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ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ  

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 

รายได ้(ลา้นบาท) 8,580 8,745 8,972 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีและค่าเสื่อมราคา (ลา้นบาท) 2,544 2,624 2,727 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 1,171 1,188 1,193 

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีและคา่เสื่อมราคา (%) 30 30 30 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 14 14 13 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 14,246 14,725 13,808 

หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 7,598 8,007 7,309 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 6,648 6,718 6,499 

จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว (ล้านหุน้) 892.5 894.5 894.7 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 7.45 7.51 7.3 

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 1.31 1.33 1.33 

เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท) 1.15 1.20 1.25 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (%) 88 90.23 93.98 

อตัราสว่นภาระเงนิกูย้มืต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.66 0.71 0.65 

อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม (%) 8 8 8 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 18 18 18 
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เหตกุารณ์ส าคญัในรอบปี 

เมษายน 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ สำขำโลตสัสำมพรำน 
นครปฐม ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 2 โรง 

พฤษภาคม 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนี เพล็กซ์ สำขำโรบินสัน 
เพชรบุร ีใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 5 โรง 
•   เปิดให้บริกำรโบว์ลิ่งในแบรนด์ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล 
จ ำนวน 8 เลน ที่ ศูนย์กำรคำ้เวยีนเทยีนเซ็นเตอร์ สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยประชำชนลำว 

มิถนุายน 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี โครำช 2 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 4 โรง 

กรกฎาคม 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี ปทุมธำนี 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 5 โรง 

สิงหาคม 2560 
•   ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรประชุมครัง้ที่ 3/2560 
เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้ บริษทั เมเจอร ์ 
โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) อนุมัติให ้
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดยี) จ ำกดั ซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ ณ ประเทศกมัพูชำ ท ำกำรซื้อ
ทรพัยส์นิของโรงภำพยนตรส์ำขำเสยีมเรยีบ ณ ประเทศกมัพูชำ
จำกบรษิทั เอม็วพีซีี เอ็นเตอร์เมนต์ จ ำกดั มูลค่ำรวมทรพัยส์นิ 
ประมำณ 1,200,000 USD หรอืประมำณ 39,900,000 บำท 

กนัยายน 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตรอ์จีวีซีนีีม่ำ สำขำโลตสั สุโขทยั ใหบ้รกิำร
โรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตสั ยโสธร 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 2 โรง 
•   เ ปิ ด โ ร งภำพยนตร์อี จีวีซี นี ม่ ำ  ส ำข ำบิ๊ กซี  น ้ ำ ยืน 
อุบลรำชธำนี ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์อีจวีซีีนีม่ำ สำขำบิ๊กซี บ้ำนดุง อุดรธำนี 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตรอ์จีวีซีนีีม่ำ สำขำโลตสั ท่ำทอง ใหบ้รกิำร
โรงภำพยนตรจ์ ำนวน 3 โรง 
•   บริษัทยกเลิกกำรลงทุนใน PVR BLUO Entertainment 

Limited ซึ่งด ำเนินธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และกำรบนัเทิงที่
ประเทศอนิเดยีบรษิทัถอืทัง้หมดจ ำนวน 17,896,666 หุ้น หรอื
คิดเป็นร้อยละ 49 ให้  Smaaash Entertainment Private ซึ่ง
ด ำเนินธรุกจิเกีย่วกบัเกมส ์กฬีำจ ำลองในประเทศอนิเดยี  

พฤศจิกายน 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตรเ์มเจอรซ์ีนีเพล็กซ์ สำขำบิก๊ซดี่ำนขุนทด 
นครรำชสมีำ ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตรอ์จีวีซีนีีมำ่ สำขำบิก๊ซที่ำตะโก นครสวรรค ์
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 

ธนัวาคม 2560 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซนีีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี วงัน ้ำเยน็ 
สระแกว้ ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ สำขำบิก๊ซ ีสุวรรณภูม ิ
รอ้ยเอด็ ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโรบินสัน 
ก ำแพงเพชร ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 4 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัส พิจิตร 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำท๊อปส์ พิจิตร 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี วเิชียรบุร ี
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 1 โรง 
•   เ ปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ แพลตินั ม่  ซีนี เพล็กซ์  ที่

ศูนย์กำรค้ำ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ ให้บริกำรโรง
ภำพยนตรจ์ ำนวน 3 โรง  
•   เ ปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ แพลตินั ม่  ซีนี เพล็กซ์  ที่
ศูนย์กำรค้ำโสรยำ ตัง้อยู่ในกลำงเมืองพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูำ ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 6 โรง  

ในปี 2560 บริษทัได้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
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บมจ. เม เจอร์  ซี นี เพล็กซ์  กรุ้ป  มีจ ำนวนโรง
ภำพยนตรท์ัง้สิน้ 710 โรง 131 สำขำ ครอบคลุม 49 
จงัหวดัในประเทศไทย และ 5 สำขำในกมัพูชำ และ 
ลำว 

ในปี 2560 บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีกำร
ขยำยโรงภำพยนตร์ทัง้สิ้น 47 โรง 19 สำขำ โดย
เป็นโรงภำพยนตร์ในประเทศจ ำนวน 38 โรง    17 
สำขำ และ ต่ำงประเทศจ ำนวน 9 โรง 2 สำขำ 

โบว์ลิ่ง  คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน ้ำแข็ง  
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดให้บรกิำรโบว์ลิ่ง 
จ ำนวน 15 สำขำ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ คำ
รำโอเกะ 13 สำขำ และไอซ์สเกต็ 5 สำขำ 
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“SUPERBRANDS THAILAND” 

ได้ร ับรำงวัลต่อเน่ือง 9 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2551 -2559 ตำม
เป้ำหมำยและนโยบำยของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งเป็น
ผู้น ำในกำรสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ    
มำใหค้ณุสมัผสัก่อนใคร เพื่อคนรกัหนังทุกคนจะไดเ้ตม็อิม่กบั 
ประสบกำรณ์บนัเทิงเหนือควำมฝนั ตำมสโลแกน“ร่วมสร้ำง
ฝนับัน เทิงระดับ โลก ” หรือ  Sharing the world’s best 
entertainment dreams โ ด ย ไ ด้ ร ับ ก ำ ร คัด เ ลื อ ก ต ำ ม
หลกัเกณฑข์องซปุเปอรแ์บรนด ์3 ดำ้น คอื คณุภำพของแบรนด ์
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งแบรนดก์บัผูบ้รโิภค และ เอกลกัษณ์ของ
แบรนด์ โดยเป็นกำรจดัจำก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 
(มกรำคม 2560)  

“THAILAND CORPORATE EXCELLENCE  
AWARDS 2016” 

รำ งวัลพร ะ รำชทำนสม เด็จพร ะ เทพรัตน รำชสุด ำ ฯ          
สยำมบรมรำชกุมำรี ด้ำนองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำร
บริหำรจัดกำรโดยรวม จำกสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย TMA และ สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกิจศศินทร ์
แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (กุมภำพนัธ ์2560)  

“NO.1 BRAND THAILAND 2016-2017” 

Category: Entertainment Complex (Cinema) อำ้งองิจำกผล
ส ำรวจของบรษิทัวิดโีอ รเีสริ์ช อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด  ส ำนักงำนใหญ่  ประ เทศญี่ปุ่น  ร่วมด้วย 
Marketeer Research ซึ่งท ำกำรส ำรวจควำมนิยมในสินค้ำ
และบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของผูบ้รโิภคชำวไทยจ ำนวน 4,000 
ตวัอยำ่งทัว่ประเทศไทย เพื่อเฟ้นหำ ‘Marketeer No.1 Brand 
Thailand 2016-2017’ แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 ของประเทศ
ไทยในสำขำต่ำงๆ (พฤษภำคม 2560)  

“รำงวลัสหกจิศกึษำ ดเีด่น”  

ประกำศเกียรติคุณ สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ด ำเนินกำร 
สหกิจศึกษำดีเด่น ระดับเครือข่ำย และ ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจ
ศกึษำดเีด่นในสถำนประกอบกำร ระดบัเครอืข่ำยจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (มถิุนำยน 2560)  

“สถำนประกอบกจิกำรดเีดน่”  

ดำ้นแรงงำนสมัพนัธ ์และสวสัดกิำรแรงงำน จำก กรมสวสัดกิำร
และคุม้ครองแรงงำน (สงิหำคม 2560)  

 

“SET AWARDS 2017  
รำงวลัยอดเยีย่ม บรษิทัจดทะเบยีนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ”์ 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยท์ี่มมีูลค่ำหลกัทรพัยต์ำม
รำคำตลำดระหว่ำง 10,000 - 30,000 ล้ำนบำท เพื่อเป็น
ประกำศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัท
หลกัทรพัย์และบริษทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน และบริษทัที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ที่มคีวำมยอดเยีย่มและดเีด่นในด้ำนต่ำงๆ 
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวำรสำรกำรเงิน
ธนำคำร (พฤศจกิำยน 2560)  

“IR MAGAZINE AWARDS 2017”  

รำ ง วัล  Outstanding in sector - Consumer Discretionary 
จ ำ ก ง ำ น  IR Magazine Awards, South East Asia 2017     
ซึ่งจดัทีต่ลำดหลกัทรพัยป์ระเทศสงิคโปร ์ร่วมกบั IR Magazine  
(ธนัวำคม 2560)  

รางวลัแห่งความภาคภมูใิจ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     5 



 

 

 
 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื มคีวำมภำคภูมใิจเป็น
อย่ำงยิง่ที่ก่อก ำเนิดธุรกิจขึ้นบนผนืแผ่นดนิไทยในร่มพระบรมโพธสิมภำรของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 
และ ขอน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม ดว้ยส ำนึกในพระมหำกรุณำธคิุณหำที่สุดมไิด้ และขอมุ่งมัน่สบืสำน พระรำชปณิธำน เจรญิรอย
ตำมเบือ้งพระยคุลบำทสบืไป 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) ยงัคงแสดงออกถงึควำมเป็นผูน้ ำอุตสำหกรรมโรงภำพยนตรข์อง ประเทศไทย
ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและชดัเจนมำกยิง่ขึน้ ในปี 2560 นับเป็นอกีหน่ึงปีแห่งควำมท้ำทำยในกำรประกอบธุรกจิใน แทบทุกอุตสำหกรรม 
เหตุกำรณ์หลำยๆอย่ำงที่เกดิขึน้ที่มผีลต่อเศรษฐกจิระดบัมหภำค แต่บรษิทักย็งัคงมุ่งมัน่ในกำรเพิม่ศกัยภำพและควำมเป็นผูน้ ำทัง้
ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพำะกมัพูชำและลำว เพื่อเพิม่อตัรำกำรเจรญิเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัไม่
เพยีงแต่เป็นผูใ้หบ้รกิำรโรงภำพยนตร ์เท่ำนัน้ บรษิทัยงัร่วมเป็นผูส้นับสนุน และผลกัดนัอุตสำหกรรมภำพยนตรไ์ทยใหม้คีุณภำพ
และสำมำรถขยำยไปยงัตลำด ต่ำงประเทศได ้เพื่อดงึดดูผูส้รำ้งหนงัใหม่ๆ  เขำ้มำในอุตสำหกรรม  

ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัมจี ำนวนโรงภำพยนตรท์ัง้สิน้ 710 โรงภำพยนตร ์และในปี 2561 ทำงบรษิทัจะมกีำรขยำย โรงภำพยนตร์
เพื่อเพิม่ศูนยร์วมควำมบนัเทงิใหเ้ขำ้ถงึจุดยุทธศำสตรส์ ำคญัทัว่ประเทศอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อวำงรำกฐำนที่ม ัน่คง เพื่อกำรเจรญิเตบิโต
ในอนำคต รวมถงึกำรพฒันำสำขำเดมิใหท้นัสมยัตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคพรอ้มๆ กบั กำรเพิม่ศกัยภำพในกำรเขำ้ถงึ
สื่อมลัตมิเีดยีและเทคโนโลย ีในกำรสรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหก้บัทุกๆ ธรุกจิของบรษิทั ในขณะเดยีวกนั บรษิทัจะพยำยำมรกัษำและบรหิำร
สถำนะทำงกำรเงนิอยำ่งรอบคอบ ควบคูไ่ปกบักำรมองหำโอกำสในกำรเพิม่มลูคำ่เพิม่ ใหก้บับรษิทัอกีดว้ย  

ขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง อีกทัง้ยงัสำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด สื่อโฆษณำ       
เป็นธุรกจิที่มสี่วนส ำคญัในกำรสร้ำงผลก ำไร และบรษิทัเชื่อมัน่ว่ำกำรขยำยของโรงภำพยนตรแ์ละกำรขำยสื่อโฆษณำใน รูปแบบ
ต่ำงๆ จะสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำของสื่อโฆษณำได้และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บรโิภคได้อย่ำงชดัเจน ซึ่งบรษิทัม ีควำมเชื่อมัน่ว่ำ
บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรท ำรำยไดเ้พิม่จำกธรุกจิสื่อโฆษณำในปี 2561 และในปีถดัๆ ไปอกีดว้ย  
ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะผู้บรหิำร ขอขอบคุณพนักงำนเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ ที่ได้มุ่งม ัน่ทุ่มเทปฏบิตัิ หน้ำที่อย่ำง
เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ และขอแสดงควำมขอบคณุต่อผูใ้ชบ้รกิำร ผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทำงธรุกจิ และทุกฝำ่ย ที่เกี่ยวขอ้งส ำหรบัควำม
ไวว้ำงใจและกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัมำโดยตลอด และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำทุกท่ำน จะพรอ้มเดนิไปขำ้งหน้ำอย่ำงมัง่
คงกบัทำงบรษิทัต่อไป   

 
 
 
 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

นายวชิา พลูวรลกัษณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรสอบทำนข้อมูล และแผนงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรำยกำรเกี่ยวโยงหรอืรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
รวมถงึใหค้ ำแนะน ำในเรื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบควบคุมภำยในต่อผูบ้รหิำร สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัมกีำรปฏบิตัติำม
ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชุมทัง้สิน้ 8 ครัง้ มฝี่ำยบรหิำรระดบัสูง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเขำ้ร่วมประชุม และมกีำรประชุม 1 ครัง้ที่มวีำระที่เป็นกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชรีบั อนุญำตโดยไมม่ฝีำ่ย
บรหิำรระดบัสงูรว่มประชมุดว้ย 

 

ในกำรประชมุแตล่ะครัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้บปะอยำ่งอสิระกบัฝำ่ยบรหิำร หวัหน้ำฝำ่ยตรวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตของบรษิทั เพือ่ทบทวนและประเมนิเกีย่วกบันโยบำยและหลกักำรบญัช ีแนวทำงกำรปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบญัชแีละกำรเงนิ 
กำรควบคมุภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดส้อบทำนและรบัรองขอ้มลูและรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิทัในกำรแกไ้ขหรอืลดจดุอ่อนในกำรควบคมุภำยในและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทั จำกกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ ดงัต่อไปน้ี  

 

1. รำยงำนทำงกำรเงนิในปี 2560 มคีวำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้ 
2. สนิทรพัยข์องบรษิทัมกีำรป้องกนัและรกัษำเป็นอยำ่งด ีกำรบนัทกึรำยกำรทำงบญัชมีคีวำมเหมำะสม และทรพัยำกรไดถู้กใช ้

อยำ่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ 
3. รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 มคีวำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 
4. บรษิทัได้ปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบรษิทั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. บรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในพอเพยีงเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ  โดยผูต้รวจสอบภำยในมหีน้ำที่ประเมนิขอ้บกพร่องใน

กำรควบคมุภำยในของบรษิทั โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำงบญัชแีละกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัอย่ำงมรีะบบ จดัท ำรำยงำน
เกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ด ีน ำเสนอแก่ผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อก ำหนดแผนกำรปฏบิตังิำนในอนำคต และประชุมอย่ำง
สม ่ำเสมอกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ
ขอ้บกพรอ่งดำ้นกำรควบคมุภำยในต่ำงๆ จะไดร้บักำรแกไ้ขและป้องกนัอยำ่งมปีระสทิธภิำพและภำยในเวลำทีเ่หมำะสม 

6. บรษิทัมมีำตรกำรและกำรก ำหนดแนวทำงเชงิป้องกนักำรทุจรติและพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมำะสมอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอตำม
ระเบยีบปฏบิตักิำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน เบำะแสกำรทุจรติและกำรใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กจิกำร  

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ให้แต่งตัง้ นำยขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต
เลขที ่3445 นำยบุญเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5339 และนำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่
3760 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรบัรอบปีบัญชี สิ้นสุดวนัที ่           
31 ธนัวำคม 2561 ซึง่กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละคำ่สอบบญัชขีึน้อยูก่บักำรอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีที่จะมขีึน้
ในวนัที ่5 เมษำยน 2561  

 
 
 

นำยชยั จรงุธนำภบิำล 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

19 กุมภำพนัธ ์2561  
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากต าแหน่ งตาม
วาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 4 คน คอื นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รอ้ยต ารวจเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ กรรมการอสิระ และ
นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์กรรมการ โดยการพจิารณาถงึคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั ประวตักิารท างานทีด่ ีรวมทัง้ในดา้นจรยิธรรม กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คนมคีวามเหมาะสม จงึน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีได้พจิารณาอนุมตัิ
ดงักล่าว  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2560 มมีติอนุมตักิารลาออก
จากต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของนายชยั จรุงธนาภบิาล โดยยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และมีมติแต่งตัง้ให้นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  
    รวมถึงพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมไิดเ้ป็นพนักงานและผูบ้รหิาร โดยพจิารณา
ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัท           
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและสภาวะ เศรษฐกจิโดยรวม และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัิดงักล่าว ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมทัง้หมดจ านวน     
1 ครัง้ โดยกรรมการเขา้รว่มประชุมครบทุกคน  
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอสิระ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั   
 
 

8     รำยงำนประจ ำปี 2560 



 

 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายที่เหมาะสมและ    
ถอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อย่างพอเพยีงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากน้ี คณะกรรมการได้จดัให้มแีละด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างมเีหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารงรกัษาไว ้   
ซึง่ทรพัยส์นิและเพื่อใหท้ราบจดุอ่อน เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่ไม่เป็นผูบ้รหิารเป็นผูดู้แล
รบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ให้ความเหน็ถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรอืมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กนั ใหม้คีวามถูกต้องและครบถ้วน ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทั และบรษิทัย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2560  

 

 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 
 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายวชิา พลูวรลกัษณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     9 



 

 

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

นายสมใจนึก เองตระกลู 73 ปี 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 1 สิงหาคม 2547 
จ านวนหุ้นท่ีถอื - 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
  มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
• ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ UPSALA College  
  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2547 – ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

• 2551 – ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ บรษิัท พลังงานบรสิุทธิ ์จ ากัด    
(มหาชน) 

• 2551 – ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ บรษิทั เวชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 
• 2538 – ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2551 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
• 2543 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน์โฮลดิ้ง จ ากดั 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่9/2549 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่98/2555 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
  (วปอ.) รุน่ที ่35  

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ 54 ปี 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 23 กมุภาพนัธ ์ 2545 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 29.60% 
ประวติัการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 
University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2538 - ปจัจุบนั : กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์
• 2551 - ปจัจุบนั : กรรมการและรองประธานกรรมการ  
  บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2546 - ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• กรรมการฝา่ยกจิกรรมสมาชกิ สมาคมนสิติเกา่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่9/2546  

นางภารดี พลูวรลกัษณ์ 56 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 23 กมุภาพนัธ ์ 2545 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 2.05% 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
• ภรรยาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประวติัการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 
University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2541 - ปจัจุบนั : กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไมม่ ี-  

นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์ 47 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 23 กมุภาพนัธ ์ 2545 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.11% 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
• น้องชายภรรยาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ Boston University of San Diego 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2545 - ปจัจุบนั : กรรมการและกรรมการบรหิาร  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 – 2017  : กรรมการ บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2554 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร  
  โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก 
• 2554 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร  
  โรงแรมวรีนัดา รสีอรท์ แอนด์ สปา 
• 2554 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ววิฒัน์กอ่สรา้ง จ ากดั 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2547 
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นายชยั จรงุธนาภิบาล 63 ปี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 23 กมุภาพนัธ ์ 2545 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.08% 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2545 – ปจัจุบนั: กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซก์รุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2550 – ป ัจจุ บัน :  กรรมการอิส ร ะ  กรรมการต รวจสอบ  แล ะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

• 2549 – ปจัจุบัน:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี      
บรษิทั โออชิ ิจ ากดั (มหาชน)  
• 2547 – ป ัจ จุ บั น :  ก ร ร มก า ร อิส ร ะ  ป ร ะธ านกร รมกา ร  แล ะ          
ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 – ปจัจุบัน :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ      
บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
• 2543 – ปจัจุบัน: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ทมีพรซีชีัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
ไมม่ ี– 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่29/2546 
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่24/2548  

นายวลัลภ ตัง้ตรงจิตร 66 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  23 กมุภาพนัธ ์ 2545 
จ านวนหุ้นท่ีถอื - 
ประวติัการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Chapman University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2545 - ป ัจ จุ บัน  :  ก ร รมกา รอิส ร ะ แล ะก รรมก า รต ร วจสอบ           
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• ปจัจุบนั  : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โพธารา จ ากดั 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที ่2/2551 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่104/2551 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่27/2547 
• หลกัสตูร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุน่ที ่16/2548  

ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 75 ปี 
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  25 มิถนุายน 2552 
จ านวนหุ้นท่ีถอื  - 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติ กติตมิศกัดิ ์สาขารฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
• ป ริญญา โ ท  ส าข า รั ฐ ศ า ส ต ร์  Kent State University ป ร ะ เ ทศ
สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2552 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2538 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ปรชีา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2557 - ปจัจุบนั : ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
• 2555 - ปจัจุบนั : ทีป่รกึษา มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์
• ทีป่รกึษา ส านกังานทรพัย์สนิสว่นพระมหากษตัรยิ์ 
• กรรมการ มลูนธิริกัเมอืงไทย  
• กรรมการมลูนธิริาชประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชปูถมัภ์ 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่7/2547  

นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ 62 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  8 พฤษภาคม 2558 
จ านวนหุ้นท่ีถอื - 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2558 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - ปจัจุบัน : กรรมการอิสระ บรษิัท อาเชยีนโปแตชชยัภูม ิจ ากดั 
(มหาชน) 
• 2556 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ   

  บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2552 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 
• 2551 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  บรษิทั วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2552 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 
• 2547 - ปจัจุบนั : กรรมการ มูลนธิกิองทนุพฒันาระบบตลาดทนุ 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
รุน่ที ่3/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่42/2548 
• หลกัสูตรผู้บรหิารระดับสูงด้านการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร  
รุน่ที ่1) สถาบนัพฒันาเมอืง 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่16  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     11 



 

 

นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ 55 ปี 
กรรมการ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  5 เมษายน 2548 
จ านวนหุ้นท่ีถอื - 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
• ญาตปิระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม่ รุ่นที ่10 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่1 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2548 - ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2550 - 2556    : ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล           
รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2549 - ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ บรษิทั วรลกัษณ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
• อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่8/2544  

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 65 ปี 
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  15 กมุภาพนัธ ์ 2556 
จ านวนหุ้นท่ีถอื - 
ประวติัการศึกษา 
• แพทยศาสตรบ์ณัฑติ โรงพยาบาลรามาธบิด ี
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณชิย์ รุน่ที ่5 
• หลกัสตูรโครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู เคมบรดิจ์-ธรรมศาสตร ์รุน่ที ่1 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่5 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ 4414 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2556 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั 
(มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• 2554 - ปจัจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International 
Education (FIE), NIST International School 
• 2546 - ปจัจุบนั : กรรมการผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั 
• 2538 - ปจัจุบนั : กรรมการบรหิาร บรษิทั รไีล (ประเทศไทย) จ ากดั 
• 2535 - ปจัจุบนั : กรรมการบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่82/2549  

นายธนกร ปลิุเวคินทร ์61 ปี 
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุร กิจฟิล์ม
ภาพยนตร ์
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  22 เมษายน 2547 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.05% 
ประวติัการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 
University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
• 2538 - ปจัจุบนั : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายธุรกจิ
ฟิลม์ภาพยนตร ์บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2556 - ปจัจุบนั: กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 
• ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2547  

นายกิติกร พุ่มสว่าง 63 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.0034% 
ประวติัการศึกษา 
• วทิยาลยัพาณชิยการธนบุร ี
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556 - ป จัจุ บัน  :  รองประธานเจ้ าห น้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้า ง        
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• ปจัจุบนั: กรรมการ บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

นางจินดา วรรธนะหทยั 54 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.01% 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2551 - ปจัจุบนั : รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ชา่  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2549 - 2551   : ผูอ้ านวยการธุรกจิพืน้ทีเ่ชา่  
  บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
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นายนิธิ พฒันภกัดี 51 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.01% 
ประวติัการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุ รกิจ  สาขา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556 - ปจัจุบนั  : รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายสือ่โฆษณา บรษิทั 
เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - 2556    : ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เมเจอร ์ซนีแีอด จ ากดั  

นายอภิชาติ คงชยั 51 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร ์
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.0042% 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การบรหิารจดัการธุรกจิโรงแรม
และภตัตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556 - ปจัจุบนั : รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายธุรกจิโรงภาพยนตร ์
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

 

นางสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ 49 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงินและบญัชี  
เลขานุการบริษทั 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.0045% 
ประวติัการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556 - ปจัจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิและ
บญัช ีบรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - ปจัจุบนั : กรรมการและเหรญัญกิ มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร์ 

• 2554 - ปจัจุบนั : เลขานุการบรษิทั 
• ปจัจุบัน : กรรมการ บรษิัท อีจวี ีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัในเครอื 
• ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
• ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน)  

นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย ์43 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.01% 
ประวติัการศึกษา 
• ป ริญญ า โ ท  วิท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า บัณฑิต  ( เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ (คอมพวิเตอรธ์รุกจิ) มหาวทิยาลยัสยาม 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556 - ปจัจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2554 - 2556 : ผู้ อ านวยกา รฝ่ า ย เทค โนโ ลยีแ ล ะสา รสน เทศ         
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  

นายอภิรกัษ์ วาราชนนท ์44 ปี  
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 
จ านวนหุ้นท่ีถอื 0.0002% 
ประวติัการศึกษา 
• ป ริญญา โท  ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต  ส าขาประชากรศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาทรพัยากรมนุษย์ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• 2560 - ปจัจุบนั : กรรมการบรษิทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 - ปจัจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2556 - 2560 :   ผูอ้ านวยการฝา่ยทรพัยากรมนุษย์  
บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2549 - 2556 :   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ สายงาน 
Distribution & Sales  บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     13 



 

 

โครงสรา้งองคก์ร 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(นายวชิา พลูวรลกัษณ์) 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารฝา่ยก่อสรา้ง 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ธุรกจิสือ่โฆษณา 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ธุรกจิโบวล์ิง่ 
(นายวชิา พลูวรลกัษณ์) 

รกัษาการ 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารฟิลม์
ภาพยนตร ์

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยก่อสรา้ง 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยธุรกจิ 
สื่อโฆษณา 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยธุรกจิโบวล์ิง่ 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยโรงภาพยนตร ์

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิาร 
ศนูยก์ารคา้ 



 

 

ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารสายงาน

วางแผน 
กลยุทธแ์ละ 

นกัลงทุนสมัพนัธ ์
(นายวชิา พลูวรลกัษณ์) 

รกัษาการ 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารสายงาน

การเงนิและบญัชแีละ
เลขานุการบรษิทั 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารฝา่ยเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ธุรกจิบรหิาร 
พืน้ทีเ่ช่า 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารฝา่ยบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิาร 

ทรพัยากรมนุษย ์

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยธุรกจิบรหิาร 

พืน้ทีเ่ช่า 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยสารสนเทศ 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยการเงนิ 
และบญัช ี

ฝา่ยกฎหมาย 
และก ากบัองคก์ร 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยจดัซือ้และ 
บรหิารค่าใชจ้่าย 



 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ 
บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ ธุรกจิโบวล์ิง่ 
และคาราโอเกะ 

บจ. กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์ 
99.93% 

บจ. สยามซนีีเพลก็ซ ์ 
99.99% 

บมจ. อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 
99.98% 

บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ 
99.99% 

บจ. ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์ 
99.99% 

บจ. เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
99.96% 

บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์ 
(แคมโบเดยี) 69.97% 

บจ. ซนีีเพลก็ซ ์(ลาว) โซล 
99.96% 

บจ. เมเจอร ์รวีอรด์ส ์ 
99.99% 

บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์ 
(ลาว) 59.97% 

บจ. เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  
99.99% 

กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์33% 

บจ. ไทยทคิเกต็เมเจอร ์40% 

บมจ. สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์25.65 % 



 

 

ธุรกจิพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 
และบรกิาร ธุรกจิสื่อโฆษณา ธุรกจิสื่อภาพยนตร ์

บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ 
พรอพเพอรต์ี ้99.99% 
บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ 
เซอรว์สิ 99.99% 

