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ก ำไรสทุธิ 4Q21 อยู่ที่ 100 ลำ้นบำท (-69%YoY, -95%QoQ) หำกไมร่วมรำยกำรพเิศษก ำไรปกตจิะพลิก
เป็นบวกครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมำส ก ำไรทีอ่อกมำนัน้ดีกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้

• ก ำไรสุทธิทั้งปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้ำนบำท หำกไม่รวมก ำไรพิเศษจำกกำรขำยหุ้น SF มูลค่ำ 3.2 พันล้ำนบำท บริษัทจะ
ขำดทุนสุทธิ 1.4 พันล้ำนบำท เทียบกับขำดทุน 1.1 พันล้ำนบำทในปี 2020

• ก ำไรปกติ 4Q21 ฟื้นตัวแข็งแกรง่หนุนจำกอุปสงค์ที่อ้ันมำจำกกำรล็อกดำวน์ บวกกับยอดขำยตั๋วเรื่อง Spider-Man:
No Way Home ที่น่ำประทับใจ

• คำดผลกำรด ำเนินงำนจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นในปี 2022 จำกจุดต่ ำในปี 2021 เพรำะจะมีภำพยนตรค์ณุภำพดีที่ถูกเลื่อนมำ
ฉำยในปีนี้จ ำนวนมำก หลังจำกก่อนหน้ำนี้เผชิญกับมำตรกำรคุมเข้มด้ำนโควิด-19

• Upside ต่อก ำไรยังคงเดิม 1) เงินส ำหรับกำรลงทุนครั้งใหม่จำกกำรขำยหุ้น SF และ 2) กำรขำยป็อปคอร์นในนร้ำน
โมเดิร์นเทรดที่เริ่มต้นใน 1Q22

คงค ำแนะน ำ “ซื้อ” มูลค่ำพืน้ฐำนที่ 23.70 บำท อิง 19.9x PE’23E หรือที่คำ่เฉลีย่ 5 ปี

MAJOR: พลิกเป็นก ำไรปกติครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมำส

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
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สรุปผลประกอบการ
• ก ำไรสุทธิ 4Q21 อยู่ท่ี 100 ล้ำนบำท (-69%YoY, -

95%QoQ) หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษก ำไรปกติจะพลิก
เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมำส

• ก ำไรสุทธิทั้งปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้ำนบำท หำกไม่รวม
ก ำไรพิเศษจำกกำรขำยหุ้น SF มูลค่ำ 3.2 พันล้ำนบำท
บริษัทจะขำดทุนสุทธิ 1.4 พันล้ำนบำท เทียบกับขำดทุน
1.1 พันล้ำนบำทในปี 2020

• รำยได้ 4Q21 แตะจุดสูงสุดในรอบ 8 ไตรมำสจำก
อุปสงค์ที่อ้ันมำจำกช่วงล็อกดำวน์ บวกกับยอดขำยต๋ัว
เรื่อง Spider-Man: No Way Home ท่ีน่ำประทับใจ ซึ่ง
ล่ำสุดติดอันดับภำพยนตร์ท ำเงิน 10 อันดับแรกใน
ตลำดโลกไปแล้วในแง่ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยต๋ัว

• อัตรำก ำไรขั้นต้น (GPM) ฟื้นมำอยู่ในแดนบวกที่ 27.7%
ใน 4Q21 หลังแตะจุดต่ ำไปใน 3Q21 จำกแรงกดดันของ
กำรปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์

• อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ต่อ
ยอดขำยลดลง QoQ และ YoY มำแตะจุดต่ ำรอบ 9
ไตรมำสที่ 27.5% จำกรำยได้ที่ดีขณะที่ต้นทุนยังคงเดิม
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MAJOR ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยใต้แบรนด์ตนเอง ด้วยบริกำรชมภำพยนตร์หลำกหลำยรูปแบบ
ไม่ว่ำจะเป็น RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX และ Screen X ซึ่งหน่วยธุรกิจนี้คิดเป็น 66% ของรำยได้รวม

