดัจ าหน่าย (23,358) - (19,285) - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (370,295) (112,168) (239,142) (12,356) 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ (3,967) (450) (13,130) - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 4,469,512 167,945 3,002,808 87,832 
 

14 เงินกู้ยืม 
 
เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงนิต้นเมื่อครบก าหนด (Straight Bond)  
ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 500 ล้านบาท  
หุน้กูด้งักล่าวมอีายุ 1 ปี ครบก าหนดวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดแลว้ 
 

15 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิาร โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชส้ าหรบังวดระหว่างกาล
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 คอื อตัรารอ้ยละ 10.22 และรอ้ยละ 4.65 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษี
เงนิไดท้ี่ใช้ในงวดระหว่างกาลหกเดอืน สิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 12.43 และรอ้ยละ 18.56 ต่อปี ส าหรบั
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั ผลแตกต่างของอตัราภาษเีกดิจากการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้  
รอตัดบัญชีส าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที่ย ังไม่ได้ใช้ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ  
ใชป้ระโยชน์ทางภาษนีัน้ 
 

16 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นได้มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของงวดเดอืนตุลาคมถึง
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 536.80 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 และไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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17 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
17.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอรอ์อฟเครดติออกใหก้บั
บุคคลภายนอกจ านวน 243.92 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 234.51 ลา้นบาท) 
 

17.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามสญัญาบรกิารระยะยาวทีท่ ากบับุคคลภายนอก โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิค่าบรกิาร
ขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี 620 664 377 433 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,356 2,202 1,567 1,558 
เกนิกวา่ 5 ปี 3,251 3,604 2,404 2,796 
 6,227 6,470 4,348 4,787 
 
นอกจากจ านวนเงนิค่าบรกิารขัน้ต ่าขา้งตน้ กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บั
ผูใ้หบ้รกิาร 
 

17.3 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  พนั พนั พนั พนั 
      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บาท 276,824 86,982 161,314 83,196 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน บาท - 1,284 - - 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 741 775 - - 
รวม บาท 276,824 88,266 161,314 83,196 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 741 775 - - 
รวมเป็นบาทและ      
เทยีบเท่าบาท บาท 276,824 88,266 161,314 83,196 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 26,261 26,034 - - 

  303,085 114,300 161,314 83,196 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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17.4 ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในการช าระเงนิแก่ผูก้ ากบัภาพยนตรเ์ป็นจ านวนเงนิ 29.61 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 7.39 ลา้นบาท) 

 
18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการคา้ทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 114,213 136,148 
บรษิทัรว่ม 32,750 1,974 - 615 
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 28,295 25,458 17,006 17,598 
การรว่มคา้ 298 681 - - 
การด าเนินงานรว่มกนั 441 987 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,214 29,431 2,431 9,671 
 73,998 58,531 133,650 164,032 

 
18.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 60,977 50,426 
บรษิทัรว่ม 23,678 4,610 1,700 4,327 
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 94,421 107,216 68,988 79,225 
การด าเนินงานรว่มกนั 1,404 1,423 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58,056 40,778 67,776 33,000 
 177,559 154,027 199,441 166,978 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ (รวมรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บรษิทัยอ่ย - - 29,647 55,921 
บรษิทัรว่ม 7,886 2,111 - - 
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 2,185 1,896 21 17 
การรว่มคา้ 567 1,505 - - 
การด าเนินงานรว่มกนั 406 356 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,359 3,413 2,033 438 
 17,403 9,281 31,701 56,376 
     
ลกูหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 165,364 211,127 
บรษิทัรว่ม 69 - 69 - 
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 2,781 2,724 2,781 2,724 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,255 1,744 52 97 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุน - - (33,080) (34,744) 
 4,105 4,468 135,186 179,204 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 3,460 3,414 3,460 3,414 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 300 - - - 
 3,760 3,414 3,460 3,414 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     

   (รวมอยูใ่น “เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น”)     

บรษิทัยอ่ย - - 38,911 81,152 

บรษิทัรว่ม 3,990 4,067 - - 

กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 2,046 - 1,478 - 
การรว่มคา้ 640 2,117 - - 

การด าเนินงานรว่มกนั 125 1,360 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,989 9,384 3,591 6,071 
 16,790 16,928 43,980 87,223 

     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     

   (รวมอยูใ่น “เจา้หนี้บุคคล     

      หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     

บรษิทัยอ่ย - - 9,655 35,894 

บรษิทัรว่ม 11,905 2,147 11,905 1,697 

กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 36 92 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,486 10,098 4,203 4,260 
กรรมการ 1,184 1,559 23 1,227 