บจ. รชัโยธนิ  
แมเนจเมนท ์99.99% 

บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี ้ 
99.99% 

บจ. รชัโยธนิ ซนีีม่า  
99.99% 

บจ. เอม็ พคิเจอรส์ 92.46% 

บจ. เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ 92.46% 

บจ. แปซฟิิค มเีดยีเซลล ์ 
91.91% 

บจ. ทาเลนต ์วนั 83.22% 

บจ. เมตาคอกนิชัน่ 55.48% 

บจ. เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติง้ 
 41.61% 

บจ. ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์  
26.42% 

บจ. เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ 
ดสิทรบิวิชัน่ (ลาว) 

 36.98% 

บจ. เอม็วดี ี92.46% 

บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 
92.46% 

บจ. เมเจอร ์ซนีีแอด 
99.93% 

บจ. พวีอีาร ์ลมิเิตด็ (ประเทศอนิเดยี) 0.21 % 

บจ. ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 49 % 

บจ. รชัโยธนิ อเวนิว 50% (ทางตรง), 
12.83% (ทางออ้มผา่นทาง SF) 



 

 

โครงสรา้งบรษิทัในเครอื 
ธุรกจิโรงภำพยนตร ์

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์และใหบ้รกิำร

ดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 

10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0107545000047 
ทุนจดทะเบยีน : 896,266,347 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 894,667,502 บำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560) 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 100.00% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105544003725 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.93% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั สยำมซนีีเพลก็ซ ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105547057656 
ทุนจดทะเบยีน : 150,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 150,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0107545000225 
ทุนจดทะเบยีน : 260,001,575 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 260,001,575 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.98% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105539139100 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.96% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหเ้ช่ำและบรกิำรระบบเครื่องฉำยและอุปกรณ์ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 015554048284 
ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 5,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอรโ์ฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิลงทนุ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 015556003661 
ทุนจดทะเบยีน : 150,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 90,400,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.96% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่นและบรกิำรดำ้นโบวล์ิง่ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่35-37 ถนน 214 สงกตั บงึเรยีง เขตโดนเปญ เมอืงพนมเปญ 

ประเทศกมัพชูำ 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0714 E/2014 
ทุนจดทะเบยีน : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 69.97% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์(ลำว) จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

: 
เวยีนเทยีนเซน็เตอร ์ชอ้ปป้ิงมอลล ์ถนนคเูวยีง หมู่บำ้นนนชำน 
เมอืงศรสีตัตนำค นครหลวงเวยีงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 01-00019319 
ทุนจดทะเบยีน : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้) = 10,062,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้) = 10,062,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 59.97% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซนีีเพลก็ซ ์(ลำว) โซล จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละใหบ้รกิำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องบรโิภคอื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : บำ้นแกว้สมัพนัธ ์เมอืงปำกเซ แขวงจ ำปำศกัดิ ์นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 16-00010251 
ทุนจดทะเบยีน : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้) = 4,300,000 

บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้) = 4,300,000 

บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์รวีอรด์ส ์จ ำกดั (เปลีย่นชื่อจำก บจ. เค-อำรน่ีำ จ ำกดั) 

ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรดำ้นลกูคำ้สมัพนัธ ์กำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกส ์
และเครอืขำ่ยเครื่องพมิพค์ปูองอตัโนมตั ิ

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทีต่ ัง้สำขำ : 39 หมู่ที ่6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั

สมุทรปรำกำร 10540 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105555064356 
ทุนจดทะเบยีน : 20,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 20,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั   99.99% 

ธุรกจิโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่ คำรำโอเกะและกำรบนัเทงิ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105541034263 
ทุนจดทะเบยีน : 36,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 36,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 

ธุรกจิพืน้ทีใ่หเ้ช่ำและบรกิำร 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

: 
1221/39, 1239 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม. 
10110 

ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105537078910 
ทุนจดทะเบยีน : 78,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 78,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1221/39 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม. 10110 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105540016130 
ทุนจดทะเบยีน : 23,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 23,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105540016121 
ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 5,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105539097628 
ทุนจดทะเบยีน : 100,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีม่ำ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105541034255 
ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 10,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.99% 
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ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซเีจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตรท์ ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105559037388 
ทุนจดทะเบยีน : 135,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 70,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 49.00% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั พวีอีำร ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 61 บำรซ์ำน ลอ๊ค, วสนัต ์วฮีำร ์นวิ เดล ี110 057 ประเทศอนิเดยี 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 55-67827 
ทุนจดทะเบยีน : INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.4850) = 454,445,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : INR 467,385,880 (INR 467,385,880 x 0.4850) = 226,682,152 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 0.21% 

ชื่อบรษิทั : กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ประเภทธุรกจิ : ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

: 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสกิรไทย  จ ำกดั 
เลขที ่400/22 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 6, 12 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 10400 

ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 179/2550 
ทุนจดทะเบยีน : 3,300,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 3,300,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 33.00% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : พฒันำและบรหิำรศนูยก์ำรคำ้ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 99 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105550006391 
ทุนจดทะเบยีน : 135,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 135,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 50.00% (ทำงออ้ม 12.83%) 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกจิ : พฒันำและบรหิำรศนูยก์ำรคำ้ ประเภทศนูยก์ำรคำ้แบบเปิด 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 99 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0107545000187 
ทุนจดทะเบยีน : 1,776,618,036 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,776,607,541 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 25.65% 

ธุรกจิอืน่ 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋บตัรเขำ้ชมกำรแสดง 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 3199 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ช ัน้ 27 ถนนพระรำม 4 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105543020073 
ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 10,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 40.00% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนซือ้ขำยสื่อโฆษณำ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 อำคำรซซูกู ิอเวนวิ (รชัโยธนิ) ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวง

ลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105559166111 
ทุนจดทะเบยีน : 2,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 2,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 55.48% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร ์ณ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

: 
ชัน้ 4 เลขที่ 13 เวยีนเทยีนเซน็เตอร์ ช้อปป้ิงมอลล์ ถนนคูเวยีง หมู่
บ้ำนนนชำน เมืองศรีสตัตนำค นครหลวงเวยีงจนัทน์ สำธำรณรัฐ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว 

ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 01B00080044425(S/1) 
ทุนจดทะเบยีน : LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 36.98% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : กจิกรรมกำรผลติภำพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 6 ซอยนำคนิวำส 12 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว 

กทม. 10230 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105557122281 
ทุนจดทะเบยีน : 175,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 165,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 26.42% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์กนัตนำ บรอดแคสติง้ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรเคเบิล้ทวี ี
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 991 อำคำรศนูยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ชัน้ 5-6 ถนนพระรำม 1 แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105553012928 
ทุนจดทะเบยีน : 40,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 40,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 41.61% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ทำเลนต ์วนั จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรผลติภำพยนตรแ์ละรบัจำ้งผลติงำนทำงดำ้นบนัเทงิทกุรปูแบบ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 59/1 ซอยสุขมุวทิ 39 วฒันำ กทม. 10110 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 010554068617 
ทุนจดทะเบยีน : 40,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 40,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 83.22% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ผลติภำพยนตร ์
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105552004395 
ทุนจดทะเบยีน : 100,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 92.46% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั แปซฟิิค มเีดยี เซลล ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : จ ำหน่ำยแผ่น วซีดี ีดวีดี ีและลขิสทิธิ ์
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105547163570 
ทุนจดทะเบยีน : 100,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 100,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 91.91% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็วดี ีจ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : จ ำหน่ำยแผ่น วซีดี ีดวีดี ีและลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105545084664 
ทุนจดทะเบยีน : 200,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 200,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 92.46% 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธิภ์ำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์ เพื่อจดัท ำ    

วซีดีแีละดวีดีแีละเพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105548154744 
ทุนจดทะเบยีน : 150,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 150,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 92.46% 

ธุรกจิสื่อภำพยนตร ์
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรสื่อสิง่พมิพ ์โฆษณำ และกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0107544000124 
ทุนจดทะเบยีน : 1,315,337,205 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,300,119,176 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 92.46% 

ธุรกจิสื่อโฆษณำ 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรสื่อโฆษณำ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 234 ชัน้ 13 ถนนรชัดำภเิษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบยีนบรษิทัเลขที ่ : 0105544103711 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บำท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั : 99.93% 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     19 



 

 

     
    บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำ
อนัดบัหน่ึงในอุตสำหกรรมโรงภำพยนตรข์องประเทศไทย ก่อตัง้
เมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเดอืนพฤษภำคมปี พ.ศ.2545 โดย
มธีุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ธุรกจิโบวล์ิง่คำรำโอเกะ
และลำนสเก็ตน ้ำแขง็ ธุรกิจให้บรกิำรสื่อโฆษณำ ธุรกิจพืน้ที่ให้
เชำ่และบรกิำร และธรุกจิสือ่ภำพยนตร ์จำกกำรเตบิโตธรุกจิอยำ่ง
รวดเร็วในระยะเวลำที่ผ่ำนมำเสริมสร้ำงให้บริษัทฯ  ก้ำวสู ่    
ควำมเป็น “สดุยอดเมอืงหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมควำมบนัเทงิ
ส ำหรบัชีวิตคนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Total 
Lifestyle Entertainment Complex Provider) แ ล ะจ ำกกำ รที่
บรษิทัพฒันำและสรรหำสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
อยู่ เ ส มอ  จึ งน ำม ำสู่  “ก ำ ร ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ฝ ันบัน เ ทิ ง ร ะ ดับ
โลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams) เพื่อ

ต่อยอดธุรกจิบนัเทงิใหค้รบวงจร บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนในธุรกิจ
ต่ำงๆ มรีำยละเอยีด ณ สิน้ปี 2560 ดงัน้ี 
• บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ โดยมีสดัส่วนกำรลงทุน
ร้อยละ 25.65 ด ำเนินธุรกิจพัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำ
ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล ์
• บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 40 
ด ำเนินธรุกจิใหบ้รกิำรตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรแก่ผูจ้ดังำนแสดงตำ่งๆ 
• กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ไลฟ์
สไตล์ โดยมีสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 33 ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำ
พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
• บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสดัส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 92.46 ด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำและจดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตร ์
• บจ. พวีอีำร ์โดยมสีดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 0.21 ด ำเนินธุรกจิ
ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรใ์นประเทศอนิเดยี 
• บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) โดยมสีดัส่วน
กำรลงทุนร้อยละ 69.97 ด ำเนินธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจ
โบวล์ิง่ทีป่ระเทศกมัพชูำ 
• บจ. เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โดยมีสดัส่วนกำร
ลงทุนรอ้ยละ 59.98 ด ำเนินธรุกจิโรงภำพยนตรท์ีป่ระเทศลำว 
• บจ. ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ โดยมสีดัส่วนกำรลงทุน
ร้อยละ 49.00 ด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนต์ทัง้
ไทยและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

    โรงภำพยนตรใ์นรูปแบบซนีีเพลก็ซ์ (Cineplex) สรำ้งขึน้เป็น
ครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวชิำ พูลวรลกัษณ์ 
ในรูปแบบของ Standalone สร้ำงบนที่ดินที่มีสญัญำเช่ำระยะ
ยำว 20-30 ปี ในรูปแบบอำคำร 7-10 ชัน้ ซึ่งรวมโรงภำพยนตร์
และศูนย์รวมควำมบนัเทิงไว้ด้วยกนัและมีพื้นที่ให้เช่ำส ำหรบั
ร้ำนค้ำหลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ผู้ชมได้ร ับอรรถรสทัง้จำก
จ ำนวนภำพยนตร์ที่หลำกหลำยและร้ำนค้ำร้ำนอำหำรที่มีให้
เลือกมำกมำย โรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 
2560 ม ี5 สำขำ ไดแ้ก่สำขำป่ินเกลำ้ สำขำสขุมุวทิ สำขำรชัโยธนิ 
สำขำรงัสติ และสำขำ เอสพลำนำด งำมวงศว์ำน-แครำย  
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว 

บรษิทัฯ ยงัขยำยสำขำในอกี 3 รปูแบบ ดงัน้ี    
• รปูแบบหำ้งสรรพสนิคำ้ 
• รปูแบบศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล ์
• รปูแบบหำ้งคำ้ปลกีขนำดใหญ่  

    ในปี 2547 บรษิทัเข้ำไปร่วมลงทุนใน บมจ. สยำมฟิวเจอร ์ 
ดีเวลอปเมนท์ ซึ่ ง เ ป็นผู้ด ำ เ นินธุรกิจพัฒนำและบริหำร
ศูนยก์ำรคำ้ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ ท ำเลที่
อยู่ใกล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้เป็นอย่ำงด ี  
ท ำให้เกิดควำมสะดวกต่อผู้ชมภำพยนตร์ โดยที่ไม่ต้องเดิน
ทำงไกล และอีกทำงเลือกของกำรพัฒนำรูปแบบสำขำของ
บรษิทัฯ คอืกำรเปิดใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรแ์ละเลนโบวล์ิง่ โดย
เป็นผู้เช่ำหลักในห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบ
ควำมส ำเรจ็อย่ำงยิง่ในต่ำงจงัหวดั เพรำะหำ้งคำ้ปลกีขนำดใหญ่
เหล่ำน้ีไมเ่พยีงแต่เป็นแหล่งจบัจำ่ยใช้สอยส ำหรบัคนต่ำงจงัหวดั 
แต่ย ังเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส ำหรบัครอบครวัอกีดว้ย โดยบรษิทัฯ ไดร้่วมมอืกบัหำ้งคำ้ปลกี
ขนำดใหญ่ ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั และ บิก๊ซซีุปเปอรเ์ซน็เตอร ์
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สาขาในประเทศ 
จ านวน
โรง 

จ านวน 
ที่นัง่ 

สำขำรงัสติ 16 3,358 
สำขำงำมวงศว์ำน-แครำย 16 4,109 
สำขำสยำมพำรำกอน 16 4,440 
สำขำเมกำ บำงนำ 15 3,409 
สำขำรชัโยธนิ 15 3,718 
สำขำซคีอนสแควร์ 14 3,015 
สำขำป่ินเกลำ้ 5 1,045 
สำขำเซน็ทรลัเวสตเ์กต 12 2,314 
สำขำเอสพลำนำดรชัดำภเิษก 12 2,670 
สำขำส ำโรง 12 2,373 
สำขำเซน็ทรลัป่ินเกลำ้ 11 1,888 
สำขำซคีอนบำงแค 10 1,903 
สำขำบำงกะปิ 10 2,210 
สำขำบำงนำ 10 1,939 
สำขำเซน็ทรลัเฟสตวิลัเชยีงใหม่ 10 2,427 
สำขำเซน็ทรลัเฟสตวิลัหำดใหญ่ 10 2,344 
สำขำฟิวเจอรร์งัสติ 10 1,564 
สำขำโครำช 10 2,549 
สำขำพระรำม 2 9 1,638 
สำขำพระรำม 3 9 2,565 
สำขำเซน็ทรลัอสีต์วลิล์ 8 1,232 
สำขำเซน็ทรลัระยอง 8 1,487 
สำขำโลตสับำงใหญ่ 8 2,050 
สำขำพำรำไดซ ์พำรค์ 8 1,533 
สำขำพทัยำ 8 1,727 
สำขำพรอมำนำด 8 1,859 
สำขำควอเทยีร ์ซเีนอำรต์ 8 1,436 
สำขำสุขมุวทิ 8 1,709 
สำขำอุดรธำนี 8 2,114 
สำขำเซน็ทรลัอุบลรำชธำนี 7 1,566 
สำขำเชยีงใหม่ 7 1,840 
สำขำแฟชัน่ ไอซ์แลนด์ 7 1,360 
สำขำลำดพรำ้ว 7 1,070 
สำขำนนทบุร ี 7 816 
สำขำสหไทย สุรำษฏรธ์ำนี 7 1,408 
สำขำอยุธยำ ซติี ้ปำรค์ 6 1,233 
สำขำบลพูอรต์ 6 1,194 
สำขำโลตสัสุรำษฏรธ์ำนี 6 1,298 
สำขำเพชรเกษม 6 1,688 
สำขำโรบนิสนัสระบุร ี 6 1,316 
สำขำสำมเสน 6 1,468 
สำขำอมตะนคร 5 1,290 
สำขำออ้มใหญ่ 5 1,172 
สำขำบิก๊ซบุีรรีมัย ์ 5 1,329 
สำขำบิก๊ซลีพบุร ี 5 1,101 

สาขาในประเทศ 
จ านวน
โรง 

จ านวน 
ที่นัง่ 

สำขำเดอะสกำยอยุธยำ 4 951 
สำขำบิก๊ซรีะนอง 3 694 
สำขำเซน็ทรลัสมุย 3 672 
สำขำอจีวี ีบิก๊ซลี ำพนู 3 738 
สำขำโลตสันำด ี 3 669 
สำขำโลตสัสตูล 3 707 
สำขำพงังำ 3 634 
สำขำพะเยำ 3 652 
สำขำสมุย 3 858 
สำขำบิก๊ซบี้ำนไผ ่ 2 546 
สำขำบิก๊ซนีครพนม 2 616 
สำขำบิก๊ซน่ีำน 2 498 
สำขำบิก๊ซปีรำจนีบุร ี 2 616 
สำขำบิก๊ซสีมุทรปรำกำร 2 348 
สำขำสชิล 2 456 
สำขำโลตสัจะนะ 2 456 
สำขำโลตสัพยคัฆภมูพิสิยั 2 398 
สำขำโลตสัพมิำย 2 377 
สำขำโลตสัประจวบครีขีนัธ์ 2 192 
สำขำโลตสัสำมพรำน 2 414 
สำขำโรบนิสนัเพชรบุร ี 5 1,024 
สำขำบิก๊ซโีครำช 2 4 980 
สำขำบิก๊ซปีทุมธำนี 5 1,300 
สำขำโลตสัสุโขทยั 1 96 
สำขำโลตสัยโสธร 2 343 
สำขำบิก๊ซนี ้ำยนื อุบลรำชธำนี 1 194 
สำขำบิก๊ซบี้ำนดุง อุดรธำนี 1 204 
สำขำโลตสัท่ำทอง  3 490 
สำขำบิก๊ซดี่ำนขนุทด 1 204 
สำขำบิก๊ซที่ำตะโก 1 204 
สำขำบิก๊ซวีงัน ้ำเยน็ 1 204 
สำขำบิก๊ซสีุวรรณภมู ิรอ้ยเอด็ 1 204 
สำขำโรบนิสนัก ำแพงเพชร 4 753 
สำขำท๊อป พจิติร 3 625 
สำขำบิก๊ซวีเิชยีรบุร ี 1 204 
สำขำโลตสั พจิติร 2 348 

สาขาต่างประเทศ 
จ านวน
โรง 

จ านวน 
ที่นัง่ 

สำขำออิอน มอลล ์ประเทศ
กมัพชูำ 

7 1,578 

สำขำเวยีนเทยีนเซน็เตอร ์
ประเทศลำว 

5 1,150 

สำขำปำกเซ ประเทศลำว 4 1,087 
สำขำโซย่ำ พนมเปญ 6 807 
สำขำแพลตตนิัม่ เสยีมเรยีบ 3 457 

รวมทัง้สิน้ 710 159,914 

สาขาในประเทศ 
จ านวน
โรง 

จ านวน 
ที่นัง่ 

สำขำบิก๊ซรีอ้ยเอด็ 5 1,234 
สำขำบิก๊ซจีนัทบุร ี 5 1,333 
สำขำบิก๊ซมีหำชยั 5 1,096 
สำขำเซน็ทรลัพษิณุโลก 5 1,165 
สำขำฉะเชงิเทรำ 5 1,636 
สำขำแจง้วฒันะ 5 1,040 
สำขำเชยีงรำย 5 1,230 
สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่ 5 1,048 
สำขำโลตสัขอนแก่น 5 1,228 
สำขำโลตสัขอนแก่น ประตนู ้ำ 5 1,041 
สำขำโลตสัสงขลำ 5 1,243 
สำขำโลตสัศรนีครนิทร์ 5 1,212 
สำขำโลตสับ้ำนโป่ง 5 1,442 
สำขำนครสวรรค์ 5 1,098 
สำขำโรบนิสนัสมุทรปรำกำร 5 1,164 
สำขำศำลำยำ 5 964 
สำขำอุบลรำชธำนี 5 825 
สำขำอยุธยำ 4 1,246 
สำขำบิก๊ซลี ำปำง 4 866 
สำขำบิก๊ซรีำชบุร ี 4 934 
สำขำบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์ 4 912 
สำขำบิก๊ซสีุพรรณบุร ี 4 1,066 
สำขำบิก๊ซอีุดรธำนี 4 844 
สำขำชลบุร ี 4 1,061 
สำขำหวัหนิ 4 1,384 
สำขำแจ่มฟ้ำ ล ำพนู 4 1,092 
สำขำก ำแพงเพชร 4 965 
สำขำกระบี่ 4 1,090 
สำขำโลตสัแกลง 4 1,079 
สำขำโลตสัแม่สอด 4 1,181 
สำขำโลตสันครศรธีรรมรำช 4 876 
สำขำโลตสันครปฐม 4 897 
สำขำโลตสันครสวรรค์ 4 668 
สำขำโลตสัหนองบวัล ำพู 4 994 
สำขำโลตสัสุพรรณบุร ี 4 877 
สำขำโลตสันวนคร 4 1,189 
สำขำนครศรธีรรมรำช 4 1,099 
สำขำเพชรบูรณ์ 4 848 
สำขำพษิณุโลก 4 1,016 
สำขำโรบนิสนัมุกดำหำร 4 1,016 
สำขำโรบนิสนัรอ้ยเอด็ 4 916 
สำขำโรบนิสนัสกลนคร 4 856 
สำขำสระบุร ี 4 1,064 
สำขำศรรีำชำ 4 1,181 
สำขำธญับุร ี 4 976 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     21 



 

 

    ปจัจุบันบริษัทฯ ครองส่วนแบ่ งตลำดมำกกว่ำ  70%        
ของอุตสำหกรรมภำพยนตรใ์นประเทศไทย  
    ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มแีบรนดใ์นเครอืทัง้สิน้ 10 แบรนดด์งัน้ี 

• เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์   • อจีวี ีซนีีมำ่  
• พำรำกอน ซนีีเพลก็ซ ์   • เอสพลำนำด ซนีีเพลก็ซ ์ 
• พำรำไดซ ์ซนีีเพลก็ซ ์   • เมกำ ซนีีเพลก็ซ ์ 
• หำดใหญ่ ซนีีเพลก็ซ ์   • ควอเทยีร ์ซเีนอำรต์  
• เวสตเ์กต ซนีีเพลก็ซ ์   • ซนีีเพลก็ซ ์

    บริษทัฯ มีสำขำในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้สิ้น 
131 สำขำ 710 โรง สำมำรถรองรบัผูช้มได ้159,914 ที่นัง่ ทัง้น้ี 
เน่ืองจำกประเทศไทยยงัมจี ำนวนโรงภำพยนตรต์่อประชำกรอยู่
ในระดบัต ่ำ บรษิทัจงึมแีผนขยำยโรงภำพยนตรอ์ย่ำงต่อเน่ืองอกี
อย่ำงน้อยปีละ 50 - 80 โรง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศ โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรลูกค้ำในทุกระดบัชัน้และมีโรงภำพยนตร์ที่ทันสมยั
หลำกหลำยรูปแบบทัง้กำรฉำยภำพยนตรแ์บบ RealD, 2D, 3D, 
4DX, IMAX, Screen X รวมถงึระบบเสยีงที่มคีุณภำพ เพื่อให้ผู้
มำใช้บรกิำรไดส้มัผสัถงึควำมหลำกหลำยของโรงภำพยนตรใ์น
รปูแบบต่ำงๆ และตกแต่งสำขำดว้ยรูปแบบที่แตกต่ำงกนัออกไป
ในแต่ละแห่งด้วยแนวทำงกำรออกแบบระดบัสำกลเพื่อให้ผู้ชม
ภำพยนตรไ์ดส้มัผสัถงึอรรถรสนัน้ ส ำหรบัลูกคำ้ในระดบัพรเีมีย่ม 
บรษิทัไดม้กีำรออกแบบและตกแต่งโรงภำพยนตรร์ะดบัหกดำว 
เพื่อสนองกำรใช้ชวีติที่เหนือระดบั เช่น โรงภำพยนตร์บำงกอก
แอร์เวยส์ บลูรบิบอนสกรนี เป็นไลฟ์สไตส์เอ็นเตอร์เทนเมนท์

สไตล์บูทีคเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์แตกต่ำงที่ตอบโจทย์ควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตล์นิยมควำม
สะดวกสบำยและควำมเป็นส่วนตวัในกำรชมภำพยนตร์อย่ำง  
เต็มรูปแบบส ำหรบัลูกค้ำที่ใช้บรกิำรโรงภำพยนตร์ดงักล่ำวจะ
ไดร้บับรกิำรพเิศษแบบส่วนตวั ณ หอ้งรบัรองสว่นตวั ซึง่ตกแต่ง
เป็นอย่ำงดพีร้อมบรกิำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มใหร้บัประทำน
ก่อนเขำ้ชมภำพยนตรร์วมไปถงึบรกิำรนวดสปำในโรงภำพยนตร ์
โรงภำพยนตร์ “อินิกม่ำเดอะชำโดว์สกรนี” อีกนวตักรรมหน่ึงที่
เป็นเอกสทิธิเ์ฉพำะสมำชกิภำยในประกอบดว้ยหอ้งรบัรองพเิศษ
พร้อมบำร์เครื่องดื่มและโรงภำพยนตร์สุดหรูขนำด 33 ที่นัง่ 
เหมำะส ำหรบักำรจดัปำรต์ีส้ว่นตวั ซึง่ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอยำ่ง
ดทีัง้จำกลูกคำ้ระดบั VIP และลูกคำ้องคก์ร โรงภำพยนตร ์4DX 
เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งโลกภำพยนตร์ที่จะให้ลูกค้ำ
ได้รบัอรรถรสในทุกๆ ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นภำพแสงสีเสียงสมัผสั   
และกลิ่นเอฟเฟกต์ต่ำงๆ ด้วยกำรเพิ่มควำมพิเศษให้กับ        
โรงภำพยนตรด์ว้ยเกำ้อีแ้บบเฉพำะพรอ้มเอฟเฟกตต์ระกำรตำถงึ 
24 ชนิดและระบบฉำยดจิติอล 3 มติ ิณ สิน้ปี 2560 รวมสำขำที่
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตร ์4DX ทัง้สิน้ 10 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำพำรำกอน 
สำขำรชัโยธนิ สำขำเซ็นทรลัเฟสติวลัเชียงใหม่ สำขำเซ็นทรลั 
เฟสติวลัหำดใหญ่ สำขำเซ็นทรลัเวสต์เกต สำขำพรอมำนำด 
สำขำเซน็ทรลัอสีตว์ลิล ์สำขำเดอะมอลลโ์ครำช สำขำเมกำบำงนำ 
และสำขำออิอนมอลล ์กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ  

 



 

 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรขยำยสำขำโรงภำพยนตร์ไปสู่ตลำด
ต่ำงประเทศ เพื่อรองรบักำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
หรือ  AEC ซึ่ งประเทศแรกที่บริษัท เข้ำไปลงทุนเ ปิดโรง
ภำพยนตรค์อื กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ  
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จ ำกดั   

บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ไดร้่วมทุน
กบับรษิทั แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัในกมัพูชำ 
จดัตัง้ บจ. เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะที่  บจ. แพลตินัม่       
ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริกำรโรง
ภำพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภำพยนตร์หรู
ระดับเวิล์ดคลำส 7 โรง และโบว์ลิ่ง  13 เลน  ตัง้อยู่ที่ห้ำง          
ออิอนมอลล ์กรงุพนมเปญ บนพืน้ทีป่ระมำณ 4,450 ตำรำงเมตร 
ประกอบด้วยโรงภำพยนตร์จ ำนวน 7 โรง 1,578 ที่นัง่ เป็น   
โรงภำพยนตรร์ูปแบบมลัตเิพลก็ซ์ในระบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 
มติิ  ซึ่งมีโรงภำพยนตร์วไีอพี 1 โรง และโรงภำพยนตร์ 4DX 
อกี 1 โรง และในปี 2560 เปิดใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรท์ี่ประเทศ
กัมพูชำเพิ่มอีก 2 สำขำ ตัง้อยู่ศูนย์กำรค้ำ เมืองเสียมเรียบ 
ให้บรกิำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง และที่ศูนยก์ำรค้ำโสรยำ 
ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ ให้บริกำร       
โรงภำพยนตรจ์ ำนวน 6 โรง 

 
 
 

บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ (ลำว) จ ำกดั 
บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ไดร้่วมทุน

กับบริษัท  แพลตินั ม่  ซี นี เพล็กซ์  จ ำกัด  เ ปิดให้บริกำร           
โรงภำพยนตร์ภำยใต้แบรนด์ “เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็กซ์” 
ประกอบดว้ยโรงภำพยนตรจ์ ำนวน 5 โรง ทีศ่นูยก์ำรคำ้เวยีนเทยีน 
เซ็นเตอร์ ซึ่งตัง้อยู่ย่ำนใจกลำงเมืองเวียงจนัทน์ สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยประชำชนลำว โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
60 และ บจ. แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 40 
ใหบ้รกิำรโรงภำพยนตรใ์นนครเวยีงจนัทน์ ประเทศลำว จ ำนวน 
5 โรง 1,148 ทีน่ัง่ 
บรษิทั ซนีีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั 

บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ไดล้งทุนใน                
บจ. ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล โดยซื้อหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 
มูลค่ำกำรลงทุน 1,000,000,000 LAK (ที่รำคำพำร์ 10,000 
LAK) หรือประมำณ 4,300,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิจ      
โรงภำพยนตร์ ณ รัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้เปิด
ให้บรกิำรโรงภำพยนตร์ในศูนย์กำรค้ำเฟรนด์ชิป มอลล์ เมอืง
ปำกเซ แขวงจ ำปำศกัดิ ์ประเทศลำว จ ำนวน 4 โรง 1,087 ทีน่ัง่  



 

 

ธุรกจิโบวล์ิง่ คาราโอเกะ และลานสเกต็น ้าแขง็  

    บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะในปี 2540 ที่
สำขำสุขุมวทิ จ ำนวน 20 เลน โดยเน้นควำมหลำกหลำยของ
กำรบรกิำรเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยของบรษิทัในกำรเป็น
ศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียวภำยใต้ชื่ อ 
“เมเจอรโ์บวล์ฮติ” น ำเสนอบรกิำรโบวล์ิง่ในลกัษณะของกฬีำเพื่อ
ควำมบนัเทงิ (Sport Entertainment) ซึง่เป็นสถำนที่ที่ครอบครวั
และเพื่อนๆ สำมำรถมำสงัสรรค์ด้วยกนัได้แตกต่ำงจำกโบว์ลิ่ง
ในรูปแบบเดมิที่จะเน้นเพื่อกำรกฬีำเพยีงอย่ำงเดยีว ต่อมำในปี 
2549 บรษิทัไดเ้ปิดตวัโบวล์ิ่งแบรนดใ์หม่ออกสู่ตลำดภำยใต้ชื่อ 
“บลูโอรทิมึแอนดโ์บวล์” โดยมลีกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล์ิง่ มุ่งเน้น
กลุ่มลูกค้ำระดบับนในย่ำนใจกลำงเมอืงโดยเปิดให้บรกิำรแห่ง
แรก ณ ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอนโดยมีโบว์ลิ่ง      38 
เลน ห้องคำรำโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum        2 
หอ้ง ภำยใน 1 หอ้งประกอบดว้ยเลนโบว์ลิง่ 4 เลน และบรกิำร
คำรำโอเกะ ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ีบรษิทัจงึไดท้ ำกำร
ทยอยเปิดสำขำภำยใต้แบรนด ์“บลูโอรทิมึแอนดโ์บวล์” เรื่อยมำ 
ส ำหรบักำรขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศ ในปี 2557 บรษิทัได้ท ำ
กำรเปิดสำขำประเทศกมัพูชำใหบ้รกิำรโบวล์ิง่      13 เลน โดย
มีห้องแบบแพลตินัม่ 1 ห้อง และในเดือนมีนำคม 2560 เปิด
ให้บริกำรโบว์ลิ่งที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
จ ำนวน 8 เลน นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ได้เปิดตวัลำนสเก็ตน ้ำแข็ง
รูปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “ซบัซีโร่” ซึ่งกลำยเป็นที่สงัสรรคส์ ำหรบั
กลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลำงเมอืงสร้ำงควำมสนุกแปลกใหม่บนลำน
ไอซส์เกต็เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกคำ้ทีนิ่ยมกฬีำ      ทำ้ทำยสดุ
อินเทรนด์ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็น
สถำนที่ที่ลูกค้ำเข้ำมำเล่นกีฬำและได้รบัควำมบนัเทิงด้วยบน
พื้นที่ ให้บริกำรต่ อสำขำประมำณ 800  – 1,000 ตร .ม . 
นอกจำกนัน้ยงัให้บริกำรลำน Academy ส ำหรบัเรียนรู้วิธีกำร

เล่นกบัโคช้ระดบัมอือำชพีดว้ยบรรยำกำศส่วนตวั โดยจะมสีอน
เล่นทัง้แบบ Figure และ Hockey ปจัจบุนับรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร
ลำนสเก็ตน ้ ำแข็งทัง้หมด 5 สำขำ ได้แก่ สำขำเอสพลำนำด  
งำมวงศ์วำนแครำย สำขำสุขุมวทิ สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์ สำขำ
เซน็ทรลัเฟสตวิลัเชยีงใหม ่และสำขำเซน็ทรลัเฟสตวิลัหำดใหญ่  
    ณ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำรในประเทศไทย 
ประเทศกมัพูชำ และสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว
ทั ้งหมด 16  สำขำ ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ ง  298 เลน          
หอ้งคำรำโอเกะ 169 หอ้งและลำนสเกต็น ้ำแขง็จ ำนวน 5 ลำน   

สาขาในประเทศ 
จ านวน 

เลนโบวล์ิง่ 
จ านวนหอ้ง 
คาราโอเกะ 

จ านวนลาน 
สเกต็น ้าแขง็ 

สาขาสยามพารากอน (บลโูอ) 38 15 - 
สาขารชัโยธนิ (บลโูอ) 26 19 - 
สาขารงัสติ (บลโูอ) 26 13 - 
สาขาเมกาซนีีเพลก็ซ ์(บลโูอ) 24 25 1 
สาขางามวงศว์าน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1 
สาขาเอสพลานาด-รชัดา (บลูโอ) 22 17 - 
สาขาพทัยา (บลโูอ) 22 9 - 
สาขาป่ินเกลา้ 20 14 - 
สาขาสุขมุวทิ (บลโูอ) 20 10 1 
สาขาอุดรธานี 16 7 - 
สาขาเซน็ทรลัเฟสตวิลัหาดใหญ่ (บลโูอ) 15 10 1 
สาขาแจง้วฒันะ 14 9 - 
สาขาชลบุร ี 10 8 - 
สาขาเซน็ทรลัเฟสตวิลัเชยีงใหม่ - - 1 
สาขาในเครอืต่างประเทศ  
สาขากมัพชูา 13 - - 
สาขาสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว 

8   

รวมทัง้สิน้ 298 169 5 

24     รำยงำนประจ ำปี 2560 



 

 

ธุรกจิสือ่โฆษณา  

    จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ขยำยสำขำเพิม่ขึน้ รวมถงึมนีวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จึงสำมำรถดึงดูดให้ลูกค้ำทัว่
ประเทศเข้ำมำใช้บริกำรในแต่ละปีประมำณ 30-35 ล้ำนคน    
ท ำให้บรษิทัย่อยภำยใต้ชื่อ “บริษทั เมเจอร์ซีนีแอด จ ำกดั” จึง
จดัตัง้ขึน้เพื่อให้บรกิำรสื่อโฆษณำทัง้ในโรงภำพยนตรแ์ละพืน้ที่
ทัง้หมดภำยใน Cineplex ทัว่ประเทศอย่ำงครบวงจร ด้วย
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้เพิม่เตมิจำกสนิทรพัย์ที่ลงทุน
ไปแล้ว ท ำให้ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัทหรือที่เรียกกันว่ำ 
“cinemedia” มีอัตรำก ำไรมำกกว่ำ 85% ปจัจุบัน cinemedia 

ครอบคลุมสื่อโฆษณำหลำกหลำยนับตัง้แต่โฆษณำบนจอ 
ภำพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณำบนจอวีดีโอ (VDO Wall) 
บริเวณโถงชัน้ล่ำงในสำขำ โฆษณำบนป้ำยโฆษณำพลิกได้ 3 
หน้ำ (Tri-vision) โฆษณำบนจอ Plasma โฆษณำบน Menu 
Board รวมถึงโฆษณำบนสื่อกลำงแจง้ (Billboard/Cut-out) และ
กำรโฆษณำในรูปแบบ 4 มิติ (4D Ads) เป็นนวตักรรมใหม่ที่
สำมำรถท ำไดเ้ฉพำะในโรงภำพยนตรเ์ท่ำนัน้ นอกจำกน้ี บรษิทั
ยงัมีกำรท ำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรขำยแบบโต้ตอบสองทำง 
(Interactive media) และกำรท ำโฆษณำสินค้ำร่วมกบัเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion) จำกกำรที่ cinemedia เป็นอีก
ช่องทำงกำรโฆษณำที่มปีระสทิธภิำพหลำกหลำยและสำมำรถ
เข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำยไดโ้ดยตรงส่งผลให้มอีตัรำกำรเติบโตของ
รำยไดด้อียำ่งต่อเน่ืองทุกปี  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     25 



 

 

ธุรกจิพืน้ทีเ่ช่าและบรกิาร   

ธุรกจิสือ่ภาพยนตร ์ 

    บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิจดัจ ำหน่ำยภำพยนตรโ์ดยกำรถอืหุ้น
ร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็มพคิเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นตรงในบริษทั เอ็มพิคเจอร์ส จ ำกดั ผู้จดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตรเ์ขำ้โรงภำพยนตรเ์พื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด 
    ณ สิน้ปี 2560 บรษิทั มบีรษิทัยอ่ยภำยใตธ้รุกจิสื่อภำพยนตร ์
ดงัน้ี 
• บจ.เอ็ม พคิเจอร์ส 92.46% จดัหำและซื้อลิขสทิธิภ์ำพยนตร์
ต่ำงประเทศและภำพยนตร์ไทย ทัง้จำกเอเชีย ยุโรป และ
อเมรกิำ 

• บจ.เอม็ เทอรต์ีไ้นน์  92.46% ผลติภำพยนตรไ์ทย 
• บจ. เอ็มวีดี 92.46% จัดหำและซื้อลิขสิทธิภ์ำพยนตร์
ต่ำงประเทศและภำพยนตร์ไทย จดัท ำในรูปแบบวีซีดี ดีวีด ี
และบลูเรย ์

• บจ.แปซิฟิคมีเดียเซลล์ 91.91% จดัจ ำหน่ำย ให้เช่ำแผ่นซีด ี
แผน่วดีทีศัน์ เกีย่วกบัภำพยนตร ์ละคร รำยกำรโทรทศัน์ เพลง 
ดนตร ีเกมส ์(บรษิทัยอ่ยของบรษิทั เอม็วดี ีจ ำกดั) 

• บจ.ทำเลนต์ วนั 83.22% พมิพ,์ จดัจ ำหน่ำยพอ็คเกตบุ๊ค และ
ผลติภำพยนตรไ์ทย 

• บจ.เมตำคอกนิชัน่ 55.48% จดัท ำและวำงแผนงำนเกี่ยวกบั

โฆษณำออนไลน์และออฟไลน์ 
• บจ.เมเจอร์ กนัตนำบรอดแคสติ้ง 41.61% เผยแพร่ภำพผ่ำน
สญัญำณดำวเทยีมและจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์

• บจ.เอ็มวพี ีเอม็ พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทรบิิวชัน่ (ลำว) 36.98% 
จดัจ ำหน่ำยภำพยนตรใ์นประเทศลำว 

• บจ.ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์  26.42% ผลติภำพยนตรไ์ทย  
    ในปี 2560 บริษัทยังคงตัง้ใจที่จะเป็นส่วนหน่ึงในกำร
ขบัเคลื่อนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและยัง่ยนืทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ  

    บริษัทฯ ให้บริกำรพื้นที่เช่ำในรูปแบบ Standalone เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยนอกเหนือจำก
ให้บริกำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ต
น ้ำแขง็ โดยท ำกำรคดัเลอืกประเภทของรำ้นค้ำใหส้อดคล้องกบั
รสนิยมและพฤตกิรรมของผูท้ี่เขำ้มำใช้บรกิำรเป็นหลกั ซึ่งพืน้ที่
ให้เช่ำม ี2 ลกัษณะ คอื เป็นสญัญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี 
และสญัญำเช่ำระยะสัน้ไม่เกนิ 3 ปี เน่ืองจำกเป็นศูนยร์วมควำม
บนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษัทจึงเป็นที่ดึงดูดส ำหรบั
ร้ำนค้ำระดับสำกลและแบรนด์ที่ เกิดขึ้น ใหม่ในประเทศ 
ท่ำมกลำงกำรแข่งขนัที่รุนแรงของร้ำนอำหำรจำนด่วนที่ต่ำง
ต้องกำรพืน้ทีใ่หม่ๆ  ในกำรขยำยสำขำสง่ผลต่ออตัรำกำรใช้พืน้ที่
เช่ำอยู่ในระดบัสูงแทบทุกๆ สำขำ พร้อมด้วยบริกำรเสริมที่
ควบคู่ไปกบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ ไดแ้ก่ บรกิำรแสงไฟ ไอเยน็ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย กำรท ำควำมสะอำด และกำรรักษำควำม
ปลอดภยัรวมถึงกำรบริกำรส่วนกลำง เช่น ลิฟท์ บนัไดเลื่อน 
และที่จอดรถ ในช่วงปลำยปี 2559 สำขำรชัโยธนิไดม้โีครงกำร
ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสเีขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่
ซึ่งโครงกำรคำดว่ำจะเปิดให้ใช้บริกำรภำยในปี 2563 ดงันัน้ 

ระหว่ำงช่วงดงักล่ำวอำจส่งผลให้รำยได้ของร้ำนค้ำเช่ำลดลง 
อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัคำดว่ำเมื่อโครงกำรแลว้เสรจ็จะท ำใหบ้รษิทั
มรีำยไดจ้ำกพืน้ทีเ่ชำ่เตบิโตขึน้ 

สาขาในเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ พื้นทีใ่หเ้ชา่ (ตรม.) อตัราเชา่พืน้ที ่(%) 
สาขาเมโทรโพลสิ 21,961 100% 
สาขางามวงศว์าน แคราย 11,500 61% 
สาขาสุขมุวทิ 6,619 94% 
สาขารชัโยธนิ 2,954 96% 
สาขาส าโรง 935 83% 
สาขารงัสติ 1,564 95% 
สาขาออ้มใหญ่ 1,150 88% 
สาขาฟิวเจอรร์งัสติ 673 97% 
สาขารามค าแหง 451 72% 
สาขาสมุย 89 48% 
สาขาสยามพารากอน 374 84% 
สาขานครสวรรค์ 190 100% 
สาขาพษิณุโลก 186 100% 
สาขาพระราม 2 133 100% 
สาขาควอเทยีร ์ซเีนอารต์ 120 100% 
สาขาบางกะปิ 110 100% 
สาขาโลตสั นวนคร 99 100% 
สาขาเชยีงใหม่ 30 100% 
 รวมทัง้สิน้ 48,687 89% 

26     รำยงำนประจ ำปี 2560 



 

 

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน) (SF) 
    บริษัทฯ ลงทุนใน บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์
ผู้พฒันำและบริหำรศูนย์กำรค้ำประเภทศูนย์กำรค้ำแบบเปิด
ไลฟ์สไตล์มอลล์ในปี 2547 ด้วยรูปแบบศูนย์กำรค้ำไลฟ์สไตล์
มอลล์ขนำดกลำงใกล้กบัแหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ทัง้สองบรษิทั
เติบโตไปควบคู่กันโดยมีโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่ำ
หลกัที่ช่วยดงึดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บรกิำร ขณะที่สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมน้ทซ์ึง่อยูใ่นช่วงของกำรขยำยธุรกจิกเ็ป็นอกีช่องทำงที่
ช่วยใหเ้มเจอรส์ำมำรถขยำยสำขำไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยยิง่ขึน้เช่นกนั  
    ณ สิ้น ปี  2560 บริษัทลงทุนใน บมจ. สยำมฟิวเจอร ์         
ดเีวลอปเมนท ์ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 25.65 โดยมอีกัษรยอ่วำ่ SF 

บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั 
    ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนใน บจ. ไทยทิคเก็ต
มำสเตอร์.คอม ด้วยสดัส่วนร้อยละ 40 และต่อมำได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บจ. ไทยทคิเกต็เมเจอร ์เพื่อช่วยขยำยงำนของบรษิทัไปสู่
ช่องทำงกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรชมกำรแสดงต่ำงๆ รวมถงึ
ใชส้นิทรพัยท์ีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุโดยกำรใช้ช่องจ ำหน่ำย
บตัรชมภำพยนตรเ์ป็นช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยบตัรชมกำรแสดง
ต่ำงๆ เช่น บตัรคอนเสิร์ต บตัรชมกีฬำ และบตัรโดยสำร เป็น
ต้น ไทยทิคเก็ต เม เจอร์ย ังช่วยดึงดูดลูกค้ำ ให้ เข้ำมำใน
ศูนยก์ำรคำ้มำกขึน้อกีดว้ย  

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF)  
    ในปี 2550 บริษทัฯ ได้จดัตัง้กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย์
เมเจอรซ์นีีเพลก็ซไ์ลฟ์สไตล ์ซึง่เป็นกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์
ที่ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอำคำรไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท ์    
คอมเพล็กซ์ จ ำนวน 2 โครงกำร คือ อำคำรโครงกำรเมเจอร ์ 
ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธิน และอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์
รงัสิต และลงทุนในสิทธิกำรเช่ำที่ดินและพื้นที่บำงส่วนของ
โครงกำรศูนย์กำรค้ำไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิวรชัโยธนิ ลกัษณะ
กำรถอืกรรมสทิธิข์องกองทุนรวมฯ คอื เช่ำที่ดนิและอำคำร รวม
ระบบสำธำรณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรพัย์จดักำรกองทุน 
กสกิรไทย จ ำกดั เป็นผูจ้ดักำรกองทุน รวมมลูคำ่ 2,300 ลำ้นบำท 
โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33 ของกองทุนดงักล่ำว ทัง้น้ี
ก ำไรที่ได้มำจำกกำรขำยกองทุน บรษิทัได้น ำไปลงทุนในสำขำ 
Standalone บนถนนรตันำธเิบศร ์และศูนยก์ำรคำ้เมเจอรอ์เวนิว

รชัโยธนิทีเ่ขำ้รว่มลงทนุรว่มกบั บมจ. สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์
สไตล์เป็นเครื่องมือส ำคญัในกำรต่อยอดทำงธุรกิจในธุรกิจโรง
ภำพยนตร์โดยเฉพำะในรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนมำกแต่คืนทุน
กลบัมำเรว็อย่ำง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองโดยไม่ต้อง
เพิม่ทุนจำก ผูถ้อืหุน้และมทีรพัยส์นิอยูใ่นครอบครองมำกเกนิไป 
กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์จด
ทะเบยีนอยู่ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมอีกัษรย่อ
วำ่ MJLF 

บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั 
(“CJM”) 
    เมื่อวันที่  9 มีนำคม พ.ศ.  2559 บริษัทฯ ร่วมมือเป็น
พนัธมิตรทำงธุรกิจกบั บริษทั ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จ ำกดั ซึ่งเป็น
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่ท ำธุรกิจสื่อ
บนัเทิงครบวงจร โดยเฉพำะด้ำนภำพยนตรท์ี่ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม 
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศเกำหลี กำรร่วมทุนภำยใต้ชื่อ บริษัท ซีเจ เมเจอร ์      
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั บรษิทัได้ถอืหุน้เป็นจ ำนวน 245 หุ้น 
มูลค่ำเท่ำกบั 2.45 ล้ำนบำท โดยบริษทัถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จำกกำรประเมินอ ำนำจกำร
ควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษัท ซีเจ เมเจอร ์     
เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั กลุ่มกจิกำรจดัเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็น
บรษิทัร่วมและบรษิทัใช้วธิสี่วนไดเ้สยีในกำรบนัทกึเงนิลงทุนใน
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม  

และเมื่อวนัที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทั ซีเจ เมเจอร ์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออก
หุน้ใหม่จ ำนวน 6,500 หุน้ ในรำคำที่ตรำไว ้10,000 บำทต่อหุ้น 
โดยบรษิทัไดล้งทุนเพิม่เพื่อรกัษำสดัสว่นกำรลงทุนเดมิที่รอ้ยละ 
49 เป็นจ ำนวนเงนิ 31.85 ลำ้นบำท โดยมผีลงำนภำพยนตรเ์รื่อง
แรกออกมำในปี 2559 

บรษิทั พวีอีำร ์จ ำกดั 
    บจ. พีวีอำร์ เป็นบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยข์องอนิเดยี เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงภำพยนตรช์ัน้น ำ
รำยหน่ึงของประเทศอินเดีย พีวีอำร์เป็นผู้บุกเบิกกำรสร้ำง
เครือข่ำยโรงภำพยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์รำยแรกใน
ประเทศอินเดียตัง้แต่ปี 2540 ปจัจุบนั บริษทัถือหุ้นในพีวอีำร์
ด้วยสดัส่วนร้อยละ 0.21 บจ. พีวีอำร์จดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศอนิเดยีโดยมอีกัษรยอ่วำ่ PVRL  

พนัธมติรทางธุรกจิ   
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ปัจจยัความเส่ียง 
    ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบรษิทัย่อยในนามของ
กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ บรษิทัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นกบัธุรกิจ โดยสามารถประเมนิปจัจยัความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้และสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
ความเส่ียงจากการพึ่งพาภาพยนตรท่ี์เข้าฉาย 
    ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผู้ฉายภาพยนตร์
จ าเป็นตอ้งพึง่พาภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายค่อนขา้งสูง หากบรษิทัไม่
สามารถหาภาพยนตร์เพื่อน ามาฉายในโรงภาพยนตร์ได้ส่งผล
ใหบ้รษิทัสูญเสยีรายได ้เน่ืองจากเป็นปจัจยัหลกัที่ส าคญัในการ
ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 74 ของ
รายได้ทัง้หมดของบรษิทัรายไดห้ลกัของโรงภาพยนตร์มาจาก
การจ าหน่ายตัว๋เข้าชมภาพยนตร์โดยจะขึ้นอยู่กับจ านวน
ภาพยนตร์ที่เข้าฉายและระดบัความนิยมของภาพยนตร์แต่ละ
เรื่อง อย่างไรก็ตามโรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์อันดบัแรกและมีความส าคญัสูงที่สุด เจ้าของและ     
ผูจ้ดัจ าหน่ายภาพยนตร์จ าเป็นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตรใ์นการ
ฉายภาพยนตรเ์พื่อเป็นใบเบกิทางในการจดัจ าหน่ายในรูปแบบ
อื่ น ต่ อ ไป  ดังนั ้นก า รท า ธุ รกิ จ ร ะหว่ า ง ผู้ ป ร ะกอบกา ร             
โรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัทตวัแทนจ าหน่าย
ภาพยนตรจ์งึมลีกัษณะเกื้อกูลกนั ทัง้น้ีเพื่อเป้าหมายการเตบิโต
ของทัง้สองธุรกิจร่วมกนั ปจัจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วน
แบ่งทางการตลาดมากกว่ารอ้ยละ 70 (ส่วนแบ่งการตลาดจะวดั
จากยอดจ าหน่ายตัว๋ภาพยนตร์) ซึ่งบริษัทถือเป็นผู้น าตลาด
อนัดบั 1 นับเป็นการเพิม่อ านาจต่อรองของบริษทักบัเจ้าของ
และผู้จดัจ าหน่ายภาพยนตรม์ากขึน้ นอกจากน้ีการที่บรษิทัเข้า
ไปด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายภาพยนตร์และท าการตลาดผ่าน
บรษิทั เอม็พคิเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั
ยงัไดส้นบัสนุนการผลติและพฒันาภาพยนตรไ์ทยสู่อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มากขึ้นจากบริษัทในเครือและพนัธมิตรที่มีความ
ช านาญ ท าใหบ้รษิทัลดความเสีย่งในช่วงเวลาที่ไม่มภีาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัมนีโยบายที่จะรกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจระยะยาวกบั
ผู้ผลิตภาพยนตร์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยลกัษณะ
ของธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
จะต้องพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ บรษิทัจะท าการตกลง
กับผู้ผลิตภาพยนตร์ตัง้แต่ต้น ท าให้บริษัทสามารถบริหาร
จดัการความเสีย่งทางดา้นน้ีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจ 
    การแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นัน้ปจัจุบนั
โรงภาพยนตร์ เม เจอร์ซี นี เพล็กซ์จะมีฐานะเ ป็นผู้น า ใน
อุตสาหกรรมทัง้ในด้านสถานที่และนวตักรรมที่ทนัสมยั มีการ
ขยายสาขาใหม่และปรบัปรุงสาขาเดมิใหม้รีูปลกัษณ์ทนัสมยัอยู่
เสมอ โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบไดแ้ก่ Standalone 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิด และห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดบัความต้องการ 
แต่การเพิม่ขึน้ของสาขาและการเตบิโตของโรงภาพยนตรค์ู่แข่ง
ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อาทิเช่น 
สัด ส่ วน ร า ย ไ ด้ ล ดล ง เ กิ ด ก า ร เ ป รี ยบ เที ยบทั ้ง ใ น เ ชิ ง
สภาพแวดล้อมและการบรกิาร เป็นต้น บรษิทัตระหนักดถีงึการ
แข่งขนัทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้ให้ความส าคญักบัการ
สร้างและรักษาฐานลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่
ต่อเน่ืองและน าเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่าโรง
ภาพยนตร์ เช่น บรกิารโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา 
รวมทัง้การปรบัปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ท าให้ลูกค้า
ที่มาใชบ้รกิารไดร้บัความบนัเทงิและประสบการณ์ที่มากกว่าแค่
การมาชมภาพยนตร์ ท าให้ศักยภาพการแข่งขนัของเมเจอร ์ 
ซนีีเพลก็ซ์โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตรอ์ื่น ในอกีดา้นหน่ึงคู่แข่งที่
ส าคญัของธุรกิจ โรงภาพยนตร์คอื วซีีด ีดวีดี ีและสื่อออนไลน์ 
ทัง้ถูกกฎหมายและผดิกฎหมายที่มกีารผลติมากขึน้ซึ่งอาจสรา้ง
ผลกระทบต่อรายได้และการเตบิโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่
อยู่ในระดบัต ่า ทัง้น้ีเน่ืองจากการบรกิารที่น าเสนอในสาขาของ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นอกจากน้ีในด้านการปราบปรามสื่อผิด
กฎหมายดงักล่าว รฐับาลทุกชุดได้ให้ความส าคญักบัปญัหาน้ี
ด้วยการด าเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมี
ความคบืหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมผีลท าใหส้ื่อผดิกฎหมายลดลง
เป็นอยา่งมาก  
ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 
    ในปี 2561 บริษัทมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่ม
จ านวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศรวมประมาณ 70-80 โรง โดยเงนิลงทุนในโครงการ
ทัง้หมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 800 ล้านบาทโดยใช้เงินกู้จาก
สถาบันการเงินและ/หรือการน าเงินที่ได้รบัจากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และ/หรือกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน      
การลงทุนในสาขาใหมอ่าจเกดิความไม่แน่นอนของผลตอบแทน
จากการลงทุนอาจส่งผลให้บรษิทัต้องเลื่อนระยะเวลาการเปิด
หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วย 

28     รายงานประจ าปี 2560 



 

 

ประสบการณ์ความส าเรจ็อย่างต่อเน่ืองท าใหบ้รษิทัมรีะยะเวลา
คุ้มทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี และมี
อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ  
15-20 ซึ่งเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility Study) ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ
และนโยบายในการขยายสาขาทีม่กีารวางแผนก าหนดท าเลที่ตัง้
ในพื้นที่แหล่งชุมชนที่พัก ใกล้สถานศึกษา สถานที่ท างาน 
สถานที่ราชการ เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้บรกิาร ท าให้
ผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจว่าสาขาใหม่จะประสบผลส าเรจ็และสร้าง
ความเตบิโตใหก้บักลุ่มเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไป 
อย่ำงไรก็ตำมหำกระยะเวลำคุ้มทุนไม่เ ป็นไปตำมที่คำด     
บรษิทัจะพจิารณาปรบัเพิม่หรอืลดจ านวนโรงภาพยนตร์ ปรบั
จ านวนเลนโบวล์ิง่ ปรบัจ านวนพืน้ที่เช่าหรอืปรบัค่าเช่าพื้นที่ให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์โดยการลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่งจะใช้
มาตรการเดยีวกนัน้ีในการพจิารณาและด าเนินงาน จากการร่วม
ลงทุนกบับรษิทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ยงัช่วยให้บรษิทัทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ไดเ้ป็นอยา่งด ี
ความเสีย่งจากการพึง่พาผูบ้รหิาร 
    เ น่ืองด้วยกิจการเมเจอร์ซีนี เพล็กซ์ ก่อตัง้และประสบ
ความส าเรจ็ในการด าเนินกจิการดว้ยทมีงานบรหิารของนายวชิา 
พลูวรลกัษณ์ ผูก่้อตัง้กิจการเสมอืนว่ากจิการต้องพึง่พาชื่อเสยีง
และประสบการณ์ของผู้ก่อตัง้เท่านัน้ อีกทัง้ บรษิทัอาจมคีวาม
เสีย่งจากการทีก่ลุ่มผูก่้อตัง้อาจลดสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัลง
หรือออกจากการเป็นผู้บริหารในกิจการจะส่งผลให้เสีย
ความสมัพนัธ์กบัผู้ผลิตภาพยนตร์และสูญเสยีความเชื่อมัน่ใน
บริษทัท าให้ส่งผลกระทบกบัรายได้อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งความ
เสี่ยงดังกล่าวเป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึงความเป็น
เจา้ของและความผกูพนัที ่นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ไดส้รา้งกจิการ
เมเจอรซ์ีนีเพลก็ซ์ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมาและมคีวาม
ตัง้ใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผู้บรหิาร
และผู้ก่อตัง้ซึ่งยงัผูกพนักับธุรกิจอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม
บริษทัมกีารพฒันาผู้บรหิารของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนและมี
การพฒันาร่วมกบัการฝึกอบรมของผูบ้รหิารและพนักงานอย่าง
สม ่ าเสมอเพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทกับทัง้
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจภาพยนตรแ์ละโรงภาพยนตรอ์ย่าง
มาก จึงส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางดา้นน้ีได ้
 