ขณะที่ธุรกิจบริกำรสื่อโฆษณำคิดเป็น 15% ของรำยได้รวม ด้วยบริกำรที่หลำกหลำย เช่น สื่อโฆษณำบน
จอฉำยภำพยนตร์ที่ให้บริกำรตำมเครือข่ำยสำขำ Major Cineplex ของบริษัททั้งหมด

ทั้งยังด ำเนินธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะภำยใต้แบรนด์ Blu-O Rhythm & Bowl ปัจจุบันมีเลนโบว์ลิ่งอยู่
298 เลนและห้องคำรำโอเกะ 169 ห้อง และยังมีลำนสเก็ตน้ ำแข็งอีก 5 แห่ง โดยรวมแล้วคิดเป็น 5%
ของรำยได้รวม

ส่วนธุรกิจอื่น ๆ จะรวมถึงธุรกิจพื้นที่เช่ำ (คิดเป็น 9% ของรำยได้รวม) และคอนเทนต์ภำพยนตร์ (5%
ของรำยได้รวม)
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บริษัทมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรหรือไม่?

บริษัทยังไม่มีนโยบำยลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกร

บริษัทเคยเผชิญข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ไม่เคย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านมลพิษและของเสียหรือไม่?

บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเป็นโรงภำพยนตร์สีเขียวหรือ Green Cinema จำกกำรรณรงค์แยกประเภทขยะ สู่กำรเปลี่ยนขยะขวดพลำสติกเป็นชุด PPE บริษัทรณรงค์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผ่ำนโครงกำร Green Cinema ด้วยกำรส่งเสริมให้ลูกค้ำท ำกำรแยกประเภทขยะและน ำขวด PET ไปรีไซเคิลเป็นพลำสติก โดยในเดือน ก.พ. 2020 บริษัทได้บริจำคขวด PET ใหว้ัดจำกแดง จ.
สมุทรปรำกำร เป็นจ ำนวน 10,500 ขวด ที่สำมำรถน ำไปผลิตเป็นชุดไตรจีวรได้ 175 ชุด

บริษัทได้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศหรือไม่?

บริษัทส่งเสริมให้ลูกค้ำแยกประเภทขยะและน ำขวด PET ไปรีไซเคิลเป็นพลำสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในควำมพยำยำมลดคำร์บอน

บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในด้ำนนี้
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บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทด ำเนินนโยบำยและโครงกำรด้ำนอำชีวอนำมัยเพื่อเลี่ยงและลดจ ำนวนอุบัติเหตุและควำมเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท ำงำนลง บริษัทสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นกำรยกระดับควำม
ปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย สุขภำพ และสภำพแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมกันถ้วนหน้ำ โดยไม่ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของบุคคล บริษัทปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงยุติธรรมและไม่
กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

บริษัทด าเนินตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่? เช่น การต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบน และด าเนินตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบำยรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นกำรทุจริตที่ส่งเรื่องไปยังผู้บริหำรของบริษัท

บริษัทมีระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพหรือไม่?

บริษัทได้รับรำงวัล Corporate Management Excellence Awards โดยสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับรายได้จากการค้าอาวุธ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ หรือสื่อลามกหรือไม่?

บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
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สัดส่วนของกรรมการอิสระสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่ 38% หรือไม่?

กรรมกำรของธนำคำรเป็นกรรมกำรอิสระ 55% สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของไทย

ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่า) ควบคู่กันหรือไม่?

ประธำนคณะกรรมกำรคุณสมใจนึก เองตระกูลไม่ได้ควบต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร (CEO)

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทชี้แจงสิทธิผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปีภำยใต้หัวข้อบรรษัทภิบำล

บริษัทมีข้อพิพาทด้านการใช้ข้อมูลภายในหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่?

ไม่มี

บริษัทมีความยั่งยืนด้าน CSR หรือรายงานเรื่อง ESG หรือไม่?

บริษัทรำยงำนกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
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