 23,611 13,896 25,786 43,078 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ     

บรษิทัยอ่ย - - 25,620 86,929 

บรษิทัรว่ม 90 23,000 - - 

การด าเนินงานรว่มกนั 200 54 - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,292 3,569 - - 

 1,582 26,623 25,620 86,929 

     

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 19,201 19,724 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,741 3,496 - - 
 21,942 23,220 - - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินมดัจ ำรบั     
   (รวมอยูใ่น “หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 123,503 123,503 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 
 129,034 129,034 - - 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัรว่ม 2,569 2,856 - - 
กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 44,409 66,820 38,399 60,207 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 124,384 129,411 124,384 129,411 
 171,362 199,087 162,783 189,618 
 

18.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อยและพนักงำน     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 17,516 2,251 386,225 213,020 
เงนิใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด/ปี 100 19,681 313,055 334,424 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด/ปี (6,780) (4,416) (311,434) (161,219) 
ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 10,836 17,516 387,846 386,225 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยจ านวน 377.01 ล้านบาท เงนิกู้ยืมดงักล่าวไม่มี
หลกัประกนั มกี าหนดช าระคนืภายใน 1 เดอืน และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 4 ต่อปี) 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่พนกังานจ านวน 10.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 17.52 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทาง
การเงนิเฉพาะกจิการ ไมม่กีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2564 : ไมม่กีารคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัทีเ่กี่ยวขอ้งมจี านวนเงนิ 7.10 ล้านบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 4.58 ล้านบาท) ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 1.18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1.16 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

30 

 
18.5 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อยและพนักงำน     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,900 1,900 125,380 160,400 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด/ปี - - (8,640) (22,160) 
กลบัรายการ (คา่เผือ่ผลขาดทุน) - - 34,770 (12,860) 
ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 1,900 1,900 151,510 125,380 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยจ านวน 149.61 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 
2.38 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 2.38 ต่อปี) และไมม่กี าหนดช าระคนื 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนักงานจ านวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 1.90 ล้านบาท) ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทาง
การเงนิเฉพาะกจิการ ไมม่กีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2564 : ไมม่กีารคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบีย้รบัทีเ่กีย่วขอ้งมจี านวนเงนิ 2.02 ลา้นบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 2.22 ลา้นบาท) ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 108.10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 108.13 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

18.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อยและบริษทัรว่ม     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี - 12,800 918,934 990,114 
เงนิกูย้มืในระหวา่งงวด/ปี - - 657,132 783,268 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืในระหวา่งงวด/ปี - (12,800) (1,082,347) (854,448) 
ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี - - 493,719 918,934 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัจ านวน 493.72 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2564 : 918.93 ลา้นบาท) มกี าหนดช าระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี  
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 17.56 ล้านบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 :  
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 0.14 ล้านบาท และ 18.85 ล้านบาท ตามล าดบั) ณ วนัที ่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายในข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการจ านวน 2.35 ล้านบาท (31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 : 3.08 ลา้นบาท) 
 

18.7 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 25,809 16,241 19,916 10,636 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 492 288 372 196 
 26,301 16,529 20,288 10,832 

 
19 คดีควำม 

 
เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูส้รา้งสรรคแ์ละเป็นเจา้ของลขิสทิธิค์ลปิวดีโีอทีเ่ผยแพรใ่นชอ่งทางเฟซบุ๊ก (Facebook) สว่นตวัรายหนึ่ง
ไดท้ าการฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจากการละเมดิลขิสทิธิง์านโสตทศัน์วสัดุ จากบรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จ ากดั กบัพวกรวม 5 คน คดคีวามยงัอยู่
ในระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่งและไมอ่าจทราบผลไดใ้นขณะนี้ บรษิทัเชือ่วา่จะไม่มคีวามเสยีหายทีส่ าคญัจากคดดีงักล่าว จงึมไิด้
บนัทกึประมาณการหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

20 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
ก) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติการเข้าท า สัญญาขายหุ้น  

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด จ านวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดให้กับ 
TICKETMASTER EUROPE HOLDCO LTD. ในราคาหุ้นละ 614.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิ 122.94 ล้านบาท โดยเข้าท า
สญัญาขายหุน้เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
ข) เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์

และช าระบญัชเีสรจ็สิน้เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 

21 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม  
พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
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