ความเสีย่งทำงดำ้นอคัคภียั 
    บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอคัคภียัส่งผลใหบ้รษิทัต้อง
หยุดด าเนินการท าให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามบริษทัได้มี
การท าสญัญาเอาประกนัครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจ โดยได้รวมถึงการ
ประกนัภยัดา้นอคัคภียัดว้ยวงเงนิที่พอเพยีงแก่ความเสยีหายที่
อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรพัย์สนิและรายได้ที่สูญเสยีจากการหยุด
ด า เ นินการซึ่ งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่  3  ด้วย
นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัการซ้อมดบัเพลิงเป็นประจ าทุกปีโดย
ได้รบัค าแนะน าและช่วยเหลือจากต ารวจดบัเพลิงที่มาสาธิต
วธิกีารเป็นประจ า 
ความเสีย่งเกี่ยวกบัการก่อการรา้ยหรอืเหตุการณ์ความไม่สงบ 
    สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยงัมอียู่อย่าง
ต่อเน่ืองซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั อย่างไรก็
ตามบรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญักบันโยบายรกัษาความปลอดภยั
อย่างรดักุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้า
ระวงัอย่างใกล้ชิดยงัคงถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการป้องกนัและลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆ ในสาขาที่อยู่ ในความ
รบัผิดชอบของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมที่จะ
รบัมือกับเหตุต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีรวมไปถึงการติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของ
บริษทัเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง 
ความเสีย่งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
    ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์
ของบริษทั บริษทัได้มีการจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuing Plan) เพื่อน ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ีบริษทัจะ
น ามาปรบัใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์และอย่าง
ทันท่วงทีจึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง       
มปีระสทิธภิาพ  
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    โครงสรำ้งกำรจดักำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะอนุกรรมกำรทัง้หมด 3 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมขีอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแต่ละคณะดงัน้ี  
(1) คณะกรรมกำรบรษิทั 
    ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 11 คน ดงัน้ี  

โครงสรา้งการจดัการ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นำยสมใจนึก เองตระกูล ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ 
2. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 
3. นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสฎิฐ์ กรรมกำร 
4. นำงภำรด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 

5. นำยธนกร ปลุเิวคนิทร์ กรรมกำร 
6. นำยวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 
7. นำยชยั จรงุธนำภบิำล กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
10. รอ้ยต ำรวจตรเีกรยีงศกัดิ ์โลหะชำละ กรรมกำรอสิระ 

11. นำยแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนับรษิทัคอื  
    น ำ ย วิ ช ำ  พู ล ว ร ลั กษ ณ์  น ำ งภ ำ ร ดี  พู ล ว ร ลั ก ษ ณ์              
นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสฎิฐ ์นำยธนกร ปลุเิวคนิทร ์สองในสีค่นน้ีลง
ลำยมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 
อ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทั 
1. กรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน
ปฏบิตักิำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรได ้
2. กรรมกำรอำจก ำหนดชื่อกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนั
บรษิทั พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัได ้
3. คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบ
อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและ
คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อ ำนำจนัน้ๆ ได ้
4. กรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะไม่มสีทิธอิอก
เสยีงในเรื่องนัน้ 
5. คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้
เป็นครัง้ครำว เมือ่เหน็วำ่บรษิทัมผีลก ำไรสมควรพอทีจ่ะท ำเชน่นัน้
และรำยงำนใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

6. กำรใดที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
ก ำหนดว่ำต้องได้รบัมติจำกที่ประชุมผู้ถอืหุน้ คณะกรรมกำรจะ
กระท ำได้กต็่อเมื่อได้รบัมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำทิเช่น กำร
พจิำรณำและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน กำรพจิำรณำ
จดัสรรเงินก ำไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรอง กำรเลือกตัง้
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ออกตำมวำระ  และก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีทัง้หมดหรือบำงส่วนและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขำยหรอืโอนกิจกำรของบรษิทัทัง้หมด
หรอืบำงส่วนที่ส ำคญัให้แก่บุคคลอื่น กำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำร
ของบริษทัอื่นมำเป็นของบริษทัทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญั 
กำรท ำแกไ้ขหรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือ     
กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทนุกนั  
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทั 
1. คณะกรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของ
บรษิทั 
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2. ก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์และนโยบำยกำรด ำเนินงำน พรอ้ม
ควบคมุ ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำง
ต่อเน่ือง  
3. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็น       
ลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยทุกปี 
4. จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ส ำหรับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเป็นมำตรฐำนด้ำน
จรยิธรรมที่บริษทัใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมกบัติดตำมให้มี
กำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
5.ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมี
ประสทิธภิำพ พร้อมกบัติดตำมให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำม
นโยบำยและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ 
6.จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลำ และเท่ำเทยีมกนั 
7. คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิทัทรำบโดยมชิกัช้ำในกรณีที่
กรรมกำรมสีว่นไดเ้สยีไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำใดๆที่
บรษิทัท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบญัชี หรอืถือหุ้นหรอืหุ้นกู้ในบรษิทั
และบรษิทัในเครอื โดยระบุจ ำนวนทัง้หมดที่เพิม่ขึน้หรอืลดลงใน
ระหวำ่งรอบปีบญัช ี
8. คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมี
กรรมกำรมำประชุมและลงมตใินวำระเพื่อพจิำรณำอนุมตัไิม่น้อย
กวำ่ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด 
9. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุม
สำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั 
10. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิทั หรอืเข้ำเป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ประกอบ
กจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั ทัง้น้ี ในกรณีที่กำรด ำเนินกำร
เรื่องใดที่กรรมกำรรำยใดเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยมสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
โดยบรษิทัได้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยนัน้ไม่มอี ำนำจอนุมตัิกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว ทัง้น้ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั  
กรรมกำรอสิระ 
    กรรมกำรอสิระของบรษิทั หมำยถงึ กรรมกำรที่มคีุณสมบตั ิ
ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลอื่นที่อำจ
มคีวำมขดัแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำม
มำตรำ 258 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 
2. ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนในกำรเป็นผู้มอี ำนำจควบคุม 
รวมถึงอ ำนำจในกำรลงนำมผูกพนับรษิทั ไม่เป็นผู้บรหิำรหรือ
พนักงำนประจ ำของบรษิทั หรอืเป็นที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืน
ประจ ำหรอืผู้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอื
นิติบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทัง้ปจัจุบนัและในช่วง 3 ปี ก่อน
ไดร้บักำรแต่งตัง้  
3. ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบียนใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำคู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบุตรกบัผูบ้รหิำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม
ของบรษิทัหรือบรษิทัย่อย และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ 
4. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษทัในลักษณะของกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
5. ไมเ่ป็นกำรไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของ
บรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้น
รำยใหญ่ 
6. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็น
อสิระได ้
7. สำมำรถท ำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย
อยำ่งเท่ำเทยีมกนั และดแูลมใิหเ้กดิรำยกำรทีม่คีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อตัดสินใจใน
กจิกรรมทีส่ ำคญัของบรษิทัได ้
    โดยกรรมกำรอิสระท ำหน้ำที่พิจำรณำด้วยดุลพินิจที่เป็น
อิสระเพื่อให้นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัให้ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มี
ควำมเท่ำเทียมกนั อน่ึงกำรก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของ
บริษัทดังกล่ำวได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเคร่งครัด
มำกกว่ำที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน ก.ล.ต.หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
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หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระ 
    บรษิทัมหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมกำรอิสระ โดยสรรหำผูท้ี่มี
ควำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์ เขำ้ใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท ทัง้ยงัเป็นผู้มีวิสยัทัศน์และมีเวลำเพียงพอในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีร่วมทัง้มคีุณสมบตัติำมประกำศระเบยีบขอ้ก ำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับทำงกำร และขอเชิญท่ำนเหล่ำนั ้นเข้ำเป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรอิสระ
ข้ำงต้น สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์อยำ่งเหมำะสมกบักำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทั 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตใิหแ้ก้ไขคุณสมบตัขิอง
กรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนไดป้ระกำศใช้ พร้อมทัง้ปรบัปรุง
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำม
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับประกำศของ  
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ค ำนิยำม 
กรรมกำรตรวจสอบ 
    กรรมกำรตรวจสอบ หมำยถึง ผู้ได้ร ับกำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษทัหรือผู้ถือหุ้นของบริษทัให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัให้
ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแย้งและไม่เป็นกรรมกำรของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และ
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้ำที่ใน
ลกัษณะเดยีวกบัที่ก ำหนดไว้ในประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่ำดว้ยคุณสมบตัิ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
จะตอ้งมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้รวมทัง้กำรท ำหน้ำที่
อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำ
กรรมกำรตรวจสอบทุกคนมคีณุสมบตัติำมนิยำมที่บรษิทัก ำหนด
ขึน้ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเหน็ว่ำ นำยชยั จรุงธนำภบิำลเป็นผูท้ี่มคีวำมรูค้วำม
เชี่ยวชำญในดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ และมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำร
ตรวจสอบมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ซึ่งเพยีงพอที่จะท ำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้เป็นอย่ำงด ี 
จงึมมีตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

    ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยมกีรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 1 คน 
ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร “Audit Committee” ที่จดัโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) โดยมีรำยนำม
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั 3 คน ดงัน้ี  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและ
เพยีงพอ
2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control)
และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสม
และมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตัง้โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั
4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ
เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่ำตอบแทน
รวมถงึกำรถอดถอนหรอืเลกิจ้ำงบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วม
ประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั
6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นำยชยั จรุงธนำภบิำล กรรมกำรอสิระ/ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมกำรอสิระ/ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ กรรมกำรอสิระ/ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบรษิทั 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย
ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั และตอ้งรายงานผลการปฏบิตังิาน รวมถงึ
ข้อเสนอแนะ และสิง่ที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษทัทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่
กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งการมีส่วนได้
ส่วนเสยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษทัจด
ทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหพ้จิารณา
และอนุมตัิรายการดงักล่าวภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศหรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 
 
 
 
 
 

(3) คณะกรรมการบริหาร 
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจ านวน 4 คน มรีายนาม
ดงัต่อไปน้ี  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมาย
วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและ    
ทศิทางการด าเนินงานของกรรมการบรษิทั 
3. ปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอ
สนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค ้า
ประกนัหรอืการช าระ หรอืใช้จ่ายเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิ
ของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการ
ด าเนินงานต่างๆ ทัง้น้ีภายในวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการไม่เกนิ
กวา่ 60 ลา้นบาทหรอืจ านวนเทยีบเท่า 
5. มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในต าแหน่งที่ไม่
สงูกวา่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
6. มอี านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ
และกลยทุธท์างธรุกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการ 
7. จดัตัง้โครงสร้างองคก์รและการบรหิาร และกรรมการบรหิาร
โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม
การวา่จา้งและการเลกิจา้งของพนักงานของบรษิทั  
8. ก าหนดแผนธุรกจิ อ านาจการบรหิารงาน อนุมตังิบประมาณ
ส าหรบัประกอบธรุกจิประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ ได้แถลงต่อ
คณะกรรมการ  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฎิฐ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางภารด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 
4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร์ กรรมการบรหิาร 
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    ทัง้ น้ี การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าว
ขา้งตน้จะไมร่วมถงึการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร
สามารถอนุมตัิรายการที่กรรมการบรหิารท่านใดท่านหน่ึงหรือ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. มสี่วน
ได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั หรอื
บริษัทย่อยโดยคณะกรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเรื่อง
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อใหพ้จิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวภายใต้ขอ้บงัคบั หรอื
ประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ค านิยาม 
กรรมการสรรหา 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั หมายถงึ 
ผู้ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
ส ร รหา แล ะก า หนดค่ า ต อบแทน  โ ดยผู้ เ ป็ นป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน 
เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าที่ นอกจากน้ี
จะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่
ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
ระดบัสูงของบริษทั รวมทัง้การท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า
กรรมการสรรหาทุกคนมคีณุสมบตัติามนิยามที่บรษิทัก าหนดขึน้ 
และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเหน็ว่า นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ ์
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติแต่ ง เ ป็น    
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการแทนนายชยั จรุงธนาภบิาล ที่ลาออก
จากต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 4 คน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี
ดงัน้ี  
 
 
 
 

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่
1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติอนุมัติการลาออกจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของนายชยั จรุงธนาภบิาล โดย
ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และมีมติแต่งตัง้ให้
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าท่ีเก่ียวกบัการสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. พจิารณาสรรหากรรมการบรษิทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่
เหมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งดงักล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตัแิละ/หรอืเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตัิ
แลว้แต่กรณี 
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรอืรายงาน
อื่นใดที่เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 
4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  
หน้าท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนุมตัแิละ/หรอืเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิล้วแต่
กรณ ี
2. ก าหนดคา่ตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
บรษิทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ของบรษิทัในแต่ละปี 
3. คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุม
หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ์* ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชยั จรุงธนาภบิาล* กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฎิฐ์ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
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(5) เลขานุการบริษทั 

    คณะกรรมการบริษัท ได้แต่ งตังให้ นางสาวฐิตาภัสร ์        

อิสราพรพัฒน์ ทําหน้าทีเ ป็นเลขานุการบริษัทในการให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทคีณะกรรมการ

บริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าทีในการดูแลกิจการของ

คณะกรรมการบรษิัท รวมทงัประสานงานและตดิตามให้มกีาร

ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของเลขานุการ

บริษทั 

1. ให้คําแนะนําเบืองต้นแก่กรรมการเกียวกับข้อกฎหมาย

ระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิัท และสอดคล้องกับข้อพงึปฏบิตัิ

ทดีตีลอดจนตดิตามใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถกูตอ้งและสมาํเสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท คณะอนุกรรมการ และ

ประชุมผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบรษิัทและ

ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

กจิการทดีขีองบรษิทั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อ

หน่วยงานราชการทรีบัผดิชอบตามระเบยีบและข้อกําหนดของ

หน่วยงานทเีกียวข้อง รวมถงึการตดิต่อสอืสารกับผู้ถอืหุ้นและ

ดแูลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

(ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทีรายงานโดย

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัตามทไีดร้บัมอบหมาย 

7. ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด  

การประชุมคณะกรรมการ  

    รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการในปี 2560 มดีงันี  

ชือและนามสกลุ คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 4/4 - - - 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ 4/4 - - 12/12 

3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฎิฐ ์ 4/4 - 1/1 12/12 

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ 3/4 - - 12/12 

5. นายธนกร ปุลเิวคนิทร ์ 4/4 - - 12/12 

6. นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ 4/4 - - - 

7. นายชยั จรุงธนาภบิาล 4/4 8/8 1/1 - 

8. นายวลัลภ ตงัตรงจติร 4/4 8/8 1/1 - 

9. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ 3/4 6/8 1/1 - 

10. รอ้ยตํารวจตรเีกรียงศกัด ิโลหะชาละ 4/4 - - - 

11. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 4/4 - - - 
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(6) คณะผูบ้ริหาร 

    ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิาร 9 คนดงันี  

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

 รกัษาการตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทบีรหิารสายงานวางแผนกลยทุธแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 รกัษาการตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิโบวล์งิ 

2. นายธนกร ปุลเิวคนิทร ์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร์  

3. นางจนิดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิบรหิารพนืทเีช่า 

4. นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารสายงานการเงนิและบญัช ี 

5. นายกติกิร พุ่มสว่าง รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยก่อสรา้ง  

6. นายนิธ ิพฒันภกัด ี รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิสอืโฆษณา 

7. นายอภชิาต ิคงชยั รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร ์

8. นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

9. นายอภริกัษ ์วาราชนนท ์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยทรพัยากรมนุษย์  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณ

ประจําปีเพอืเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรือ

คณะกรรมการบรษิทั 

2. รบัผดิชอบการบรหิารจดัการโดยรวมและพจิารณานโยบาย

การบรหิารงานดา้นต่างๆ ของบรษิัทเพอืให้การดําเนินงานของ

บรษิัทบรรลุเป้ าหมายทกีําหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผน

ธุรกจิและแผนงบประมาณทไีดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั 

3. พจิารณาอนุมตัใิห้ดําเนินการ หรอือนุมตักิารใช้จ่ายเงนิเพอื

การดาํเนินการต่างๆ ตามระเบยีบอํานาจอนุมตัขิองบรษิัทหรอื

ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีทคีณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ

ไวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจา้ง แต่งตงั สบัเปลยีน โอนย้าย พกังาน และเลกิ

จ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตําแหน่ง รวมถึงการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าที และผลประโยชน์ตอบแทนทเีหมาะสม

โดยถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทยีบเท่าตงัแต่ผูอ้ํานวยการอาวุโสขนึ

ไปใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพอืรบัทราบ และถ้าเป็น

ตําแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน         

ใหด้าํเนินการภายใตค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตงัผู้มอีํานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบรษิัททงัด้าน

บญัช ีการเงนิ การสงัซอื การผลติ การขายและการบรหิารทวัไป

รวมทงัเอกสารสาํคญัอนืๆ 

6. กําหนดเปลียนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คําสัง

ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทังระบบควบคุมภายใน    

เพือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและ

เพอืให้การบรหิารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที

บรษิทักําหนด 

7. แต่งตงัทปีรกึษาด้านต่างๆ ทจีําเป็นต่อการดําเนินงานเพือ

ประโยชน์ต่อบริษัท ทังนีรวมถึงมีอํ านาจในการแต่งตัง

ทนายความเพอืฟ้ องร้องดําเนินคดหีรอืเข้าสู้คดทีเีกียวข้องกับ

บรษิทั 

8. มอบหมายเพอืให้บุคคลอนืปฏบิตังิานหรอืกระทําการอย่าง

หนึงอย่างใดแทนตนตามทเีห็นสมควร และสามารถยกเลกิเพกิ

ถอนเปลยีนแปลงหรอืแก้ไขอาํนาจนันๆ ได ้

9. รายงานผลการดําเนินงานความคบืหน้าของโครงการต่างๆ 

ตลอดจนสถานะทางการเง ินต่อคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบรษิทั 

10 . ดํา เ นินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริหารหรือ

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ทงันีในกรณีทกีารดําเนินการ

เรืองใดทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรือบุคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร ไม่มอีํานาจอนุมตักิารดําเนินการใน

เรอืงดงักล่าว  
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การ ส ร ร หาก ร ร ม การ แล ะผู้บ ริ หา ร ร ะ ดับสู งสุ ด

หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนการพิจารณาสรรหา 

การสรรหากรรมการ 

    คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิธีการและยึดหลักความ

โปร่งใสในการสรรหากรรมการไว้เป็นสําคัญโดยปราศจาก

อิทธิพลของผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคุมหรือฝ่ ายบริหาร ซึง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมหีน้าทพีจิารณา 

ผูท้มีคีุณสมบตัเิหมาะสมจากช่องทางต่างๆ ดงันี 

•   บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีถอืหุ้นอย่างต่อเนืองไม่น้อย

กว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผู้ถอืหุ้นรายเดยีวหรอืหลาย

รายรวมกันก็ได้ และเป็นการถอืหุ้นอย่างต่อเนืองนับจาก

วันทีถือหุ้นจนถึงวันทีเสนอเรืองเพือบรรจุในวาระการ

ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน ได้เสนอชอืบุคคลทมีี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า 

โดยได้จัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบ

ข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของบรษิัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  

•   พจิารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ซงึจัดทํา

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย หรอืจาก

หน่วยงานอนืๆ หรอืจากช่องทางอนืๆ ทคีณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนเหน็สมควร 

•   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที

พจิารณาบุคคลทมีคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องบรษิทั  

•   พิจารณาความเหมาะสมของความรู้  ประสบการ ณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านทเีป็นประโยชน์กับบรษิัท (Board 

Skill Matrix) เพอืใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิ 

•   พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ 

(Board Diversity) 

•   พจิารณาภาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์ ประวตักิารทํางานทดี ีรวมทงั

ในดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

    การสรรหาผู้มาดํา ร งตําแห น่งผู้บริห าร ร ะดับสูง สุ ด 

คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบืองต้น ในการ    

คดักรองสรรหาบุคคลทมีคีุณสมบตัคิรบถว้น เหมาะสม มคีวามรู้

ความสามารถ และประสบการณ์และความเข้าใจเกียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติการทํางานทีด ี

สามารถบรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์คีณะกรรมการบรษิัท

กําหนดไว้ได้ และนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาอนุมตัติ่อไป  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

    ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 เมือวันท ี      

17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม

ข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2560 เป็นจํานวนเงนิไม่เกิน 13.1 ล้านบาท โดยแยก

ออกเป็นค่าตอบแทนรายปี และเบยีประชุมจาํนวน 7.2 ล้านบาท 

และบาํเหน็จพเิศษจาํนวน 5.9 ลา้นบาท 

    ซงึโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนและเบยีประชุมกรรมการเป็น

ดงันี  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 

และเบียประชุม 

ประธานกรรมการ 871,000 

กรรมการบรษิทั 545,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 178,000 

กรรมการตรวจสอบ 69,000 

ประธานกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน 

28,000 

กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

28,000 

ประธานกรรมการบรหิาร 178,000 

กรรมการบรหิาร 69,000 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     37 



 

 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารปี 2560 

    ค่าตอบแทนผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิเดอืน เงนิโบนัส และเงนิสะสมกองทุนสํารองเลยีงชพีของผู้บรหิารจํานวน 8 ท่าน โดยไม่

รวมประธานเจา้หน้าทบีรหิารเนืองจากตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทบีรหิารของบรษิทัไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนของผูบ้รหิาร  

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 

3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ กรรมการ 

5. นายธนกร ปุลเิวคนิทร ์ กรรมการ 

6. นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 

7. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวลัลภ ตงัตรงจติร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

10. รอ้ยตํารวจตรเีกรียงศกัด ิโลหะชาละ กรรมการอสิระ 

11. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการอสิระ 

ค่าตอบแทนและเบียประชุม 

(บาท) 

871,000 

739,500 

658,500 

630,500 

630,500 

545,000 

751,000 

642,000 

642,000 

545,000 

545,000 

บาํเหน็จพิเศษ 

(บาท) 

1,204,340 

1,204,335 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

387,925 

ค่าตอบแทน จาํนวน จาํนวนเงิน  

(ล้านบาท) 

เงนิเดอืน เงินโบนสั และเงนิสะสมกองทุนสํารองเลยีงชพี 8 39.54 

ค่าตอบแทนอืน 

    นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกต ิบรษิัทยังได้จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิแก่ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัท โดยไม่นํา

ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทังนี เพือเป็นการตอบแทนการปฏบิัตงิานของผู ้บริหารและ

พนักงานของบรษิัท และเพอืเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบตัหิน้าทดี้วยความตงัใจและทํางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยใบสําคัญ   

แสดงสทิธทิียงัไม่หมดอายุมรีายละเอียดดงันี ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W4) ได้จัดสรรให้แก่

ผูบ้รหิารของบรษิทั ดงันี  

ค่าตอบแทน ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้น 

(ล้าน) 

นางจนิดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิบรหิารพนืทเีช่า 0.35 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารสายงานการเงนิและบญัช ี 0.35 

นายกติตกิร พุ่มสว่าง รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยก่อสรา้ง  0.35 

นายนิธ ิพฒันภกัด ี รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิสอืโฆษณา 0.25 

นายอภชิาต ิคงชยั รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร ์ 0.35 

นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารฝา่ยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  0.25 
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    คณะกรรมการบริษัทยงัคงสบืสานเจตนารมณ์อันมุ่งมันใน

การทจีะยกระดบัการกํากบัดแูลกจิการของบรษิัทให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล คณะกรรมการบรษิัทจงึได้นําเอาแบบประเมนิ

ตนเอง เร ืองการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี

(Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเครอืงมอื

ในการพฒันาระบบการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ี(Good Corporate Governance) 

ทกีําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพอืให้บรษิัทมี

ระบบบรหิารการจดัการทมีปีระสทิธภิาพสูงสุด ซงึครอบคลุมถงึ

เรอืงการใหค้วามสาํคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้

อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี การเปิดเผย

ข้อมลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

และในปี 2560 คณะกรรมการได้พจิารณาและทบทวนการนํา

หลกัปฏบิตัติาม CG Code ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธุรกิจของบรษิัท 

เพือเ ป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทและรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเ ป็นสําคัญ โดยในปีทีผ่านมามี

รายละเอยีดเกยีวกบัการปฏบิตัใินเรอืง การกํากบัดแูลกจิการทดีี

ทบีรษิทัจะรายงานใหท้ราบซงึแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี  

หมวดที 1 

สิทธิผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแล

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

    คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการทดีเีกียวกับการดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นทเีป็นลายลกัษณ์

อักษรขึนเมือปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู ้  

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างทวัถงึและเท่าเทยีมกัน และมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ทีสําคัญ ตลอดจนปกป้ อง 

ส่งเสรมิ สนับสนุน และไม่ลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุ้น โดยกําหนด

นโยบายไวด้งันี 

นโยบายเกียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีในการปกป้ องและเคารพสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ขนัพนืฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซอืขายหรอืโอนหุ้นสทิธิ

ในการมส่ีวนแบ่งในกําไรของกิจการ สทิธใินการได้รบัข่าวสาร

ข้อมลูกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น

เพือแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู้สอบบัญช ี  

การจัดสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือ

หนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพมิทุน การอนุมตัริายการ

พเิศษ เป็นตน้ 

 

2. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทใีนการส่งเสรมิและสนับสนุนให ้

ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรืองต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพือคัดเลือกเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตงัคาํถามต่อทปีระชุม 

เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีในการงดเว้นการกระทําใดๆ  

อนัเป็นการละเมดิ หรอืจํากัดสทิธหิรอืการลดิรอนสทิธขิองผู้ถอื

หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัททีต้องเปิดเผยตาม

ข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจก

เอกสารทมีขีอ้มลูสาํคญัเพมิเตมิอย่างกะทนัหนั ไม่เพมิวาระการ

ประชุม หรอืเปลยีนแปลงข้อมูลสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้น

ทราบล่วงหน้าเป็นตน้ 

4. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทใีนการอํานวยความสะดวกให้ผู้

ถอืหุน้ใช้สทิธติ่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสําคญัทเีป็นปจัจุบนัผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยียมชมกิจการ 

เป็นตน้ 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้

ถือหุ้นล่วงหน้า 

•   คณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการไดนํ้านโยบายสทิธขิองผู้

ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม

กฎหมายโดยเฉพาะสทิธใินการรบัรูข้อ้มลูและสารสนเทศสําหรบั

การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 เมอืวนัท ี5 เมษายน 

2560 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชุม

ผู้ถอืหุน้ล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 30 วนัก่อนการประชุมผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทั และเผยแพร่ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ

พร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที

บรษิทัจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ซงึเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี 

1. หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2559 

3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2559 ในรปูแบบ CD-ROM 

4. เอกสารแนบ 3 ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลทไีด้รบัการเสนอ

ชอืใหไ้ดร้บัการเลอืกตงัแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระและ

นิยามกรรมการอสิระ 

5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบยีประชุมสําหรับ

กรรมการ ประจาํปี 2560 

6. เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบญัชแีละรายละเอยีดค่าสอบ

บญัช ี

การกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     39 



 

 

7.  เอกสารแนบ 6 คําชแีจงวธิกีารมอบฉันทะ การลงทะเบยีน 

หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.  เอกสารแนบ 7 ประวตักิรรมการอสิระทเีป็นตวัแทนในการ

รบัมอบฉนัทะ  

9.  เอกสารแนบ 8 หนังสอืมอบฉนัทะ 

10.เอกสารแนบ 9 ข้อบังคบับริษัททีเกียวข้องกับการประชุม     

ผูถ้อืหุน้ 

11.เอกสารแนบ 10 แผนทตีงัสถานทปีระชุม 

•   ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผู้ถอืหุ้นบรษิัทได้มอบหมาย

ใหบ้รษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซงึเป็น

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 7 วนั ซงึมช่ีวงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกว่า

ตามทกีฎหมายไดก้ําหนดไว ้ทงันีเพอืเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้มี

ระยะเวลาศกึษาขอ้มลูมากขนึ 

•   ในวันประชุมผู้ถอืหุ้นบรษิัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือ

หุ้นในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงด้วยการใช้ระบบ

Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง รวมทงัจดัให้มี

อากรแสตมป์ ไวบ้รกิารในกรณีทผีู้ถอืหุ้นไม่ได้นํามาในการมอบ

ฉันทะ  พร้อมทังจัดทําป้ ายสัญลักษณ์สําหรับผู้ถือหุ้นที

ลงทะเบยีนแลว้ เพอืความสะดวกในการเขา้ออกทปีระชุมโดยไม่

ตอ้งเสยีเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

•   หลงัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บรษิัทได้นํา

เนือหาการประชุม ซงึประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการประชุม

มตทิปีระชุม การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคําถามและความเห็น

ของผูถ้อืหุน้รวบรวมจดัทําเป็น “รายงานการประชุมสามญัผู้ถอื

หุน้ประจาํปี 2560” เผยแพร่ขนึเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.3 การป้องกันกรณีการจํากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้นใน

การศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 

    คณะกรรมการบรษิัทได้ส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผู้ถอืหุ้นและ

ไม่จํากัดสทิธิของผู้ถอืหุ้น โดยมกีารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า ทงัในการเข้าประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บรษิัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึง

เอกสารทมีขี้อมูลสําคญัเพมิเตมิในทปีระชุม ไม่มกีารเพมิวาระ

การประชุมหรอืเปลยีนแปลงข้อมูลสําคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ถอืหุ้น

ทราบล่วงหน้า  

1.4 การอาํนวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

•   บรษิทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ

ของผูถ้อืหุน้ ในการลงทะเบยีนเพอืเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นโดย

การนําระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงโดยวธิ ีBarcode 

มาใช ้พรอ้มทงัแจกใบลงคะแนนเสยีงให้กับผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม

ดว้ยตนเองก่อนการประชุม 

•   บรษิทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชุมรวมทงัในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุมและ

ขนัตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และได้มกีารบนัทกึ

การแจง้กฎเกณฑ ์และขนัตอนการออกเสยีงลงมตดิงักล่าวลงใน

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครงั 

•   บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยียมชม

บริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ร ับข้อมูลข่าวสารและ

สารสนเทศทเีป็นขอ้มลูปจัจุบนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทอย่าง

สมาํเสมอ 

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วม

แสดงความคิดเห็น 

•   บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรอืงทเีกียวข้องกับ

วาระการประชุมหรอืเกยีวข้องกับบรษิัทและแสดงความคดิเห็น 

โดยประธานกรรมการได้สอบถามทีประชุมในแต่ละวาระทุก

วาระรวมทังได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรืองทีเกียวข้องกับ

วาระการประชุมหรอืเกยีวข้องกับบรษิัทและแสดงความคดิเห็น

ของผูถ้อืหุ้นรวมทงัคําชแีจงของคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอื

ผูบ้รหิารลงในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครงั 

•   บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงการประชุมผูถ้อืหุน้และเปิดเผย

รายละเอยีดสาระสาํคญัของการซกัถามในระหว่างการประชุมไว้

ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืสามารถใชอ้้างองิในภายหลงั

และช่วยให้ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถ

ตดิตามรายละเอยีดได ้ 

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัและเคารพสทิธขิองผู้

ถือหุ้น ในการจัดประ ชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี  2 56 0             

มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า 

บรษิทัยงัคงพฒันาการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 

ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีที

กําหนดไวอ้ย่างต่อเนือง  

หมวดที 2 

การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

    คณะกรรมการบริษัทคํานึงถงึการปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่าง 

เท่าเทยีมกนั จงึได้กําหนดนโยบายในการอํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไวด้งัต่อไปนี  

40     รายงานประจาํปี 2560 



 

 

•   บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นที

ถือหุ้นอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็น     

ผู้ถอืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถอืหุ้น

อย่างต่อเนืองนับจากวนัทถีอืหุน้จนถงึวนัทเีสนอเรอืง เพอืบรรจุ

ในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน ได้เสนอวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดทํา

หลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิัทล่วงหน้าเป็น

เวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

(ตงัแต่วนัท ี31 ตุลาคม 2559 ถงึวนัท ี31 มกราคม 2560) ซงึมี

เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทเีป็นผูร้วบรวมวาระการ

ประชุมและนําเสนอต่อกรรมการอิสระเพือพิจารณาก่อนใน

เบืองต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ

เหมาะสมก็ใหนํ้าเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทในเดอืน

กุมภาพันธ์ 2560 เพือพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นต่อไป ซงึปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มผีู้ถือ

หุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 

•   บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นที

ถอืหุ้นทปีระสงค์จะเสนอชอืบุคคลทีมคีุณสมบัติเหมาะสมเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดัทําหลกัเกณฑ์การ

พจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดอืน

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ตังแต่ว ันท ี      

31 ตุลาคม 2559 ถงึวนัท ี31 มกราคม 2560) ซงึมเีลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทเีป็นผูร้วบรวมข้อมูลประกอบการ

พจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผู้ได้รบัการ

เสนอชือแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือพิจารณา

คุณสมบัติข อง บุค คล ทีผู้ถือหุ้ น ส่ ว น น้ อย เสนอมาต าม

ก ร ะ บว นก า ร สร ร ห าทีบ ริษัท ไ ด้ กํ า ห นด ไ ว้  โ ด ยห า ก

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้

นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบรษิัทในเดือนกุมภาพนัธ ์

2560 เพือพิจารณาเสนอทีปร ะ ชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป         

ซงึปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรายชอื 

•   คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกยีวกับการดูแล

สิทธิของผู้ถือหุ้นทีได้กําหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิัทได้ดําเนินการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปตาม

ระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจก

เอกสารทมีขีอ้มลูสาํคญัเพมิเตมิอย่างกะทนัหนั และไม่มกีารเพมิ

วาระการประชุมหรือเปลยีนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้ง  

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า 

•   คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ

ฉันทะในรปูแบบทผีูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนน

เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทําหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข ขนึ นอกจากนีบรษิัทยงัได้จดัทําหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัวไป) และหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตล์่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั ก่อนวนั

ประชุมสาํหรบัใหด้าวน์โหลดอกีดว้ย 

•   คณะกรรมการบรษิทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นทไีม่

สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มคีวามประสงค์จะใช้

สทิธใินการลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษิัทได้

เสนอใหม้กีรรมการอสิระเข้าประชุม และลงคะแนนเสยีงแทนผู้

ถือหุ้นจํานวน 2 คน คือนายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ) และนายวลัลภ ตงัตรงจติร

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) เพืออํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธเิลอืกกรรมการอิสระคนใดคน

หนึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได ้

•   คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ถอืหุ้นไว้

และแจกในขณะลงทะเบยีนก่อนเรมิการประชุม ซงึได้จดัทําบตัร

ลงคะแนนเสยีงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมตัจ่ิายเงนิ  

ปนัผล การพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี    

การพจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น 

รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ใน

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง เพือความโปร่งใสและ

ตรวจสอบไดใ้นกรณีหากมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขนึในภายหลงั มาตรการ

ป้ องกนักรรมการผู้บรหิารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพอืหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้นืในทางมชิอบ 

•   คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดมาตรการป้ องกันกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพอืหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อืนในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ    

(Code of Conduct) ซงึครอบคลุมถงึเรอืงการใชข้อ้มลูภายในเพอื

ซอืขายหลกัทรพัยค์วามขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรกัษา

ความลบั โดยมีการแจ้งมาตรการดงักล่าวผ่านทางคู่มือหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบรษิัท 

นอกจากนียงัได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท 

เป็นผู้รบัผดิชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและ

ตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารรายงานการถอืครอง

หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัส่วนได้

ส่วนเสยีหรอืการทาํรายการระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้รหิาร  

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     41 



 

 

หมวดที 3 

บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

    บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีทุกกลุ่ม ซงึไม่เพยีงแต่เฉพาะตามทกีฎหมายกําหนดเท่านัน 

ในปีทผ่ีานมาบรษิัทได้พจิารณาชบ่ีงผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีขนึใหม่

พรอ้มกบักําหนดเป็นนโยบายเพอืให้สอดคล้องกับนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการทีดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท       

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงันี 

1. พนักงานและครอบครวั 

2. ลกูคา้และเจา้หนี 

3. ผูถ้อืหุน้ 

4. พนัธมติรทางธุรกจิ 

5. นักวเิคราะห ์นักลงทุนและสถาบนัการเงนิ 

6. คู่แข่ง 

7. ชุมชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายและมาตรการในการ

ดแูลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดงัต่อไปนี 

1. พนักงานและครอบครวั 

     นโยบายเกียวกบัการดแูลพนักงานและครอบครวั 

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณา

ผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวดัผลได้ อาท ิรายได้

ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนัส

ประจําปี การประกันชีวติ และประกันสุขภาพ กองทุนสํารอง

เลยีงชพี เป็นตน้ 

2 ) บ ริษัท มุ่ ง ส่ ง เ สริม แ ล ะ พัฒ นา บุคล าก ร ให้มีค ว ามรู้

ความสามารถอย่างต่อเนือง อาท ิจดัให้มกีารอบรมและสมัมนา

ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและ

ความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน     

การรกัษาความลับ ประวตัิการทํางาน และการใช้สิทธติ่างๆ 

ของพนักงาน เป็นตน้ 

4) บรษิทัคํานึงถงึสทิธขิองพนักงานเป็นสําคญั และเปิดโอกาส

ใหพ้นักงานรอ้งเรยีน กรณีพนักงานไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รบัความคดิเห็นหน่วยงานฝ่ ายทรพัยากร

บุคคลทรีบัเรอืง เป็นตน้ 

5) บรษิทัมหีน้าทดีแูลจดัสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้มคีวาม

ปลอดภัยถูก สุขลักษณะและ เอือต่ อการทํา งานอย่ า งมี

ประสทิธผิล 

2. ลูกค้าและเจ้าหนี 

    นโยบายเกียวกบัการดแูลลูกค้า 

1) บรษิทัมหีน้าทใีนการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืใน

ระยะยาวกบัลูกค้าโดยยดึหลกัความซอืสตัย์สุจรติความเชอืถอื

และไวว้างใจซงึกนัและกนั 

2) บรษิัทมหีน้าทใีนการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ของบรษิัทด้วยการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อ

ปญัหาและความต้องการของลูกค้าอนัดบัแรก โดยให้ผู้บรหิาร

และพนักงานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี 

•   ยึดมนัในการนําเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑ์ทไีด้มาตรฐาน

คุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

•   ยดึถอืปฏบิตัติามเงอืนไขต่างๆ ทไีด้ทําข้อตกลงไว้กับลูกค้า

อย่างดทีสุีด 

•   การเสนอราคาและเงอืนไขการคา้ให้แก่ลูกค้าทจีดัอยู่ในกลุ่ม

เดยีวกนัตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนั 

•   ให้ข้อมูลทีถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกียวกับ

คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑ์ทผีลติได้ เพอืสร้างความ

เชอืมนัและความเป็นธรรมใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

•   พร้อมทีจะตอบคําถามของลูกค้า รวมทังการดําเนินการ

เกยีวกบัขอ้รอ้งเรยีน การใหค้าํแนะนํา และการตดิตามผลความ

คบืหน้าในประเดน็ต่างๆ ทไีดร้บัแจง้จากลกูคา้  

    นโยบายเกียวกบัการดแูลเจ้าหนี 

1) บรษิทัมหีน้าทใีนการสรา้งความสมัพนัธ์และปฏบิตัติ่อเจ้าหนี

โดยยดึหลกัความซอืสตัยสุ์จรติ ความเชอืถอื และไวว้างใจซงึกัน

และกนั 

2) บรษิทัมหีน้าทใีนการรบัผดิชอบเอาใจใส่และให้ความสําคญั

ต่อเงอืนไขต่างๆ ทไีดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอย่างดทีสุีด  

3. ผู้ถือหุ้น 

    นโยบายเกียวกบัการดแูลผู้ถือหุ้น 

1) บรษิทัมหีน้าททีตี้องปกป้ อง และเคารพสทิธขิองผู้ถอืหุ้นขนั

พนืฐาน ได้แก่ สิทธกิารซือขายหรือโอนหุ้น สทิธใินการมส่ีวน

แบ่งในกําไรของกิจการ สทิธใินการได้รบัข่าวสารข้อมูลกิจการ

อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพอืแต่งตัง

หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตงัผู้สอบบญัช ีการจดัสรรเงนิ

ปนัผลการกําหนด หรอืแก้ไขข้อบงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณห์สนธ ิ

การลดทุนหรอืเพมิทุน การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

2) บรษิทัมหีน้าททีตี้องส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธิ

ในเรอืงต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี ได้แก่สทิธิ

ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า สทิธใินการเสนอ

บุคคลเพอืคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งคําถาม

ต่อทีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธแิสดงความคดิเห็น

และตงัคาํถามต่อทปีระชุมผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

3) บริษัทต้องไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจํากัด

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

42     รายงานประจาํปี 2560 



 

 

4. พนัธมิตรทางธรุกิจ (คู่ค้า) 

    นโยบายเกียวกบัการดแูลพนัธมิตรทางธรุกิจ (คู่ค้า) 

1) บรษิทัมหีน้าทใีนการสรา้งความสมัพนัธท์ดีกีบัคู่คา้ทุกราย 

2) บรษิทัมหีน้าทใีนการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทุกรายนําเสนอสนิค้า

บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานที

เกยีวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการต่อไปนี 

•   ต้องปฏบิตังิานต่อคู่ค้าด้วยความซอืสัตย์สุจรติ และมคีวาม

เท่าเทยีมกนั 

•   การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพืนฐานของการ

เปรียบเทียบคุณภาพและ เง ือนไขต่ า งๆ โดยคํา นึ งถึง

ผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะสนัและระยะยาว 

•   ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอื

ค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือ

ข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอนืๆ 

รบัทราบทงัทางตรงและทางออ้ม 

5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบนัการเงิน 

    นโยบายเกียวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและ

สถาบนัการเงิน 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบัน

การเง ินได้ร ับทราบข้อมูลการดําเ นินงานของบริษัท และ

แนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และ

เป็นไปตามเงอืนไขของกฎหมายและการกํากับดูแลกิจการทดี ี

ในเรอืงการเปิดเผยขอ้มลู 

2) บริษัทจะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําข้อมูลแนะนําการ

ลงทุนของบรษิทัใหแ้ก่นักลงทุนผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์

6. คู่แข่ง 

    นโยบายเกียวกบัคู่แข่ง 

    บรษิทัดาํเนินธุรกจิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทเีป็น

ธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย

วิธีการทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใดๆ        

ททีําลายชอืเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง

เสอืมเสยีโดยปราศจากข้อมูลความจรงิและขดัต่อจรยิธรรมใน

การดาํเนินธุรกจิ 

7. ชุมชน สงัคม และสิงแวดล้อม 

    นโยบายเกียวกบัชุมชน สงัคม และสิงแวดล้อม 

    บรษิทัมุ่งมนัทจีะร่วมเป็นส่วนหนึงในการพฒันาสงัคมอย่าง

ต่อเนือง จึงได้ก่อตัง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพือหวังระดมทุน

ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม และพฒันาสงัคมรอบด้าน โดย

การส่งเสริมกิจกรรมเพือสังคม สาธารณะประโยชน์ และ

การศกึษา และจากการดําเนินธุรกิจของบรษิัททเีป็นผู้ให้ความ

บนัเทงิซงึเกียวข้องกับสงัคมเป็นอย่างมาก ดงันัน เพอืป้ องกัน 

มิให้การดําเนินธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ

สิงแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้

สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทเีกียวข้อง

อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทสนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มี

กิจกรรมรักษาสิงแวดล้อม เพือเสริมสร้างและปลุกจิตสํานึก

ให้กับผู้บรหิารและพนักงานทุกคนในการความรับผดิชอบต่อ

สงิแวดลอ้มและสงัคม  
นโยบายและแนวปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

    บรษิทัดาํเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายทเีกียวกับทรพัย์สนิทาง

ปญัญา ทังด้านลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปญัญา  

ด้านอนืทกีฎหมายกําหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที

มีลิขสิทธิถูกต้อง เป็นต้น ดังนันการนําผลงานต่างๆ มาใช้

ภายในบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบเพือให้มันใจว่าการใช้

ผลงานเหล่านันจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้นื  

นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัสิทธิมนุษยชน 

    บรษิทัเคารพในสทิธมินุษยชนขนัพนืฐานททีุกคนต้องได้รบั

อย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนมีสทิธ ิ

เสรภีาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิด

หรอืกดขขี่มเหงในทุกรปูแบบ การจา้งงานทเีป็นธรรม และจะไม่

มส่ีวนร่วมกบัการกระทาํใดๆ ทขีดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  
นโยบายและแนวปฏิบติัการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

    เพอืใหก้รรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ทกีระทําการแทน

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจรยิธรรม

ธุรกจิ บรษิทัจงึได้กําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกียวกับการ

ต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชนั ซงึคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมาย

ใหก้รรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลและกําหนดแนวปฏบิตัเิกียวกับ

การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั สาํหรบันโยบายและแนวปฏบิตักิาร

ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั บรษิทัไดม้กีารกําหนดไวใ้นระเบยีบการ

รบัเรอืงรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการทุจรติและการใหค้วามคุม้ครอง

ผูร้อ้งเรยีน  
    แนวปฏิบติัเกียวกบัการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

    บุคคลใดก็ตามททีราบเรอืงรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสสามารถแจ้ง

เรอืงรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสไดผ่้านช่องทางการร้องเรยีนหรอืแจ้ง

เบาะแส โดยบรษิทัส่งเสรมิใหผู้แ้จง้เรอืงร้องเรยีนเปิดเผยตวัตน

ต่อหน่วยงานทรีบัแจง้เรอืงรอ้งเรยีน ซงึหน่วยงานดงักล่าวจะให้

ความคุม้ครองต่อผูแ้จง้เรอืงร้องเรยีนหรอืเบาะแส และข้อมูลจะ

ถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกียวข้องและ

หน่วยงานทรีบัผดิชอบจะทาํหน้าทรีวบรวม คดักรอง ตรวจสอบ

ข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสตามขนัตอน หากการสอบสวนสนิสุด

และผูถ้กูแจง้กระทาํความผดิจรงิ บทลงโทษจะเป็นไปตาม 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     43 



 

 

นโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนความผดิ ตลอดจนโทษตามกฎหมาย

อนื และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผล

กรณีทุจรติทเีกิดขนึต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุก

เดอืน 

     ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

    ผู้ทีพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมทีส่อไปในทางการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั ตอ้งการรอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเห็น

สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรยีน หรอืแสดงความคดิเห็นได้ผ่าน

ทาง 

     คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900  

อเีมล auditcom@majorcineplex.com 

Call Center หมายเลข 02 511 5427 ต่อ 114 

Intranet ของบรษิทัสาํหรบัพนักงาน 

หมวดที 4 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏิบติันโยบายเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

•   ในรอบปี 2560 บรษิทัได้ทําการเปิดเผยข้อมูลของบรษิัททงั

ข้อมลูทางการเงนิ และขอ้มลูทมีใิช่ขอ้มลูทางการเงนิต่างๆ ตาม

เกณฑท์กีําหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส    

ผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยและผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท อกีทงัไม่เคยถูกสํานักงาน 

ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดําเ นินการ

เนืองมาจากการเปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตามกําหนด 

•   นอกจากนีบริษัทยังได้นําข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทีได้

เปิดเผยต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึข่าวสาร

ต่างๆของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบันอย่างสมําเสมอ และจัดให้มีทัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงบริษัทได้เผยแพร่รายงาน

ประจําปีภายใน 120 วัน นับแต่สนิสุดของรอบปีบญัชี เพือให ้  

ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไดท้ราบขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

•   คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบาย     

การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัปี 2560 ไวด้งัต่อไปนี 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที

บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และ

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าทคีวามรบัผดิชอบทไีด้รบัมอบหมาย ความยุตธิรรม

และการจงูใจทเีพยีงพอ การเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทน กรรมการ

ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทอียู่ใน

อุตสาหกรรมและธุรกจิทมีขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึพจิารณาผล

ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะ

เศรษฐกจิโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา    

ในเบอืงตน้ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัใิห้

ความเห็นชอบและนําเสนอต่อทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี

เพือพิจารณาอนุมัติต่ อไป ซึงได้แ ก่  การอนุมัติว ง เ ง ิน

ค่าตอบแทนสงูสุดในแต่ละปี และการกําหนดค่าตอบแทนประจํา

ตาํแหน่ง 

3. ทงันีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏบิตัติามมติ

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทีได้อนุมัติวงเง ินค่าตอบแทนและ

รายละเอียดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

นอกจากนียงัตอ้งเปิดเผยรวมถงึส่วนทกีรรมการได้รบัจากการ

ทําหน้าทอีนืใหบ้รษิทั เช่น ทปีรกึษาและรวมถงึส่วนทไีด้รบัจาก

การเป็นกรรมการและการทําหน้าทอีนื เช่น ทปีรกึษาในบรษิัท

ย่อย เป็นตน้ 

4. ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการทีทําหน้าทีใน

ฝ่ ายบริหารและได้ร ับค่าตอบแทนในรูปเงนิเดือนจากบริษัท     

มใิหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ 

•   คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณานําเสนอวงเงนิ

และรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

เพืออนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเง ินไม่เกิน    

13.1 ล้านบาทต่อปีแก่กรรมการซึงมิได้เป็นพนักงานและ

ผู้บรหิาร รายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัข้อค่าตอบแทนกรรมการ

และผูบ้รหิาร ทงันีกรรมการของบรษิทัทเีป็นกรรมการของบรษิทั

ย่อยจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัย่อย  

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

    บริษัท ไ ด้มีก าร จัดทํา ร ายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบญัชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงาน

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

44     รายงานประจาํปี 2560 



 

 

4.4  บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทได้ปฏบิตัหิน้าทใีนการจดัการกิจการ

ของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวตัถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซอืสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุ้น 

นอกจากนีคณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตงัคณะอนุกรรมการขนึ

เพอืช่วยในการศกึษารายละเอยีดตดิตามควบคุมการปฏบิตังิาน

และกลนักรองงานต่างๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 

4.5 ความสมัพนัธก์บัผู้ลงทุน 

•   คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายเกียวกับการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศทสีาํคญัของบรษิทัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชอืถอืได้

เพียงพอ ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมถึงข้อมูลทัว ไปทีมี

ความสําคัญทีอาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได ้  

โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุน

สมัพนัธ ์(Investor Relations) ขนึเพอืเป็นตวัแทนในการสอืสาร

กับผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผู้ถอืหุ้น รวมทงันักวเิคราะห์ทวัไป 

และภาครฐัทเีกียวข้องและสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบรษิัท 

ซงึใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น 

ข้อมูลเกียวกับบรษิัท ข้อมูลเกียวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงนิ 

ข่าวบริษัททีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึงจะช่วยให้นัก

ลงทุนสามารถตดิตามขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างสะดวกยงิขนึ 

•   บรษิัทได้จดัทําแผนนักลงทุนสมัพนัธ์โดยสังเขป และแผน

ดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงแล้วแต่โอกาส และความ

เหมาะสมซงึมรีายละเอยีดดงันี 

1. จดัประชุมนักวเิคราะห์เป็นประจําไตรมาสละ 1 ครงั และใน

กรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ทจีะสอบถามข้อมูลในเรืองอืน

เพมิเตมิ บรษิทัก็จะเชญิให้นักวเิคราะห์เข้ามาพบฝ่ ายนักลงทุน

สมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ ไป 

2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

3. ร่วมออกบธูนิทรรศการทจีดัขนึเพอืเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่

นักลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม

นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และองคก์รอนืๆ 

     อีกทังผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุน

สมัพนัธ ์(Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893 

หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting 

หรอืทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

 

หมวดที 5 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 นโยบายเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

•   คณะกรรมการบรษิัทมเีจตนารมณ์ทจีะกํากับดูแลธุรกิจโดย

ยึดมันในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้วยตระหนักถึง

ประโยชน์และความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการทีด ีซงึมี

ส่วนช่วยให้การบรหิารงานและการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและเพิมคุณค่าให้กับผู้ถอืหุ้นใน

ระยะยาว คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ ายจัดการจึงได้กําหนด

หลักการกํากับกิจการทีดีเป็นนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบาย

ดงักล่าวดงัมรีายละเอยีดนโยบายการกํากบักจิการทดีตี่อไปนี 

•   การคํานึงถงึสทิธขิองผู้ถอืหุ้นและการให้สทิธกิับผู้ถอืหุ้นใน

เรอืงต่างๆ เช่น มสีิทธเิสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

มสีทิธเิสนอบุคคลเพือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น 

ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ 

•   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผูเ้กยีวขอ้งอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย  

•   การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และผูเ้กียวข้องอย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทวัถงึ เท่าเทยีมกันและ

ภายในระยะเวลาทกีําหนด โดยผ่านช่องทางทเีหมาะสม เพอืให้

ผู้ถือหุ้ น แ ล ะ ผู้ เ กี ย ว ข้ อ งต่ า งๆ  ส ามา ร ถ เ ข้ า ถึง ข้ อมู ล              

ไดโ้ดยสะดวกเช่น ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 

•   การปฏิบตัิหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิัทในการกํากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซือสตัย ์  

มคีุณธรรมรอบคอบและระมดัระวงั เพอืให้บรรลุเป้ าหมายของ

บรษิทัและใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ตลอดจน

ดแูลมใิหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ต่างๆ 

•   การบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุม

และการตรวจสอบภายใน 

•   การควบคุมและการบริหารความเสียงให้อยู่ ในระดับ           

ทเีหมาะสมกบัการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

•   การดําเนินธุรกิจด้วยความซอืสตัย์สุจรติภายใต้กรอบของ

กฎหมาย และจรยิธรรมทางธุรกจิ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

•   คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน

ซึงมีคุณสมบัติทีหลากหลาย ทังในด้านทักษะประสบการณ์

ความสามารถเฉพาะด้านทเีป็นประโยชน์กับบรษิัท รวมทงัการ 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     45 



 

 

อุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าท ีเพอืเสรมิสร้าง

ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการทเีขม้แขง็ 

•   คณะกรรมการบรษิัทคํานึงถึงการบรหิารงานทโีปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้เป็นสําคัญ ดงันันประธานกรรมการของ

บริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับ

ประธานเจา้หน้าทบีรหิารหรอืกรรมการผูอ้าํนวยการ 

5.3 ภาวะผู้นําและวิสยัทศัน์ 

•   คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์ และมคีวามเป็น

อสิระในการตดัสนิใจเพอืประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถอืหุ้น

โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจงึจดัให้มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีของคณะกรรรมการและฝ่ ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ าย

บรหิารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพอืประกอบการพิจารณาและ

คณะกรรมการมหีน้าทใีนการพจิารณาเรอืงต่างๆ 

•   คณะกรรมการบรษิทัมุ่งหวงัทจีะใหก้จิการของบรษิัทมคีวาม

มนัคง และมคีวามสําเร็จทางธุรกิจทยีงัยนือยู่ได้ในระยะยาวจงึ

ได้ร่วมกับฝ่ ายบรหิารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสัยทัศน์และ

ภารกิจทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทเีปลยีนแปลงไปรวมถึง

กําหนดเป้ าหมาย แผนธุรกจิและแผนงบประมาณ โดยคํานึงถงึ

การเพมิมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมนัคงในระยะยาว

ของบรษิัทและของผู้ถอืหุ้นเป็นประจําทุกปี ตลอดจนทําหน้าที

ในการกํากบัดแูลและตดิตามการดําเนินการของฝ่ ายบรหิารให้

เป็นไปตามแผนธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

•   คณะกรรมการบรษิทัไดส้นับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภบิาล

ในการบรหิารงานภายในองคก์ร คณะกรรมการบรษิัทจงึได้เป็น

ผู้ นํ า ในการกํ าหนดแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการทีด ี        

หลักจรรยาบรรณมาตรการ และขันตอนการอนุมัติ การทํา

รายการระหว่างกันกับบริษัททีเกียวข้อง หรือบุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง รวมถงึการแบ่งแยกขอบเขตอํานาจหน้าทีอย่าง

ชดัเจนระหว่าง ผู้ถอืหุ้นกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับ

ผู้บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพอืให้เกิดการถ่วงดุล

อาํนาจและสามารถตรวจสอบซงึกนัไดอ้ย่างอสิระ 

5.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

•   คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการทาํรายการระหว่างกันที

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น

กรรมการและฝา่ยบรหิารดว้ยความรอบคอบ ซอืสตัยสุ์จรติอย่าง

มเีหตุมผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมทดี ีตลอดจนการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพือผลประโยชน์ของบริษัท

โดยรวมเป็นสําคัญ โดยยึดถือการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารตามประกาศคําสงั หรอืข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทังให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบใหค้วามเหน็เกยีวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสม

ของการทาํรายการทเีกยีวโยงกนันัน 

•   คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการและขันตอน

การอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกันกับบรษิัททเีกียวข้อง หรอื

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ทงัทางตรงและทางอ้อม มส่ีวนร่วมในการพจิารณาและอนุมัติ

รายการ และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพจิารณา 

และให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการทีนําเสนอนัน เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

ตลอดจนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรอง

โดยทวัไปในรายงานประจาํปี 

5.5 จริยธรรมทางธรุกิจ 

•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับ

ผู้บรหิารและพนักงาน (Code of Conduct) เพอืให้ผู้บรหิารและ

พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานในหน้าท ีและ

ยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสมําเสมอและเคร่งครัด  โดย

ครอบคลุมทงัดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความซอืสตัยแ์ละสุจรติ

การปฏบิัตติ่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วยความเท่าเทียมและเป็น

ธรรม การป้ องกนัการละเมดิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ การรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูในทางทผีดิ 

ตลอดจนเรืองการรับสินบนของขวัญและของรางวัล ทังนี       

ไดม้อบหมายใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในตดิตามและตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี 

•   คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามและดแูลใหก้ารประกอบธุรกิจ

ของบรษิัท การปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการการดําเนินการของ

ฝ่ ายบรหิารและการปฏบิัตงิานของพนักงานยดึมันอยู่ในกรอบ

ของคุณธรรมและจรยิธรรมอนัด ีนอกเหนือจากระเบยีบขอ้บงัคบั

ของบรษิทัและกรอบกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

5.6 การถ่วงดลุของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 

•   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธาน

กรรมการทเีป็นกรรมการอสิระ กรรมการทไีม่เป็นผู้บรหิารและ

เป็นกรรมการอสิระจํานวน 6 คน และกรรมการทเีป็นผู้บรหิาร

จํานวน 5 คน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการ

จํานวนทงัสิน 11 คน โดยมกีารถ่วงดุลของกรรมการทไีม่เป็น

ผูบ้รหิารดงันี  

     กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

    จาํนวน 5 คน (รอ้ยละ 45) 

     กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 

    จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 55)  

46     รายงานประจาํปี 2560 



 

 

5.7 การรวมหรือแยกตําแหน่งเพือการถ่วงดุลอาํนาจการ

บริหารงาน 

    คณะกรรมการบรษิทักําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที

แ ล ะ ค ว า มรับผิ ด ช อบ ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ ก ร ร มก า ร บริษั ท 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรวมถงึประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร

ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้บุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และไม่มี

ความสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบรหิาร เพือป้ องกันไม่ให้ผู้บรหิาร  

คนใดคนหนึงมอีํานาจโดยไม่จํากัดและสามารถทจีะสอบทาน

ถ่วงดุลการบรหิารงานได ้ 

    ประธานกรรมการมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในฐานะผู้นํา

คณะกรรมการในการกํากบัดแูลกจิการ รวมถงึการเป็นประธาน

ในทีปร ะ ชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทให้

ดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม    

แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และมส่ีวนร่วมในการออกเสยีง

ในทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในเรอืงสาํคญัต่างๆ   

    ประธานเจา้หน้าทบีรหิารมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการ

กําหนดแผนธุรกจิ การลงทุน และแผนงบประมาณประจําปีเพอื

เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรือคณะกรรมการบรษิัท 

รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ 

เพอืใหบ้รษิทับรรลุเป้ าหมายทกีําหนดไว ้

5.8 บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั 

•   ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทําหน้าทีในการ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรืองทีสําคัญเกียวกับการ

ดําเนินงาน รวมทังกํากับดูแลให้ฝ ่ ายจัดการดําเนินงานตาม

นโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

•   ตามทคีณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแล

กิจการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเห็นชอบใน

นโยบายดังกล่าวไว้แล้วนัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการ

ทบทวนเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

•   คณะกรรมการบรษิัทได้จดัทําหลกัจรรยาบรรณธุรกิจทเีป็น

ลายลักษณ์อักษรขึนไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีเข้าใหม่ และดําเนินการ

ทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานเดมิ เพอืใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทบีรษิัทใช้

ในการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ ่ าย

ตรวจสอบภายใน ตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าว

อย่างใกลช้ดิ 

•   คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมด้านการ

รายงานทางการเงนิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ซงึจะมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทดีงักล่าว ซงึมคีวามอสิระ

ต่อการปฏิบตัิหน้าทีและได้มกีารทบทวนระบบดังกล่าวอย่าง

น้อยปีละ 1 ครงั 

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

•   คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไม่

น้อยกว่าปีละ 4 ครัง และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีประชุมจะ

ส่งเสรมิให้มีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบและจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอทีฝ่ ายบริหารจะเสนอเรอืงและมากพอทกีรรมการจะ

อภปิรายปญัหาสําคญักันอย่างรอบคอบโดยทวักัน และจดัให้มี

การจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกครงัเพือให้กรรมการและ

ผู้เกยีวขอ้งสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมหีน้าทตี้องเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการทุกครงั ยกเวน้กรณีทมีเีหตุผลพเิศษ 

•   ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในปี 2560 นันในช่วง

ปลายปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดทํา กําหนดการประชุม

ประจําปี เพือให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุม

ล่วงหน้าตลอดทังปี ทังนีเพือให้กรรมการสามารถวางแผน

ล่วงหน้าและจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้

•   ในการจดัประชุมแต่ละครงัในปี 2560 เลขานุการบรษิัทได้

จดัส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลีย     

7 วนัก่อนการประชุมและได้มกีารจดัทําเอกสารและสารสนเทศ

ประกอบการประชุม 

•   การจัดประ ชุมเ ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและ

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครดั 

และตอ้งมกีรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทงัหมดจงึครบเป็นองค์ประชุม โดยเปิดโอกาส

ใหก้รรมการอภปิรายปญัหาสําคญักันอย่างรอบคอบโดยทวักัน 

และมีเลขานุการบริษัทและทีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการ

ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพือให้กรรมการและ

ผูเ้กยีวขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     47 



 

 

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

    ในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการบริษัทได้จัดทํา     

“แ บ บ ป ร ะ เ มิน ต น เ อ ง ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ” (CG Self 

Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ เพือทําการประเมินตนเองแบบทังคณะและแบบ

รายบุคคล เพอืพจิารณาผลงานและแก้ไขปญัหาต่างๆ ตลอดจน

ปรับปรุงประสทิธภิาพและประสิทธิผลการทํางานให้ดขีึน ซึง

เกณฑใ์นการประเมนิแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  

2) บทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชุมคณะกรรมการ  

4) การทาํหน้าทขีองกรรมการ  

5) ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

5.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

•   คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสรมิและอาํนวยความสะดวกให้มี

การฝึกอบรมเพอืพฒันาและให้ความรู้แก่กรรมการทเีกียวข้อง

รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนืองโดยมคีณะกรรมการบรษิทัจํานวน 10 คน 

ทไีด้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) แ ล ะ /ห รื อ  Director Certification Program (DCP)    

จากสถาบนั IOD เรยีบรอ้ยแลว้ 

•   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือ

กรรมการและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู ประวตักิารถอืครอง

หลักทรัพย์การเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ เป็นต้น 

โดยจะจดัส่งใหทุ้กครงัทมีกีารเปลยีนแปลงกรรมการใหม่ 

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

    คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการที

ได้ร ับการแต่งตงัใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเป็น

ผู้ดําเนินการจดัเตรยีมข้อมูลบรษิัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้าง

การถอืหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มอืกรรมการ และกําหนดการ

ประชุม เพือให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าท ี    

ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการ

กํากบัดแูลกิจการของบรษิัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในธุรกิจและการดําเนินงาน และเพือชีแจงตอบข้อซักถาม 

รวมถึงการเยียมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพือเตรียม

ความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการ 

5.13 การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง  

    บริษัทฯ  ได้ มีก า ร กํ า ห นด น โยบายก าร เ ติบ โ ตแล ะ

ความก้าวหน้าในสายอาชพีโดยผ่านกระบวนการในการพฒันา

ตามลกัษณะงาน รวมถงึการจดัทาํแผนสบืทอดสาํหรบัตําแหน่ง

ทสีาํคญักบัธุรกจิ โดยพจิารณาจากเกณฑ์อายุทใีกล้ครบเกณฑ์

เกษียณ เพอืสรรหาบุคคลทเีหมาะสมสําหรบัตําแหน่งทังด้าน

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จรยิธรรม และคุณสมบัติ

ตามทกีําหนดในการดํารงตําแหน่งงาน เพอืให้การดําเนินงาน

ของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนือง ในกรณีทตีนไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทไีดไ้วแ้ลว้ 

การควบคมุภายในและการบริหารความเสียง 

    คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายในทมีปีระสทิธภิาพทงัในระดบับรหิาร

และระดบัปฏบิตักิาร คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารมหีน้าที

และความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไว้ซงึระบบ

การควบคุมภายใน และการประเมนิความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือสาร     

เพือสนับสนุนระบบการตัดสินใจการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าที และการกําหนดวงเงนิอนุมัติของฝ่ ายบริหารในแต่ละ

ระดบั ตลอดจนมกีารกําหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองพนักงานแต่

ละสายงานไว้อย่างชัดเจนการกําหนดกรอบปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ รวมถงึการมมีาตรการควบคุม และขนัตอนในการ

ทํารายการระหว่างกนัของบรษิทั กบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์และมกีารใชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี

ร ับรองทัวไปซึงผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการแสดง

ความเหน็และการเขา้ถงึขอ้มลูทเีป็นสาระสาํคญั 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

    คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2560 แล้วมี

สาระสาํคญัทงั 5 ส่วนดงันี 

ส่วนท ี1 การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

ส่วนท ี2 การประเมนิความเสยีง (Risk Assessment) 

ส่วนท ี3 การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

ส่วนท ี4 ระบบสารสนเทศ และการสอืสารขอ้มลู (Information & 

Communication) 

ส่วนท ี5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  

การบริหารความเสียง 

    บริษัทฯ ได้ประเมนิและติดตามความเสยีงอย่างสมําเสมอ 

โดยจะวิเคราะห์เพือระบุปจัจัยทังภายนอกและภายใน และ

สญัญาณเตอืนภยัต่างๆ รวมทงัผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบับรษิทั

อย่างมนัียสําคญั เพือทบีรษิัทจะดําเนินการจดัการและบรหิาร

ความเสยีงทเีกดิขนึอย่างเหมาะสม ทงันี คณะกรรมการบรษิทัได ้
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การตดิตามผลอย่างต่อเนือง และมกีารกําหนดมาตรการในการ

ควบคุมความเสยีงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวธิีการในการ

ตรวจตดิตามเหตุการณ์ทเีป็นสาเหตุของปจัจยัความเสยีงเพอืลด

ความเสยีงอนัทจีะมผีลกระทบกบับรษิทั  

    บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพือรายงานความ

คบืหน้าของปญัหา และการแก้ไขเป็นประจําทุกเดอืน หรอืตาม

กรณีฉุกเฉนิทเีกดิขนึ และมช่ีองทางต่างๆ ในการสอืสารและทํา

ความเขา้ใจกบัพนักงานทุกคนในองคก์รเพอืรบัทราบและปฏบิตัิ

ตามมาตรการบริหารความเสียงทีกําหนดไว้ นอกจากนียัง

กําหนดมาตรการในการตดิตามเหตุการณ์และปจัจยัความเสยีง

ใหม้อีย่างต่อเนือง รวมถงึการพจิารณาและประเมนิความเสยีงที

ต้องดําเนินการแก้ไขตามลําดบัความสําคญัของความเสยีงที

เกดิขนึในการลดความเสยีงเหล่านัน เพอืใหบ้รษิทัดาํเนินการได้

ตามเป้ าหมายทวีางไวบ้รษิทัไดม้กีารตดิตามการปฏบิตังิานของ

หน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสยีงที

กําหนดไวอ้ย่างต่อเนือง โดยมกีารกําหนดตวัชวีดัทเีกยีวข้องกับ

ความเสยีงในการตดิตามการปฏบิตังิาน โดยจะมกีารรายงานต่อ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทัทุกเดอืน 

    คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยมนีายนิพนธ ์สุนทราจารย ์เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพอืสรา้งความเชอืมนัในระบบควบคุมภายในของบรษิัท

อย่างสมําเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที

กําหนดขึนทงัภายในและภายนอกองค์กร และการปฏบิตัติาม

ระบบการควบคุมภายใน นอกจากนียงัรวมถงึการให้คําปรกึษา

และขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ดา้นการควบคุมภายในโดย

มุ่งเน้นใหเ้กดิการควบคุมตนเอง (Self-Control)  

การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

    บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายในเรอืงจรยิธรรม โดยทกีรรมการ 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้

ข้อมูลภายในทมีสีาระสําคญัของบรษิัท ซงึยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพอืประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้นืรวมถงึการซอืขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดูแลผู้บรหิารในการนําข้อมูล

ภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพอืส่วนตนหรอืผูอ้นืดงันี 

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝา่ยต่างๆ เข้าใจถงึภาระหน้าทใีน

การรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนรายงานการปลยีนแปลงการ

ถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ดาํเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่าผู้บรหิารที

ได้ร ับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญรวมถึงข้อมูล        

งบการเงนิของบรษิัทซงึมีผลกระทบต่อการเปลยีนแปลงราคา

หลักทรพัย์ ควรหลีกเลียงหรืองดการซอืขายหลักทรพัย์ของ

บรษิัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล   

ทเีป็นสาระสําคญันันต่อบุคคลอนืก่อนทีงบการเงนิหรือข้อมูล

ภายในนันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทังนีบรษิัทยังได้กําหนด

โทษสาํหรบักรณีทมีกีารฝา่ฝืนในการนําขอ้มูลภายในของบรษิัท

ไปใช้เพอืประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบยีบของบรษิัทโดยมโีทษ

ตงัแต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึขนัใหอ้อกจากงาน 

3. คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารต้องรายงานการถอืครอง

หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย ตลอดจนการเปลยีนแปลงการถอืครอง

หลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้

ส่วนเสียหรือการทํารายการระหว่างกันของกรรมการและ

ผูบ้รหิารต่อเลขานุการบรษิทั 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

    ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทและทปีระชุมผู้ถอืหุ้นประจําปี 

มมีติแต่งตังให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยสําหรบั

ปี 2560 ซงึคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาถงึภาระหน้าที

ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัท

ย่อย เหน็ควรกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อยเป็น

จํานวนเงนิไม่เกนิ 7,540,000 บาท ทงันี บรษิัทและบรษิัทย่อย

ไม่มกีารใชบ้รกิารอนืจากผูส้อบบญัช ี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีทีผ่านมา  

    คณะกรรมการได้พจิารณาและทบทวนการนําหลกัปฏิบัติ

ตาม CG Code ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยไ์ปปรบัใช้ตามบรบิททางธุรกิจของบรษิัทด้วยความ

รอบคอบ รบัผดิชอบ และระมดัระวงั พบว่าบรษิัทมกีารปฏบิตัิ

ตาม CG Code ภายใตห้ลกัปฏบิตัยิ่อยจาํนวน 37 รายการ และ

จากการดาํเนินการพบว่า 

•   บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัซิงึปจัจุบนัได้ดําเนินการ 

เป็นปกต ิจาํนวน  32 ขอ้ (86%) 

•   บรษิทัไม่มแีนวปฏบิตัทิ ีจาํนวน 4 ขอ้ (11%) 

•   บรษิทัไม่มนีโยบายและแนวปฏบิตั ิจาํนวน 1 ขอ้ (3%)  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2560 

1.ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 3,511,000 4,060,000 

2.ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 7,270,000 7,540,000 

3.ค่าบรกิารอนืๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     49 



 

 

    ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน     

2,284 คน เพอืรองรบัการให้บรกิารสําหรบัลูกค้าทเีตบิโตอย่าง

ต่อเนืองจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิงและคาราโอเกะ สือ

โฆษณา พนืทเีช่าและบรกิาร รวมถงึธุรกจิสอืภาพยนตร์ โดยใน

ปี 2560 บริษัทได้เพิมจํานวนสาขาอีก 19 แห่ง เพือให้

ครอบคลุมพนืททีวักรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 

ตลอดจนประเทศในกลุ่ม CLMV เพอืใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก

มากขนึ  

*ไมร่วมลกูจ้างชวัคราว  
 

ค่าตอบแทนบุคลากร 

    บริษัทได้มีการบรหิารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ

ลกัษณะงานและสายวชิาชพี โดยผลตอบแทนทใีห้แก่พนักงาน

ของบรษิทั ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิช่วยเหลอืค่าครอง

ชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เง ินโบนัส เง ิน

ช่วยเหลอืพเิศษ เงนิประกันสงัคม และเงนิสมทบกองทุนสํารอง

เลียงชีพ และเพือให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง

เหมาะสม สามารถแข่งขัน และการรักษาพนักงานทีดีมี

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บรษิัทได้กําหนดนโยบายการ

ปรับเง ินเดือน และโบนัสประจําปี โดยจะพิจารณาตามผล

ประกอบการในแต่ละปีของบริษัท ซงึในส่วนของพนักงานจะ

พจิารณาการจ่ายตามผลการประเมนิการปฏิบตัิงานในแต่ละ

บุคคล โดยมีนโยบายสํารวจและมีการทบทวนโครงสร้าง

ค่าตอบแทนเป็นประจําทําให้มนัใจได้ว่าบรษิัทมโีครงสร้างและ

การกําหนดค่าตอบแทนทเีป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน 

    นอกจากนีบรษิทัไดจ้ดัค่าตอบแทนอนืๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 

เงนิรางวลัจากการขาย  และการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธแิก่

ผู้บรหิารและพนักงาน เพอืเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทน

การปฏบิตังิานให้มุ่งปฏบิตัหิน้าทอีย่างเต็มความสามารถอย่าง

ต่อเนือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารและพฒันาองคก์รต่อไป 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน 

    บริษัทห่วงใยต่อชีว ิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึง

เหน็สมควรใหม้กีารดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัหน้าทปีระจาํของพนักงานจงึได้

กําหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการทํางาน 

รวมทังความปลอดภัยนอกงานเพือป้ องกันและลดการเกิด

อุบตัิเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุ

เดอืดรอ้นราํคาญอนัเนืองจากการทํางานหรอืความไม่ปลอดภยั

ในการทํางาน โดยให้มีการฝึกอบรมทงัภาคทฤษฎีและปฏบิัติ

ก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อมทังสนับสนุนกิจกรรมด้านความ

ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ทําให ้       

ในปี 2560 บรษิทัไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงจากการทาํงาน 

บคุลากร 

สายธรุกิจหลกั จาํนวนพนักงาน 

สาํนักงานใหญ่ 479 

โรงภาพยนตร ์ 1,140 

โบวล์งิ 361 

ขายโฆษณา 61 

ขายพนืทเีชา้และศูนยก์ารคา้ 145 

สอืภาพยนตร ์ 98 

รวมจาํนวนพนักงาน 2,284 
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นโยบายด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 

    บรษิทัจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลกัแล้วทํา

การฝึกอบรมเพิมเตมิเนืองจากการเลอืนตําแหน่งจากภายใน  

ทําใหไ้ดพ้นักงานทคีุ้นเคยกับการดําเนินงานและยงัมส่ีวนช่วย

สร้างขวญักําลังใจในการทํางานให้กับพนักงาน ทงัยังจูงใจให้

พ นักง านทํ า งานอยู่ กับบริษัท เ ป็นร ะยะ เวล านานแล ะ             

ให้ผลตอบแทนในระดับทีเท่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน นอกจากนีบริษัทยัง ได้จัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการทาํงานใหเ้ออืต่อการใชศ้กัยภาพของพนักงาน

ไดอ้ย่างเตม็ทซีงึเป็นการจงูใจพนักงานอกีวธิหีนึง  

การพฒันาทรพัยากรบุคคล 

    บรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารอบรมภายในให้กับพนักงานของ

บรษิทั เพอืพฒันาใหพ้นักงานมทีกัษะความรูโ้ดยเรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัจิรงิ และจากคาํแนะนําของผู้มปีระสบการณ์ในแต่ละสาย

งาน นอกจากนีบริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และ

สัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสมําเสมอตลอดจนมี

นโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอตัราทเีหมาะสม

เพอืจูงใจ และรักษาให้พนักงานทํางานกับบรษิัทในระยะยาว 

โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทังในลักษณะท ี      

ทําพร้อมกับการทํางาน (On-the-job training) และในลกัษณะ

อบรมงาน (Functional training) สําหรับในกรณีทีเป็นการ

ฝึกอบรมพรอ้มกบัการทํางาน บรษิัทจะให้พนักงานได้มโีอกาส

ช่วยพนักงานทีอาวุโสกว่า ซึงพนักงานทีอาวุโสกว่าจะเป็น      

พเีลยีงดูแลให้คําแนะนําและช่วยชแีนะตลอดทุกขันตอน ส่วน

การอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ทงัทดีาํเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบรษิัท และการ

ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ทีหน่วยงาน

ภายนอกเป็นคนจัด เช่นการฝึกอบรมด้านการบริหารและ

ปฏบิตักิารอย่างสมําเสมออกีทงับรษิัทยงัจดัอบรมทกัษะทวัไป

อนืๆ (Soft Skills) อาททิกัษะการเป็นผูนํ้า การพฒันาทกัษะการ

ขายและการตลาดการพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา   

เทคนิคงานบรกิารฯลฯ อกีดว้ยนอกจากนี บรษิทัยงัได้สนับสนุน

และรองรับนิสตินักศึกษาทีต้องการใช้เวลาทวี่างเว้นจากการ

เรยีนใหเ้ป็นประโยชน์ ดว้ยการฝึกประสบการณ์การทาํงาน โดย

บริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทํางานในบาง

ตําแหน่งทเีหมาะสมกับวุฒภิาวะ ทกัษะและช่วงเวลาว่างของ

นิสตินักศึกษาแต่ละคน ซงึในปี 2560 พนักงานและผู้บรหิารมี

การเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจํานวน 7,500 ชวัโมง 

ซึงยังไม่รวมจํานวนของการอบรมออนไลน์ทีบริษัทกําลัง

ดําเนินการพฒันาระบบเพอืลดค่าใชจ่้ายในการเดนิของพนักงาน

ทเีข้ามาอบรมยงัสํานักงานใหญ่ ทงันีบริษัทกําลงัพัฒนาระบบ

เพอืรองรับระบบการอบรมออนไลน์ให้มากกว่าปจัจุบนั อกีทัง 

พนักงานของบรษิทัทุกคนตอ้งผ่านการปฐมนิเทศ โดยเนือหาใน

การอบรมเกยีวกบัภาพรวมองคก์ร นโยบายดา้นต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง

ในการดาํเนินธุรกจิ และนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั  

MAJOR CINEPLEX 
PERFORMANCE DAY 2016 & LONG SERVICE AWARD 
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รายการระหวา่งกนั 
รำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่กดิขึน้ใน ปี 2560 (โปรดพจิำรณำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเพิม่เตมิ) 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บมจ. สยำมฟิวเจอร ์
ดเีวลอปเมนท ์ 

บรษิทัรว่มทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้ทำงตรงอยู่
รอ้ยละ 25.65   

รำยได ้
1. เงนิปนัผลรบั 
2. รำยไดอ้ื่น 

 
89.51 
1.01 

 
เป็นรำยกำรทื่เกดิจำกเงนิลงทุน 
เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

คำ่ใชจ้ำ่ย 
1. คำ่เช่ำ ค่ำบรกิำร และคำ่
สำธำรณูปโภค 

 
 
 
 
 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 

 
20.55 

 
 
 
 
 
 

1.37 

 
เป็นกำรเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินธรุกจิโรง
ภำพยนตรแ์ละธรุกจิโบวล์ิง่ โดย
ประกอบดว้ยสำขำฉะเชงิเทรำ สำขำแจง้
วฒันะ และสำขำพทัยำ ซึง่เป็นรำยกำรปกติ
ทำงกำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซึง่ผำ่นควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

ลูกหน้ีกำรคำ้ 4.80  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

ลูกหน้ีอื่น 9.57  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

เงนิมดัจ ำ 
(รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีนอื่น”) 

5.41  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

เจำ้หน้ีอื่น 2.54  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

บรษิทัร่วมทีบ่รษิทั
ฯถอืหุน้ทำงตรงอยู่ 
รอ้ยละ 50 และถอื
หุน้ทำงออ้มผำ่น 
บมจ. สยำมฟิว
เจอรด์เีวลลอป
เมน้ท ์(บรษิทัร่วม
ของบรษิทัฯ ) ใน
อตัรำรอ้ยละ 12.83   

ค่ำใชจ้่ำย  
1. ดอกเบีย้จำ่ย  
 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น  

 
0.47  

 
0.38  

 
เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.72 ต่อปี  
เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  

บจ.รชัโยธนิ อเวนิว   

เจำ้หน้ีอื่น  0.52  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ  
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กองทุนรวมสทิธิ
กำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์  

1. คำ่บรหิำรจดักำรและ
คำ่ตอบแทนบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์ 

38.04  เป็นคำ่ตอบแทนในกำรบรหิำร
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำง
กำรคำ้และเป็นรำคำตลำดซึง่ผำ่นควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

บรษิทัฯ ถอืหุน้
ทำงตรงอยูร่อ้ยละ 
33.00   

2. คำ่สำธำรณูปโภค  23.42  เป็นคำ่ตอบแทนกำรใชส้ำธำรณูปโภคที่
บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรแก่กองทุนรวมสทิธกิำร
เช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์
สไตล ์ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำงกำรคำ้และ
เป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

3. เงนิปนัผลรบั  101.82  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกเงนิลงทุน  

ค่ำใชจ้่ำย    

1. คำ่เช่ำและคำ่บรกิำร  168.36  เป็นกำรเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินธรุกจิโรง
ภำพยนตรแ์ละธรุกจิโบวล์ิง่ ภำยใต้พืน้ทีก่ำร
บรหิำรจดักำรของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์
สไตล ์ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำงกำรคำ้และ
เป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

2. ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิ (รวมอยูใ่น 
“ตน้ทุนทำงกำรเงนิ”)  

1.69  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 2.66  เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้  1.74 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ 

ลูกหน้ีอื่น  3.28 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

เงนิมดัจ ำ  (รวมอยูใ่น 
“สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น")  

3.46 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  0.03 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

เจำ้หน้ีอื่น  0.76 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
(รวมอยู่ใน "เงนิกู้ระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงนิ")  

21.14 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กองทุนรวมสทิธิ
กำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์(ต่อ)   

 เงนิมดัจ ำ (รวมอยูใ่น"หน้ีสนิ
ไมห่มนุเวยีนอื่น")  

123.50 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

 เงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรใหเ้ช่ำ
ทีด่นิ (รวมอยูใ่น"หน้ีสนิไม่
หมนุเวยีนอื่น")  

23.91 เป็นรำยกำรที่เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

บจ.ไทยทคิเกต็
เมเจอร ์  

บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้ทำงตรงอยู ่
รอ้ยละ 40.00   

รำยได ้    

1. เงนิปนัผลรบั 23.20 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกเงนิลงทุน 

2. รำยไดอ้ืน่ 0.29 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำใชจ้่ำย    

1. ค่ำโฆษณำ 2.46 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

2. ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.03 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 1.17 เงนิทีบ่รษิทัฯ ขำยตัว๋ใหแ้ละรอท ำคนืในเดอืน
ถดัไป 

บจ.เมเจอร ์กนัตนำ 
บรอดแคสติ้ง   

กจิกำรร่วมคำ้ที ่
บรษิทัฯ ถอืหุน้
ทำงออ้มผ่ำนบมจ. 
เอม็ พคิเจอรส์  
เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
(บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ) รอ้ยละ 
41.61   

รำยได ้     

ค่ำเช่ำและบรกิำร 2.05 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้กำรคำ้ 0.03 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เงนิมดัจ ำ (รวมอยู่ใน"หนี้สนิไม่
หมนุเวยีนอืน่") 

0.78 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ. ทรำนสฟ์อร์
เมชัน่ฟิลม์   

กจิกำรร่วมคำ้ที ่
บรษิทัฯ ถอืหุน้
ทำงออ้มผ่ำน 
บมจ. เอม็ พคิเจอรส์  
เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
(บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ) รอ้ยละ 
26.42   

รำยได ้    

ค่ำบรหิำรจดักำร 4.73 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำใชจ้่ำย    

ตน้ทุนส่วนแบ่งค่ำภำพยนตร ์ 22.91 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้กำรคำ้ 0.42 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้กำรคำ้ 0.73 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. แมคไทย   บรษิทัทีค่รอบครวั
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 90   

รำยได ้     

1. ค่ำเช่ำ ค่ำบรกิำร และค่ำ
สำธำรณูปโภค 

32.74 เป็นกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ประกอบดว้ยสำขำรชัโยธนิ สุขมุวทิ 
รงัสติ ส ำโรง และเมโทรโพลสิ เป็นรำยกำรปกติ
ทำงกำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

2. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

3. ดอกเบีย้รบั 0.14 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

4. รำยไดอ้ืน่ 1.10 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำใชจ้่ำย   

1. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

2. ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.04 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้กำรคำ้ 1.83 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้อืน่ 0.08 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 1.60 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

เจำ้หนี้อื่น 0.11 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรใหเ้ช่ำ
ทีด่นิ (รวมอยู่ใน"หนี้สนิไม่
หมนุเวยีนอืน่") 

9.54 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เงนิมดัจ ำ (รวมอยู่ใน"หนี้สนิไม่
หมนุเวยีนอืน่") 

5.67 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.แมคแคนนำ
แลนด ์

บรษิทัทีค่รอบครวั
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้
ทำงออ้มผำ่น บจ.วพี ี
39 โฮลดิง้ รอ้ยละ 100  

ค่ำใชจ้่ำย     

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 11.84 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 0.22 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

บรษิทัทีคุ่ณวชิำ 
และคุณภำรด ี 
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้
รอ้ยละ 70.99 และ
รอ้ยละ 29 ตำมล ำดบั  

ค่ำใชจ้่ำย    บจ.เวลแอด  

ค่ำบรกิำรทีป่รกึษำ 13.20 เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรโครงกำร อตัรำเดอืน
ละ 1.10 ลำ้นบำท โดยมอีำยขุองสญัญำ เริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 ซึง่ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เป็นรำคำทีต่กลง
กนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำเป็นกำรคดิ
ค่ำตอบแทนอยู่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรำยได ้ซึง่
ต ่ำกว่ำเมือ่เทยีบกบัประธำนบรหิำรของบรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทัง้นี้คุณวชิำไมไ่ดร้บัค่ำตอบแทนอื่นใด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.เวล ซนีีเพลก็ซ์   บรษิทัทีบ่ดิำและ
มำรดำคุณวชิำ  
พลูวรลกัษณ์ถอืหุน้
รอ้ยละ 20 และ 
รอ้ยละ 20 ตำมล ำดบั 
และ 
คุณวชิำ พลูวรลกัษณ์
ถอืหุน้รอ้ยละ 10   

รำยได ้     

รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 2.40 รำยไดค้่ำบรหิำรงำนอตัรำเดอืนละ 4 แสนบำท 
เป็นค่ำบรหิำรศนูยข์องสำขำป่ินเกลำ้ในส่วนของ
บดิำคุณวชิำ เป็นรำยกำรปกตทิำงกำรคำ้ และ
เป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ลกูหนี้อืน่ 4.71 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

หจก.เวล 
เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์  

บรษิทัทีบ่ดิำและ
มำรดำคุณวชิำ  
พลูวรลกัษณ์ถอืหุน้
รอ้ยละ 50 และ 
รอ้ยละ 10 ตำมล ำดบั   

ค่ำใชจ้่ำย     

ค่ำสำธำรณูปโภค 6.05 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้อืน่ 0.02 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้กำรคำ้ 0.50 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 0.02 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.เพชรป่ินเกลำ้    บรษิทัทีค่รอบครวั
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้
ทำงออ้มผำ่น บจ. วพี ี
39 โฮลดิง้ รอ้ยละ 
100    

รำยได ้     

1. ค่ำบรหิำรจดักำร 2.40 เป็นรำยไดค้่ำบรหิำรงำนทีค่ดิตำมอตัรำเงนิเดอืน
ของพนกังำนบรษิทัฯ ทีท่ ำงำนใหใ้นอตัรำเดอืน
ละ 200,000 บำท ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำง
กำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

2. รายไดอ่ื้น 0.01 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำใชจ้่ำย     

1. ค่ำเช่ำพืน้ที ่ค่ำบรกิำร และ
ค่ำสำธำรณูปโภค 

20.28 เป็นค่ำสทิธกิำรเช่ำโครงกำรเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ 
(ป่ินเกลำ้) ซึง่ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เป็นรำคำตลำด
ของเซน็ทรลั สำขำป่ินเกลำ้ 

2. ค่ำส่งเสรมิกำรขำย 0.36 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ่ำย
ล่วงหน้ำ (รวมอยู่ใน"ลกูหนี้อืน่") 

9.66 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้กำรคำ้ 0.04 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.วรีนัดำ รสีอรท์ 
แอนด ์สปำ   

ค่ำใชจ้่ำย     บรษิทัทีคุ่ณ 
ภำรด ีพลูวรลกัษณ์ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 6.82   

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.23 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.วริชำ  บรษิทัทีค่รอบครวั
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้
ทำงออ้มผำ่น บจ. วพี ี
39 โฮลดิง้ รอ้ยละ 
99.98   

ค่ำใชจ้่ำย     

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 1.59 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 0.60 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ. รชัโยธนิ อเวนวิ 
แมเนจเมนท ์  

บรษิทัทีบ่รษิทัฯถอื
หุน้ทำงออ้มผ่ำน 
บมจ.สยำมฟิวเจอร ์
ดเีวลอปเมนท ์ 
รอ้ยละ 12.83 และ 
ถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน  
บจ.รชัโยธนิ อเวนิว  
รอ้ยละ 50.00   

รำยได ้     

ค่ำบรหิำรจดักำร 0.38 เป็นรำยไดค้่ำบรหิำรงำนอตัรำเดอืนละ 27,000 
บำท ของสำขำรชัโยธนิซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำง
กำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ค่ำใชจ้่ำย     

ค่ำสำธำรณูปโภค 1.21 เป็นค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคส ำหรบักำรเช่ำพืน้ที่
เพือ่ส ำหรบัส ำนกังำนของบรษิทัฯ ในบรเิวณรชั
โยธนิ อเวนวิ ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำงกำรคำ้ 
และเป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

เจำ้หนี้อื่น 0.57 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกติ 

บจ. เอส เอฟ  
ดเีวลอปเมนท ์   

บรษิทัทีบ่รษิทัฯถอื
หุน้ทำงออ้มผ่ำน 
บมจ.สยำมฟิวเจอร ์
ดเีวลอปเมนท ์ 
รอ้ยละ 12.83    

ค่ำใชจ้่ำย     

1. ค่ำเช่ำพืน้ที ่ค่ำบรกิำร และ
ค่ำสำธำรณูปโภค 

48.94 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

2. ค่ำใชจ้่ำยอื่น 2.94 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เงนิมดัจ ำ (รวมอยู่ใน “สนิทรพัย์
ไมห่มนุเวยีนอื่น”) 

25.82 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้กำรคำ้ 0.02 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 7.60 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. ว ีฟิตเนส   บรษิทัทีคุ่ณภำรด ี
พลูวรลกัษณ์ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 100   

รำยได ้   

1. ค่ำเช่ำ ค่ำบรกิำร และ
สำธำรณูปโภค 

8.92 เป็นกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

2. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

3. รำยไดอ้ืน่ 1.20 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ค่ำใชจ้่ำย     

1. ค่ำโฆษณำ 3.00 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

2. ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.17 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

ลกูหนี้กำรคำ้ 5.78 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ. สยำมฟิวเจอร ์
พรอ็พเพอรต์ี้   

บรษิทัทีบ่รษิทัฯถอื
หุน้ทำงออ้มผ่ำน 
บมจ.สยำมฟิวเจอร ์
ดเีวลอปเมนท ์ 
รอ้ยละ 25.65   

ค่ำใชจ้่ำย    

1.ค่ำเช่ำ ค่ำบรกิำร และ
สำธำรณูปโภค 

13.12 เป็นกำรเช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร ของสำขำ 
เอสพลำนำด เพือ่ด ำเนินธุรกจิโรงภำพยนตรแ์ละ
ธุรกจิโบวล์ิง่ ซึง่เป็นรำยกำรปกตทิำงกำรคำ้ และ
เป็นรำคำตลำดซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

2.ค่ำใชจ้่ำยอื่น 1.55 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เงนิมดัจ ำ (รวมอยู่ใน “สนิทรพัย์
ไมห่มนุเวยีนอื่น”) 

0.31 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

เจำ้หนี้อื่น 2.66 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.เฟรนด ์แอร์
คราฟท ์  

บริษทัท่ีคุณวิชา 
และคุณภารดี 
พลูวรลกัษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 25 และร้อยละ 
25 ตามล าดบั   

ค่าใชจ่้าย     

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 5.56 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

บริษทัท่ีบริษทัฯ  
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 
0.21  

รายได ้   บจ.พีวีอาร์   

เงนิปนัผลรบั 0.48 เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกเงนิลงทุน 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มดีงัน้ี 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ 264,840,100 29.60% 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 41,885,340 4.68% 

3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 41,626,338 4.65% 

4. CHASE NOMINEES LIMITED 40,785,317 4.56% 

5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 40,117,900 4.48% 

6. STATE STREET EUROPE LIMITED 39,761,723 4.44% 

7. GIC PRIVATE LIMITED 31,097,000 3.48% 

8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 27,476,400 3.07% 

9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 25,226,500 2.82% 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 24,684,200 2.76% 

 
นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 
    บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้น คอืในกรณีปกติที่บรษิทัไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องใช้เงนิเพื่อกำรลงทุนเพิม่หรือ
ขยำยงำนและมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ บรษิทัมนีโยบำยจำ่ยเงนิปนัผลในอตัรำประมำณรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำน
หลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรบรษิทัอำจจะก ำหนดใหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปนั
ผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม และตำมควำมจ ำเป็นของบรษิทั เช่น กรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงภำวะทำง
เศรษฐกจิหรอืสภำพตลำด หรอืมเีหตุกำรณ์อื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อสภำพคล่องทำงกำรเงนิของบรษิทั เป็นตน้  
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รำยชือ่  ต ำแหน่ง  

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

ทำงตรง ทำงออ้ม ทำงตรง ทำงออ้ม 

1. นำยสมใจนึก เองตระกลู ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ - - - - 

2. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 284,840,100 18,345,536 264,840,100 18,345,536 

3. นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสฎิฐ ์ กรรมกำร 1,020,000 - 1,020,000 - 

4. นำงภำรด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 18,345,536 284,840,100 18,345,536 264,840,100 

5. นำยธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมกำร/รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ฟิลม์ภำพยนตร ์

440,000 - 440,000 - 

6. นำยวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร - 530,400 - 350,000 

7. นำยชยั จรุงธนำภบิำล กรรมกำรอสิระ 672,500 - 672,500 - 

8. นำยวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมกำรอสิระ - - - - 

9. นำยไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ กรรมกำรอสิระ - - - - 

10. รอ้ยต ำรวจตรเีกรยีงศกัดิ ์โลหะชำละ กรรมกำรอสิระ - - - - 

11. นำยแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมกำรอสิระ - 70,000 - 70,000 

12. นำยกติกิร พุ่มสว่ำง รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ฝำ่ยก่อสรำ้ง 

30,046 - 30,046 - 

13. นำงจนิดำ วรรธนะหทยั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ธุรกจิบรหิำรพืน้ทีเ่ช่ำ 

112,665 - 102,665 - 

14. นำยนิธ ิพฒันภกัด ี รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ธุรกจิสือ่โฆษณำ 

92,550 - 92,550 - 

15. นำยอภชิำต ิคงชยั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ธุรกจิโรงภำพยนตร ์

70,915 - 37,740 - 

16. นำงสำวฐติำภสัร ์อสิรำพรพฒัน์ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยงำน
กำรเงนิและบญัช/ีเลขำนุกำรบรษิทั 

50,040 - 40,040 - 

17. นำยอภริกัษ์ วำรำชนนท ์ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ฝำ่ยทรพัยำกรมนุษย ์

- - 2,000 - 

18. นำงสำวสุดำพร ตรองพำณชิย ์ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
ฝำ่ยเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

81,340 - 81,340 - 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

หมำยเหตุ : ทำงออ้มเป็นกำรถอืหลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและ/หรอืบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
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โครงการเสนอใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
    ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2555 มีมติอนุมตัิให้บริษทัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 
ESOP-W4 
โครงกำรเสนอใบส ำคญัแสดงสทิธผิูบ้รหิำรและพนกังำนครัง้ที ่4 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  ระบุชื่อผูถ้อื และเปลีย่นมอืไมไ่ด้ 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
วธิกีำรเสนอใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  จดัสรรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนจ ำนวน 108 ท่ำน  
รำคำเสนอ     ไมม่รีำคำเสนอ (หน่วยละ 0 บำท)  
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ   ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้  
ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ  วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมนีำคม มถิุนำยน กนัยำยน และธนัวำคมตลอดอำยใุบส ำคญั

แสดงสทิธ ิซึง่วนัสดุทำ้ยของกำรใชส้ทิธ ิคอื 9 เมษำยน 2560 

อตัรำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัและรำคำกำรใชส้ทิธ ิณ วนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ส ำหรบัปี 2560 มีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกจ ำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่ได้จดัสรรจ ำนวน 
120,000 หน่วย) มรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 14.385 บำทต่อหน่วย  

ผลกำรใชส้ทิธ ิESOP-W4  

จ ำนวนทีอ่อก  อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ รำคำใชส้ทิธ ิ ก ำหนดเวลำใชส้ทิธ ิ
วนัทีอ่อก  

(หน่วย) (หน่วย/หุน้) (บำท/หน่วย) เริม่ สิน้สุด 

10 เมษำยน 2555 8,690,000  1.000  15.440  30 มถุินำยน 2557 9 เมษำยน 2560 

จ ำนวนทีอ่อก อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ รำคำกำรใชส้ทิธ ิ
วนัทีป่รบัสทิธ ิ 

(หน่วย) (หน่วย/หุน้) (บำท/หน่วย) 
28 กุมภำพนัธ ์2556 8,570,000 1.017 15.182 

10 เมษำยน 2557 8,570,000 1.033 14.948 

9 เมษำยน 2558 8,570,000 1.051 14.687 

11 เมษำยน 2559 8,570,000 1.073 14.385 

กำรใชส้ทิธิ
ครัง้ที ่ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

จ ำนวนหุน้สำมญัที่
ไดร้บักำรใชส้ทิธ ิ

จ ำนวนเงนิเพิม่ทุน
ทัง้หมด (บำท) วตัถุประสงค ์

1. 30 มถุินำยน 2557 916,271 13,696,418.91 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
2. 30 กนัยำยน 2557 1,248,058 18,655,970.98 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
3. 30 ธนัวำคม 2557 318,164 4,755,915.47 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
4. 31 มนีำคม  2558 213,314 3,188,617.67 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
5. 30 มถุินำยน 2558 1,840,246 27,027,693.00 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
6. 30 กนัยำยน 2558 317,927 4,669,393.85 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
7. 30 ธนัวำคม 2558 89,335    1,312,063.15 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
8. 31 มนีำคม  2559 42,565 625,152.16 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
9. 30 มถุินำยน 2559 1,779,249 25,594,496.87 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
10. 30 กนัยำยน 2559 142,547 2,050,538.60 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
11. 30 ธนัวำคม 2559 49,358 710,014.83 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
12. 10 เมษำยน 2560 134,125 1,929,388.13 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

หมำยเหตุ : เนื่องจำกวนัที ่9 เมษำยน 2560 เป็นวนัอำทติย ์จงึขอเลื่อนไปเป็นวนัท ำกำรที่ 10 เมษำยน 2560  
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กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ มอบเงนิบรจิำค 
เพื่อกำรศกึษำใหม้ลูนิธไิทยรฐั  

วชิำ พลูวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) มอบเงนิบรจิำคเพื่อกำรศกึษำ 
จ ำนวน 200,000 บำท ใหก้บั มลูนิธไิทยรฐั ผำ่น สรำวธุ วชัรพล 
บรรณำธกิำร หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั น ำไปช่วยเหลอืสงัคมต่อไป 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ร่วมกบั สภำกำชำดไทย  
เชญิชวนผูส้นใจร่วมบรจิำคโลหติ 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั สภำกำชำดไทย เชิญชวน
ผู้สนใจร่วมบริจำคโลหิตเป็นประจ ำทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเป็น
ช่องทำงในกำรจดัหำโลหติให้แก่สภำกำชำดไทยในกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มไมใ่หเ้กดิภำวะขำดแคลนเลอืดในอนำคต 
เมเจอร ์ซนีีเพล้กซ ์กรุป้ ร่วมกบัองคก์รภำคเอกชน มอบรำยได้

ส่วนหน่ึงจำกกำรฉำยภำพยนตรโ์ฆษณำ  
เรื่อง พรจำกฟ้ำ สมทบ มลูนิธชิยัพฒันำ  

วิชำ พูลวรลักษณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร และ นิธ ิ    
พฒันภกัด ีรองประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรฝำ่ยสื่อโฆษณำ บรษิทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับองค์กร
ภำคเอกชน มอบรำยได้ส่วนหน่ึงจำกกำรฉำยภำพยนตร์
โฆษณำ เรื่อง พรจำกฟ้ำ เพื่อสมทบมูลนิธิชยัพฒันำ จ ำนวน 
1,700,000 บำท โดยม ีดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล เลขำธกิำรมูลนิธิ
ชยัพฒันำ ให้เกียรติรบัมอบเงนิบรจิำค ณ ส ำนักงำนมูลนิธชิยั
พฒันำ  

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ร่วมกบั โครงกำร 
ฮโีร ่สำนฝนั ปนัรกั เพื่อน้อง 5 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั โครงกำรฮีโร่ สำนฝนั ปนั

รกั เพื่อน้อง 5 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ น ำน้องๆ จำกเยำวชน
ช้ำงเผือก จ ำนวน 25 คน เข้ำชมภำพยนตร์เรื่อง “The Boss 
Baby” ซึง่สว่นใหญ่เป็นเดก็ดอ้ยโอกำสและเดก็ก ำพรำ้ที่ชื่นชอบ
กีฬำฟุตบอล ก่อนเดินทำงไปแลกเปลี่ยนวฒันธรรมไทยและ
กีฬำ ณ ประเทศองักฤษ เพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจ เปิดพื้นที่ให้

เยำวชนได้กล้ำแสดงออก สร้ำงควำมรกัสำมคัคี สร้ำงควำม
ปรองดอง ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่ำงไกลยำเสพติด
ทุกชนิด เป็นตวัอย่ำงให้แก่เยำวชน รุ่นหลงั เพื่อน ำไปพฒันำ
ประเทศชำตติ่อไป 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รว่มกบั ดอยค ำ จดั “โครงกำรรวมพลงั
ถวำยควำมภกัด”ี ชวนประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์  

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ 
บรษิทั ดอยค ำผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกดั จดั “โครงกำรรวมพลงั
ถวำยควำมภักดี ” เ ปิดสอนกำรประดิษฐ์ดอกไม้จ ันท น์       
“ดอกดำรำรตัน์” ใหก้บัประชำชนทัว่ไป เพื่อถวำยในพระรำชพธิี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ จ ำนวนทัง้สิ้น ๙๙,๙๙๙ ดอก จำก
วสัดธุรรมชำต ิณ โรงภำพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้   
19 สำขำ ในกรงุเทพฯ  
คณะผูบ้รหิำรเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ร่วมถวำยดอกไมจ้นัทน์ 

ณ เมรมุำศจ ำลอง  
วชิำ พูลวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เมเจอร ์

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมถวำยดอกไมจ้นัทน์เพื่อน้อมส ำนึก
ในพระมหำกรุณำธคิุณของ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพติร ณ เมรุมำศจ ำลอง ศูนย์กำร
ประชุมไบเทคบำงนำ พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหบ้รกิำรอำหำรและน ้ำ
ดื่มเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่เข้ำร่วมพระรำชพิธี
ถวำยพระเพลงิพระบรมศพ 3 จดุ ไดแ้ก่ วดัธำตุทอง  วดัเสมยีน
นำร ีและวดัปทุมวนำรำม  

กจิกรรม มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์ปี 2560  
มูลนิธ ิเมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซึ่งได้ก่อตัง้

จดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณะกุศล ในปี 2555 เพื่อช่วยเหลอื 
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาส
ทางการศกึษาเพื่อช่วยเปิดโลกทศัน์ในการเรยีนรู ้เตมิเตม็ 
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ประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พฒันาการ สร้างแรง
บนัดาลใจใหเ้ป็นบุคลากรทีม่คีณุภาพของสงัคม โดยมเีป้าหมาย
การด าเนินงานของมลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์ผา่น 3 กจิกรรมหลกั คอื 

1. กจิกรรม “เปิดโลกกวา้ง สรา้งรอยยิม้” ทางมลูนิธฯิ  จะน า
น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส อายุ 6 -18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ปีละ 
34,000 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกาส จาก
ระยะเวลา 5 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จดักิจกรรม “เปิดโลก
กวา้ง สรา้งรอยยิม้” น าน้องๆ ดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตรแ์ล้ว 
180,940 คน และน าผูส้งูอายเุขา้ชมภาพยนตรแ์ลว้ 28,204 คน  

ซึ่งในปี 2560 ทางมูลนิธิได้น าน้องๆ ที่ด้อยโอกาสเข้าชม
ภาพยนตร์รวม 35,061 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อย
โอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 3,701 คน ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั  

2. กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา “มา
เติมรอยยิ้ม ให้เต็มหวัใจ” แนวทางการให้โอกาสทางการศกึษา 
ด้วยการคดัเลือกจากเรียงความของน้องๆ หลงัจากได้เข้าชม
ภาพยนตรร์อบพเิศษ และไดถ้่ายทอดความรูส้กึผ่านตวัอกัษรที่
ร้อยเรียงมาจากความรู้สึกของน้องๆ มอบเป็นทุนการศึกษา
ประจ าปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ใหก้บัน้องๆ 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส และกลุ่มน้อง ๆ พิการที่บกพร่อง
ทางร่างกายและสตปิญัญา รวมมอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง 4 ปี 
รวม 80 ทุน  

ปี 2560 มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์จดักจิกรรม “มาเตมิรอยยิม้ ให้
เต็มหวัใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชิงถ้วยรางวลัและของรางวัล 
พรอ้มมอบทุนการศกึษาใหก้บัน้องๆ ดอ้ยโอกาส ณ บลูโอ รธิมึ 
แอนด ์โบวล์ ชัน้ 5 พารากอน ซนีีเพลก็ซ์ รายไดท้ัง้หมดหลงัหกั
คา่ใชจ้า่ยจะน าไปใชใ้นกจิกรรมการกุศลของมลูนิธฯิ 

 

3. กจิกรรม “การจดัท าและส่งมอบหอ้งหนังเพื่อการเรยีนรู้” 
ปีที่ 2 มอบให้กบัโรงเรยีนในชนบทที่มน้ีองๆ ด้อยโอกาส และ
เป็นโรงเรยีนศูนยก์ลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรยีน 10 จงัหวดั 
เพื่อน้องๆ จะได้มพีื้นที่ส าหรบัการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน โดยมี
คุณครูเป็นผู้ชี้แนะผ่านภาพยนตร์ การต์ูน และสารคดทีี่จะเป็น
สื่อกลางเพื่อช่วยเปิดโลกทศัน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรง
บนัดาลใจดีๆ  ซึง่สามารถน ามาปรบัใช้ในชวีติได ้โดยมูลนิธฯิ จะ
คดัสรรดวีดีสีรา้งสรรคท์ี่ใหข้อ้คดิแรงบนัดาลใจส าหรบัน้องๆ ส่ง
ให้อย่างต่อเน่ือง จากระยะเวลา 2 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้
จดัท าและส่งมอบหอ้งหนังเพื่อการเรยีนรู้ในโรงเรยีนไปแล้ว 21 
โรงเรยีน 21 จงัหวดั  

นอกจำกน้ี มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร์ ไดร้่วมกบั กรุงเทพมหำนคร 
จดักจิกรรมเดนิ-วิง่กำรกุศล “Major Care Mini Marathon 2017 
Run with Care” ภำยใต้แนวคิด “ทุกก้ำวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้ำว
ไกล” ในวนัอำทิตย์ที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2560 ณ บรเิวณลำนหน้ำ
ห้องสมุดประชำชน สวนลุมพนีิ เพื่อร่วมรณรงคใ์หป้ระชำชนได้
ออกก ำลังกำย เพื่อสุขภำพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้
ครอบครวัได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน โดยรำยได้ทัง้หมดหลังหัก
ค่ำใช้จ่ำยจะน ำไปเป็นทุนกำรศกึษำและสร้ำงห้องหนังเพื่อกำร
เรยีนรูใ้นโรงเรยีน  

มูลนิธ ิเมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้ำงสรรค์และเดนิหน้ำส่ง
ต่อเรื่องรำวดี ๆ ให้กบัสงัคมต่อไป และยงัคงขบัเคลื่อนอย่ำง
ต่อ เ น่ื อ ง  ด้วยควำมมุ่ งมัน่  พร้อมจะ เข้ำถึง ในทุ กพื้นที ่          
เพื่อสร้ำงสรรค์สิง่ดีๆ  ด้วยแรงบนัดำลใจ ควำมรู้ ควำมสุข และ
รอยยิม้ตลอดไป  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     63 



 

 

ค าอธบิาย และการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) 

ด ำเนินธุรกจิหลกั 5 ธุรกจิ คอื ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ธุรกจิโบวล์ิง่ 
คำรำโอเกะ และลำนสเกต็น ้ำแขง็ ธุรกิจพืน้ที่ให้เช่ำและบรกิำร 
ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจสื่อภำพยนตร์ ในรอบปี 2560 บริษัท
ยังคงมุ่ งมัน่ที่จะขยำยฐำนลูกค้ำ  โดยกำรขยำยสำขำใน
หลำกหลำยรูปแบบ ทัง้ในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV 
ดว้ยกำรศึกษำถึงองคป์ระกอบต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน 
เช่น กำรค ำนวณกลุ่มเป้ำหมำย วิถีชีวิตและลักษณะทำง
ภูมศิำสตร์ในพื้นที่นัน้ๆ เพื่อกำรก ำหนดวำงแผนกลยุทธ์ในแต่
ละพื้นที่ให้เหมำะสม และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
พร้อมทัง้บริหำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยในปี 2560 บริษัทได้ขยำยสำขำเพิ่มเป็น
จ ำนวน 19 สำขำ 47 โรงภำพยนตร์ ประกอบด้วยสำขำ        
ในประเทศ 16 สำขำ 38 โรงภำพยนตร์ และสำขำในประเทศ
กมัพูชำเพิม่อีก 2 สำขำ 9 โรงภำพยนตร ์นอกจำกกลยุทธ์ดำ้น
กำรขยำยสำขำของบรษิทัแล้ว บรษิทัยงัมสี่วนร่วมส่งเสรมิให้
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเ น่ือง         
ทัง้คุณภำพและควำมหลำกหลำย เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกคำ้ทีแ่ตกต่ำงกนั  

ในปี 2561 บรษิทัคำดกำรณ์ว่ำจะมจี ำนวนภำพยนตรไ์ทยที่
มำกขึ้นจำกกำรเลื่อนฉำยในครึ่งปีหลังของปี 2560 รวมถึง 
ผูผ้ลติภำพยนตรร์ำยใหญ่จะผลติภำพยนตรม์ำกขึน้ และมผีูผ้ลติ
รำยใหม่เข้ำมำสู่อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย เน่ืองมำจำก
ควำมส ำเรจ็ของภำพยนตร์ไทยในปีที่ผ่ำนมำ และสำมำรถน ำ
ออกฉำยและไดร้บักำรตอบรบัทีด่ใีนต่ำงประเทศมำกขึน้  

 
วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนใน ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัมีรำยได้รวมจ ำนวน 8,972 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 
2559 จ ำนวน 226 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 3 มำจำก  

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตรแ์ละรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม เพิม่ขึน้จ ำนวน 257 ลำ้นบำท คดิ
เป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ปจัจยัที่ส่งผลให้ธุรกิจ
เติบโตมำจำกจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึ้น ควำมหลำกหลำยใน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้บัควำมนิยม และกำรเพิม่ช่องทำงกำรขำยโดย
ผำ่นสื่อออนไลน์เพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ลูกคำ้ และกำรรว่มมอืกบั
พนัธมติรทำงธรุกจิทีห่ลำกหลำยเพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ โดยในปีน้ีมี
ภำพยนตร์ไทยที่ท ำรำยได้สูงที่สุดในรอบปีและเป็นภำพยนตร์
จำกค่ำยหนังของบรษิทัในเครือเมเจอร์ ได้แก่ ภำพยนตร์ไทย
เรื่อง ส่มภัคเสี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยสำขำออกสู่
ต่ำงจงัหวดัมำกขึน้ ส ำหรบัภำพยนตรต์่ำงประเทศที่ไดร้บัควำม
นิยมสูง ได้แก่ Fast & Furious 8, Transformer 5, Spiderman 
Homecoming  

รำยได้จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ เพิม่ขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 
107 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8 มำจำกกำรปรบักลยุทธ์เพิ่ม
ผลติภณัฑแ์ละช่องทำงในกำรโฆษณำที่หลำกหลำย รองรบักลุ่ม
ลูกค้ำหลำยประเภท ถงึแม้ภำพรวมอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำใน
ประเทศไทยยังอยู่ ในภำวะหดตัว แต่กำรโฆษณำในโรง
ภำพยนตรย์งัไดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกเป็นสื่อที่
สำมำรถเขำ้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง  

รำยไดจ้ำกธุรกจิโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ
จ ำนวน 16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 มำจำกกำรปรับลด
จ ำนวนสำขำลง 

รำยได้จำกธุรกิจพื้นที่เช่ำ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 44 
ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 9 เป็นผลจำกกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำสำย
สีเขียวและอุโมงค์ข้ำมแยกรชัโยธินที่สำขำรชัโยธิน ตัง้แต่ปี 
2558 เป็นต้นมำ จงึท ำให้บริษทัมกีำรลดอตัรำค่ำเช่ำเป็นกำร
ชัว่ครำวแก่ร้ำนค้ำผู้เช่ำที่ได้ร ับผลกระทบในศูนย์กำรค้ำ  
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเชื่อมัน่ว่ำหลงักำรก่อสร้ำงดงักล่ำวแล้ว
เสรจ็ จ ำนวนรำ้นคำ้และอตัรำคำ่เช่ำจะเตบิโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิสื่อภำพยนตร์ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 
79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27 มำจำกกำรลดกำรผลิตแผ่น 
DVD/VCD  ซึง่บรษิทัจะเน้นธุรกจิผลติภำพยนตรไ์ทยและธุรกจิ
จัดจ ำหน่ำยสิทธิภ์ำพยนตร์เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยทีห่ลำกหลำยมำกขึน้  

64     รำยงำนประจ ำปี 2560 
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บรษิทัมรีำยได้อื่น จ ำนวน 735 ล้ำนบำทเพิม่ขึ้นจำกปีก่อน
จ ำนวน 156 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 27 จำกปีก่อน ส่วนใหญ่
มำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำย 
(บรษิทั พวีอีำร ์จ ำกดั) เพิม่ขึน้ ประมำณ 92 ล้ำนบำท และก ำไร
จำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทั สยำมฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) เพิม่ขึน้ 75 ลำ้นบำท 

บรษิทัมกี ำไรขัน้ต้นลดลง 151 ล้ำนบำท มอีตัรำกำรเตบิโต
ลดลงร้อยละ 5 คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้อยู่ที่ร้อยละ 34         
( ปี  2559 สัดส่วนต่อรำยได้เท่ ำกับร้อยละ 36)  มำจำก
สถำนกำรณ์ในประเทศและจ ำนวนภำพยนตร์ที่ น้อยลง   
อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัยงัคงพยำยำมพฒันำกำรบรหิำรต้นทุนต่อ
โรงใหม้ปีระสทิธภิำพใหด้ยีิง่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร 2,363 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ปีก่อนจ ำนวน 49 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 2 และมสีดัส่วนต่อ
รำยได้เท่ำกับ ร้อยละ 26 ซึ่งลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 2    
มำจำกกำรบรหิำรค่ำใช้จ่ำยต่อโรงภำพยนตรใ์หม้ปีระสทิธภิำพ 
และเปลีย่นช่องทำงโฆษณำทำงสื่อดจิติอลมำกขึน้ 

ส่งผลใหบ้รษิทั มกี ำไรสทุธ ิเท่ำกบั 1,193 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 
5 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนและมกี ำไร
ต่อหุน้ เท่ำกบั 1.33 บำท (ปี 2559 เท่ำกบั 1.33 บำทต่อหุน้) 

ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั ณ สิน้ปี 2560 
สนิทรพัย ์
บริษทัมีสินทรพัย์รวม ณ สิ้นปี 2560 มูลค่ำ 13,808 ล้ำน

บำท ลดลง 917 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จำกปีก่อน
ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มนุเวยีน จ ำนวน 2,263 ล้ำนบำท ลดลง
จ ำนวน 88 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 
11,545 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 830 ล้ำนบำท สินทรพัย์รวม
ลดลงส่วนใหญ่มำจำกที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ (สุทธิ) จ ำนวน   
405 ลำ้นบำท กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนและกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท พีวีอำร์ จ ำกัด จ ำนวนสุทธ ิ 
446 ลำ้นบำท 

หน้ีสนิ 
บริษทัมีหน้ีสนิรวม ณ สิ้นปี 2560 มูลค่ำ 7,309 ล้ำนบำท 

ลดลง 698 ล้ำนบำท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 9 จำกปี ก่อน 
ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนจ ำนวน 3,946 ล้ำนบำท ลดลง
จ ำนวน 2,474 ล้ำนบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ ำนวน   
3,363 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจ ำนวน 1,776 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำย
ช ำระเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 

 
 

เงนิสด 
ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมเีงนิสดและรำยกำรที่เทยีบเท่ำเงนิสด

อยู่จ ำนวน 573 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 42 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น
ผลมำจำกกระแสเงนิสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
1,992 ลำ้นบำท กจิกรรมลงทุนใช้ไปจ ำนวน 285 ล้ำนบำท และ
กจิกรรมจดัหำเงนิใชไ้ ป จ ำนวน 1,664 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 
บรษิทัมอีตัรำก ำไรสุทธ ิคดิเป็นร้อยละ 13 ลดลงจำกปีก่อน

เลก็น้อย(ปี 2559 มอีตัรำรอ้ยละ 14) เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์ใน
ประเทศและจ ำนวนภำพยนตรท์ีเ่ขำ้ฉำยน้อยลงดงักล่ำวขำ้งตน้   

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.36 เพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 0.67 (ปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 17.69)  

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 
11.33 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.37 (ปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 10.96) และ
อตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คดิเป็น 1.12 เท่ำ ลดลง 0.07 
เท่ำ (ปี 2559 เท่ำกบั 1.19 เท่ำ) บรษิทัยงัรกัษำระดบัของหน้ีสนิ
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม  



 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงนิรวม  
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ นสุด 

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ นสุด 

วนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ  

ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้  



 

 

68     รายงานประจาํปี 2560 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรืองการประเมินการดอ้ยคา่ของความนิยมเป็นเรืองสําคญั 

ในการตรวจสอบ และไดน้าํเรืองนีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองนี  

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ การจัดการเรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เกียวกบัค่าความนิยมที

อธิบายว่า กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์ที

ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

(จาํนวน 17.17 ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ (จาํนวน 

22.79 ลา้นบาท) และส่วนงานธุรกิจสือภาพยนตร์ (จาํนวน 165.42 

ลา้นบาท) 

  
ผู ้บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่านิยมเป็นประจําทุกปีตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 เรืองการด้อยค่าของ

สินทรัพย ์ซึงผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจากการใช้งาน

ของค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบญัชีของค่าความนิยมหลัง

หักค่าเผือการด้อยค่าแสดงไวด้้วยมูลค่าทีเหมาะสม  

  
ข้า พ เ จ้า ใ ห้ค ว า ม สํ า คัญ กับ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด้อ ย ค่ า ข อ ง 

ค่าความนิยม เ นืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสําคัญ 

ต่องบการเงิน นอกจากนีในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่า

ค ว า ม นิ ย ม ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร  แ ล ะ ดุ ล ย พิ นิ จ 

ทีสําคญัของผูบ้ริหารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของ

หน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดนันๆ และการประมาณอตัราคิด

ล ด ที ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด  

การเปลียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆเพียงเล็กนอ้ย อาจส่งผลกระทบ

อ ย่ า ง มี ส า ร ะ สํ า คัญ ต่ อ มู ล ค่ า ที ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ คื น แ ล ะ 

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 

  

ขา้พเจ้าประเมินวิธีทีผูบ้ริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ

กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้อง 

ของการคาํนวณ นอกจากนีขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการ

กระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงินซึงได้รับการอนุมัติ

โดยคณะกรรมบริษทั  ขา้พเจ้าพบว่างบประมาณทีใช้ในการ

คาํนวณมูลคา่จากการใชส้อดคลอ้งกบังบประมาณซึงได้รับการ

อนุมติั และคณะกรรมการได้สอบทานขอ้สมมติฐานซึงได้แก่

อตัราคิดลด และอตัราการเติบโตทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าจาก

การใชแ้ลว้ 

  
ขา้พเจ้าเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2560 กับ 

ข้อมู ลใ นปร ะม าณก าร กระ แส เ งิน สด ทีจัด ทํา ในปี ก่อ น 

(พ.ศ. 2559) เพือพิจารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดีต 

ได้จัดทาํขึนจากขอ้สมมติฐานซึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ 

ขา้พเจา้พบวา่ผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบั

ประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน 

  
นอกจากนี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1. อตัราการเติบโตซึงผูบ้ริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ

กระแสเงินสด โดยขา้พเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโต

ดังกล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้ม

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อัตราคิดลดซึงผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการซึง

ขา้พเจา้ได้พิจารณาจากตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในตลาด และผลการวิจยัสําหรับ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
  

จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานซึงผูบ้ริหารใช้

ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและ

เหมาะสม 
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ข้อมูลอืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบด้วย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอืน และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอืนมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสาร

เรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกตอ้ง ตามทีควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้สามารถจดัทํา 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่กรรมการมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบัญชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที

มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยียง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อ

ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง อัน เ ป็ น ส า ร ะ สํ า คัญ ซึ ง เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก า ร ทุ จ ริ ต จ ะ สู ง ก ว่ า ค ว า ม เ สี ย ง ที เ กิดจากข้อผิดพลาด  เ นืองจา ก 

การทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่

ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที

ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อ

ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั 

ข้า พ เ จ้ า ต้อ ง ก ล่ า ว ไ ว ้ใ น ร า ย ง า น ข อ ง ผู ้ส อ บ บัญ ชี ข อ ง ข้า พ เ จ้ า ถึ ง ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ที เ กี ย ว ข้อ ง ใ น ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม แ ล ะ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่ า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําใหมี้การนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร

หรือไม ่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

กลุ่มกิจการเพอืแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบตอ่การกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว ้ซึงรวมถึงประเด็น 

ทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจ้าได้พบใ นระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้

สือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพนัธ์ทังหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  3445  

กรุงเทพมหานคร 

19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 7 573,029,736 530,873,228 272,256,434 173,652,272

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 1,182,113,359 1,256,314,802 704,252,891 712,395,685

เงนิให้ก ูย้ืมระยะสันแกก่จิการทีเกยีวข้องกนั 35 5,000,000 8,000,000 394,601,068 474,899,781

สินคา้คงเหลือ 10 140,868,856 97,810,135 99,335,053 61,690,571

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 178,364,640 221,085,004 - -

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 17 44,891,024 44,665,434 20,037,034 19,978,111

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 11 138,545,830 191,628,317 45,370,299 60,557,879

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 2,262,813,445 2,350,376,920 1,535,852,779 1,503,174,299

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 8 67,095,427 512,698,612 67,095,427 512,698,612

เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั - 4,586,767 - -

ลูกหนีตามสัญญาเชา่การเงนิ 11,265,409 11,479,186 - -

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 3,620,413,946 3,620,413,946

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 12 2,969,458,728 2,751,690,359 2,716,073,678 2,501,310,195

ส่วนได้เสียในการร่วมคา้ 12 37,405,758 288,167,915 - 245,167,525

เงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกบุ่คคล

หรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 35 1,826,603 1,922,603 271,609,900 301,705,900

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 7,186,429,150 7,591,205,434 4,281,281,778 4,471,538,833

คา่ความนิยม 14 205,380,716 205,380,716 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 100,397,518 120,790,748 36,744,931 44,931,512

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 16 49,913,536 9,066,047 35,706,035 -

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าระยะยาว 17 630,626,159 609,467,930 396,626,389 355,558,616

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 18 285,098,153 268,079,614 187,562,596 179,251,203

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 11,544,897,157 12,374,535,931 11,613,114,680 12,232,576,342

รวมสินทรัพย์ 13,807,710,602 14,724,912,851 13,148,967,459 13,735,750,641

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนสีินและส่วนของเจ้าของ

หนสีินหมนุเวยีน

เงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคารและเงนิก ูย้ืมระยะสัน

จากสถาบันการเงนิ 20 1,459,889,523 3,137,985,914 1,399,889,523 3,031,055,974

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน 19 1,674,700,273 1,761,239,462 1,220,323,637 1,197,814,370

ส่วนของเงนิก ูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี  20 658,591,197 1,337,408,236 588,006,012 1,253,632,360

เงนิก ูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกจิการ

ทีเกยีวข้องกนั 35 15,900,000 18,150,000 1,262,775,741 993,447,090

ภาษีเงนิได้คา้งจ่าย 61,329,230 79,438,164 22,828,958 15,910,867

หนีสินหมุนเวียนอืน 21 75,456,693 85,724,873 34,455,623 37,538,117

รวมหนสิีนหมนุเวยีน 3,945,866,916 6,419,946,649 4,528,279,494 6,529,398,778

หนสีินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 20 2,605,355,459 763,914,342 2,492,126,659 580,132,671

หนิ สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 16 241,369,028 277,500,897 - 29,689,462

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 22 38,894,800 41,384,449 24,908,376 28,045,929

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 23 477,464,996 504,427,856 132,313,520 135,285,803

รวมหนสิีนไม่หมนุเวยีน 3,363,084,283 1,587,227,544 2,649,348,555 773,153,865

รวมหนสิีน 7,308,951,199 8,007,174,193 7,177,628,049 7,302,552,643

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนสีินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจาํนวน 896,266,347 หุ้น 

      มูลคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 896,266,347 896,266,347 896,266,347 896,266,347

ทุนทีออกและชาํระแล้วเต็มมูลคา่

   หุ้นสามัญจาํนวน 894,667,502 หุ้น 

      (พ.ศ. 2559 : 894,533,377 หุ้น)

      มูลคา่ทีชาํระแล้วหุ้นละ 1 บาท 24 894,667,502 894,533,377 894,667,502 894,533,377

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น 24 4,055,609,113 4,053,063,850 4,055,609,113 4,053,063,850

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นจากการขายหุ้นทุนซอืคนื 24 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซอืหุ้นสามัญ 4,537,662 5,287,662 - 750,000

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000

ยังไม่ได้จัดสรร 1,396,560,421 1,320,957,222 597,997,828 782,391,256

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ (316,853,024) (15,972,461) 44,040,342 323,434,890

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,413,546,299 6,636,894,275 5,971,339,410 6,433,197,998

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 27 85,213,104 80,844,383 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,498,759,403 6,717,738,658 5,971,339,410 6,433,197,998

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 13,807,710,602 14,724,912,851 13,148,967,459 13,735,750,641

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 7,077,775,712 6,985,962,171 4,209,686,583 4,135,942,004

รายได้จากการขาย 1,893,834,866 1,759,406,683 1,254,486,682 1,085,137,180

รวมรายได้ 8,971,610,578 8,745,368,854 5,464,173,265 5,221,079,184

ต้นทุน

ต้นทุนการให้บริการ (5,140,548,348) (4,871,663,495) (3,274,199,680) (3,178,693,531)

ต้นทุนขาย (817,365,785) (708,786,960) (403,470,006) (342,273,896)

รวมต้นทุน (5,957,914,133) (5,580,450,455) (3,677,669,686) (3,520,967,427)

กาํไรขันต้น 3,013,696,445 3,164,918,399 1,786,503,579 1,700,111,757

รายได้อืน 28 734,548,941 578,579,034 952,660,471 1,323,637,260

คา่ใชจ่้ายในการขาย (527,039,786) (548,990,983) (322,493,675) (304,808,601)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (1,835,816,108) (1,862,791,835) (1,149,262,197) (1,250,556,612)

ต้นทุนทางการเงนิ 30 (139,885,125) (144,032,127) (174,784,630) (175,556,770)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมคา้ 12 231,298,996 256,159,527 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,476,803,363 1,443,842,015 1,092,623,548 1,292,827,034

ภาษีเงนิได้ 31 (279,097,777) (236,839,223) (158,686,098) (87,960,750)

กาํไรสําหรับปี 1,197,705,586 1,207,002,792 933,937,450 1,204,866,284

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ ่ 1,193,336,865 1,188,220,917 933,937,450 1,204,866,284

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 27 4,368,721 18,781,875 - -

1,197,705,586 1,207,002,792 933,937,450 1,204,866,284

กาํไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 1.33 1.33 1.04 1.35

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1.33 1.33 1.04 1.35

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

76     รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรสําหรับปี 1,197,705,586 1,207,002,792 933,937,450 1,204,866,284

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนของบริษัทร่วม 746,515 - - -

ภาษีเงนิได้ทีเกยีวกบัรายการข้างต้น (149,303) - - -

597,212 - - -

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่

ไปยังกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงนิลงทุนเผือขาย 8 (349,243,185) (122,956,625) (349,243,185) (122,956,625)

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (21,486,015) 3,875,879 - -

ภาษีเงนิได้ทีเกยีวกบัรายการข้างต้น 69,848,637 24,591,325 69,848,637 24,591,325

(300,880,563) (94,489,421) (279,394,548) (98,365,300)

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (300,283,351) (94,489,421) (279,394,548) (98,365,300)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 897,422,235 1,112,513,371 654,542,902 1,106,500,984

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ ่ 893,053,514 1,093,731,496 654,542,902 1,106,500,984

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 27 4,368,721 18,781,875 - -

897,422,235 1,112,513,371 654,542,902 1,106,500,984

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 34 2,410,454,639 2,127,101,420 1,206,860,526 973,453,160

จ่ายดอกเบีย (116,862,236) (134,545,144) (154,626,564) (174,523,139)

จ่ายภาษีเงนิได้ (301,949,667) (271,597,587) (152,626,346) (144,302,277)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,991,642,736 1,720,958,689 899,607,616 654,627,744

กระแสเงินสดจากกิจกรรมล งทุน

เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 4,586,767 (36,246) - -

เงนิให้ก ูย้ืมระยะสันแกก่จิการทีเกยีวข้องกนั 35 (2,000,000) (8,000,000) (434,661,747) (609,217,679)

เงนิรับคนืจากเงนิให้ก ูย้ืมระยะสันแกก่จิการ

ทีเกยีวข้องกนั 35 5,000,000 - 514,960,460 681,984,907

เงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกบุ่คคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 35 (500,000) (953,500) (500,000) (953,500)

เงนิรับคนืจากเงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกก่จิการ

ทีเกยีวข้องกนั 35 596,000 589,143 30,596,000 30,583,643

เงนิให้ก ูย้ืมแกบุ่คคลอืน - 20,300 - 20,300

เงนิสดจ่ายสาํหรับเงนิลงทุนชวัคราว (770,000,000) - (770,000,000) -

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชวัคราว 771,156,232 - 771,156,232 -

เงนิสดเพิ มจากการซอืบริษัทย่อย - 18,288,581 - -

เงนิสดจ่ายเพือลงทุนในบริษัทร่วม 12 (311,853,882) (207,891,950) (311,853,882) (207,891,950)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 12 171,630,058 63,101,650 171,630,058 63,101,650

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 12 201,796,504 - 201,796,504 -

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือขาย 8 466,858,478 386,498,417 466,858,478 386,498,417

เงนิสดจ่ายเพือซอืทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (850,595,947) (1,261,724,795) (542,328,397) (900,901,502)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,668,604 4,081,672 1,718,172 994,813

เงนิสดจ่ายเพือซอืสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (211,344,695) (232,736,685) (12,659,227) (22,589,340)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 104,112 - 2,857,220

เงนิปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมคา้ 219,035,815 208,321,047 334,451,825 636,731,175

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนระยะยาว 484,904 1,176,122 484,904 1,176,122

ดอกเบียรับ 5,180,969 3,149,465 21,413,357 40,310,865

เงนิสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (285,300,193) (1,026,012,667) 443,062,737 102,705,141

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้ืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั 35 - - 2,509,355,308 2,225,650,928

จ่ายคนืเงนิก ูย้ืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั 35 (2,250,000) (4,850,000) (2,240,026,657) (2,423,631,657)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคาร (1,929,941) (7,574,680) - -

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 5,493,000,000 8,300,000,000 5,390,000,000 8,195,000,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิก ูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ (7,178,000,000) (7,620,000,000) (7,030,000,000) (7,620,000,000)

จ่ายคนืหนีสินตามสัญญาเชา่การเงนิ (95,785,749) (92,472,139) (5,007,707) (1,542,387)

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้ืมระยะยาว 20 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

จ่ายคนืเงนิก ูย้ืมระยะยาว 20 (252,000,000) (209,000,000) (252,000,000) (209,000,000)

เงนิสดรับจากการออกหุ้นก ู้ 20 1,500,000,000 - 1,500,000,000 -

ไถ่ถอนหุ้นก ู้ 20 (1,000,000,000) (800,000,000) (1,000,000,000) (800,000,000)

เงนิสดรับจากส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคมุจากการลงทุน

ในบริษัทย่อย - 800,000 - -

เงนิสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซอืหุ้นสามัญ 25 1,929,388 28,980,243 1,929,388 28,980,243

เงนิปันผลจ่ายให้แกผ่ ู้ถือหุ้น (1,129,149,733) (1,072,015,907) (1,118,316,523) (1,072,103,126)

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,664,186,035) (476,132,483) (1,244,066,191) (676,645,999)

เง ินสดแล ะรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 42,156,508 218,813,539 98,604,162 80,686,886

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวันต้นปี 530,873,228 312,059,689 173,652,272 92,965,386

เง ินสดแล ะรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสินปี 7 573,029,736 530,873,228 272,256,434 173,652,272

รายการทีไม่ใช่เง ินสด

รายการทีไม่ใชเ่งนิสดทีมีสาระสาํคญั มีดังนี

เงนิปันผลคา้งจ่าย 14,355 10,863,780 14,355 30,570

เงนิปันผลคา้งรับ - 4,499,990 - 119,916,000

การจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือขายโดยยังมิได้รับชาํระ 68,257,005 73,010,874 68,257,005 73,010,874

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในกจิการร่วมทียังไม่ได้รับชาํระ 46,691,467 - 46,691,467 -

จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนเป็นคา่เชา่จ่ายล่วงหน้าระยะยาว - 60,000,000 - 60,000,000

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าระยะยาวยังมิได้ชาํระ - 10,000,000 - 10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทยและมีทีอยู่ตามทีได ้

จดทะเบียนดงันี 
 

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

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในการเป็นผูใ้หบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ และใหบ้ริการเกียวกบัความบนัเทิง การประกอบธุรกิจหลกัของ 

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี  
 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์  

 การใหบ้ริการสือและโฆษณา 

 การใหบ้ริการโบวลิ์งและคาราโอเกะ 

 ธุรกิจใหเ้ช่าพืนทีและบริการ 

 ธุรกิจสือภาพยนตร์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีทีสําคญัทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงิน

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ 

งบการเงิน 
 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีทีสําคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทาํขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 

และต้องเปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อน หรือเกียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการทีมี

นยัสําคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณี  

ทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง  

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกียวขอ้งต่อกลุ่มกิจการแต่ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) เรือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการเปลียนแปลง

ในหนีสินของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้ 

รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมทีมีจาํนวนตาํกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรือง

ดงัต่อไปนี 
 

- กรณีสินทรัพยที์วดัดว้ยมูลคา่ยติุธรรมมีมูลคา่ตาํกวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์นั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีเกิดขึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลคา่ทีสูงกวา่มูลคา่ตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกียวกบัแหล่งทีมาของกาํไรทางภาษี ทีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภททีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านนั 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนทีใช้หักภาษีทีเกิดจากการกลับรายการของผล

แตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีนนั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนได้เสียทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย ์

ทีถือไวเ้พือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบทีมี

นยัสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เรืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 

1) บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมือกลุ่ม

กิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถ 

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของ 

บริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีกลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํา 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัทีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจทีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวิธีซือ  

สิงตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซือบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีผูซื้อโอนให้และ

หนีสินทีก่อขึนเพือจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มกิจการ  

สิงตอบแทนทีโอนใหร้วมถึงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนีสินทีผูซื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระตามขอ้ตกลง 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน มูลค่าเริมแรกของสินทรัพยที์ระบุได้ทีได้มาและ

หนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนทีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ ในการรวม

ธุรกิจแต่ละครัง กลุ่มกิจการวดัมูลคา่ของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่า 

ของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุน้ทีถือโดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ในการรวมธุรกิจทีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ ผูซื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนได้เสียทีผูซื้อถืออยู่ในผ ูถู้กซือก่อน

หนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่า

ใหม่นนัในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การเปลียนแปลง 

ในมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายทีรับรู้ภายหลังวนัทีซือซึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือ

หนีสินใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มี

การวดัมูลคา่ใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม  

ณ ว ันซือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู ้ถูกซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ทีมากกว ่า 

มูลคา่ยติุธรรมสุทธิ ณ วนัทีซือของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดที้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า 

สิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือธุรกิจของ 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิของบริษัทย่อยทีได้มาเนืองจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักําไร

ขาดทุน 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงก็จะตัดรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐานว่าสินทรัพย์ทีโอน

ระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยคา่ นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยได้ถูกปรับปรุงเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี

ของกลุ่มกิจการ 

 

รายชือบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12 

 

2) รายการกับส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกับส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมเช่นเดียวกนักับส่วนทีเป็นของเจ้าของของ 

กลุ่มกิจการ สําหรับการซือส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ทีซือมาในบริษทัย่อย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ 

 

3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 

 

เมือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยุดรวมริษทัย่อยในการจัดทาํงบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการที

เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

นนัจะถือเป็นมูลคา่ตามบญัชีเริมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพือวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของ 

เงินลงทุนทีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนทีเคยรับรู้ 

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในส่วนทีเกียวขอ้งกับกิจการนันจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่าย

สินทรัพยห์รือหนีสินทีเกียวขอ้งนนัออกไป 

 

4) การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินของกิจการทีถูก

นาํมารวมดว้ยมูลคา่ตามบญัชีของกิจการทีถูกนาํมารวมเฉพาะสัดส่วนทีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่า 

ทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ลาํดับทีสูงสุดทีตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใต ้

การควบคุมเดียวกนั ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือน

วา่การรวมธุรกิจได้เกิดขึนตงัแต่วนัตน้งวดในงบการเงินงวดก่อนทีนํามาเปรียบเทียบซึงเป็นไปตามแนวปฏิบติั 

ทางการบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

4) การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีให้ไปหนีสิน 

ทีเกิดขึนหรือรับมาและตราสารทุนทีออกโดยผูซื้อ ณ วนัทีมีการแลกเปลียนเพือให้ได้มาซึงการควบคุม ค่าใช้จ่าย

อืนทีเกียวขอ้งในการวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัเช่นค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายทีปรึกษากฎหมายและที

ปรึกษาอืนในการรวมธุรกิจ คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดทีมี

การรวมธุรกิจเกิดขึน   

 

ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนได้เสียของผูซื้อในมูลค่าตามบญัชี

ของกิจการทีถูกนาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วน

ของเจา้ของ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการนีออกเมือขายเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยงักาํไรสะสม) 

 

5) บริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึงโดยทัวไปก็คือการที 

กลุ่มกิจการถือหุ้น ทีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมด เงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

6) การร่วมการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยขึนอยู่กับสิทธิ 

และภาระผกูพนัตามสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนนัมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  

 

การดาํเนินงานร่วมกนั 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกันเมือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพนั 

ในหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนัน โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หนีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของ 

การดําเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายทีร่วมกนัถือครองหรือก่อขึน  

ซึงรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

 

การร่วมคา้ 

การร่วมคา้การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนัน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะการร่วมการงานทีกลุ่มกิจการมีซึงมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนัน 

โดยพิจารณาวา่เป็นการร่วมคา้ เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

7) การบันทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนนีจะเพิมขึน

หรือลดลงในภายหลงัวนัทีได้มาด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนทีผูล้งทุน 

มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงคา่ความนิยมทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในการร่วมคา้นนัลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 

ทีเคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเขา้กําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจา้ของทีลดลง  

กาํไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีเกิดขึนภายหลงัการได้มาจะรวมไว ้

ในกําไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดขึนภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลคา่ส่วน

ไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน ซึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซึงโดยเนือหาแลว้ถือ

เป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหนีของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับว่าจะจ่ายหนีแทน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งชีทีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

เกิดการดอ้ยคา่หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชีเกิดขึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูล

ค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ และจะตดับญัชีตามสัดส่วนที

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน รายการขาดทุนทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงก็จะตดับัญชี 

ในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนนัมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า บริษทัร่วมและการร่วม

คา้จะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจาํเป็นเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

8) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่า

เผือการดอ้ยคา่ ตน้ทุนจะมีการปรับเพือสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

ของสิงตอบแทนทีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจหลกัทีบริษทัดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงในสกลุเงินบาท ซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงินของกลุ่ม

กิจการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนันถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชําระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปีไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนด้วย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงคา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ทีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีมีภาวะเงิน

เฟ้อรุนแรง) ซึงมีสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุล

เงินทีใชน้าํเสนองบการเงินดงันี 

 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัทีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนนั 

 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย และ 

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทงัหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

คา่ความนิยมและการปรับมูลคา่ยติุธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินของ

หน่วยงานในต่างประเทศนนัและแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด 
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงิน

ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที

ไดม้า  

 

2.6 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกดว้ยมูลคา่ตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลคา่ต่อมาด้วยจาํนวนเงินทีเหลืออยูห่ักด้วยค่าเผือหนีสงสัย 

จะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ นงวด ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีของลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนีการคา้ หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบกําไร

ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึงของคา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ระหว่างผลิต 

 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย อาหารและเครืองดืม วสัดุสินเปลืองทีใชใ้นโรงภาพยนตร์ และแผน่วีซีดีและดีวีดี 

 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของอาหารและเครืองดืมและ 

วสัดุสินเปลืองทีใช้ในโรงภาพยนตร์คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคาํนวณโดยใช้วิธี 

ถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ตน้ทุนของการซือประกอบด้วยราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินคา้นัน เช่น  

คา่อากรขาเขา้และคา่ขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้หรือส่วนลดต่าง 

ๆ มูลค่าสุทธิทีจะได้รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นเพือให้สินคา้นัน

สําเร็จรูปรวมถึงคา่ใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพ

เท่าทีจาํเป็น 

 

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ทีอยู่ระหว่างการผลิตและจะตดัจาํหน่ายเป็น

ตน้ทุนเมือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ โดยตดัจาํหน่ายตามอตัราส่วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ 

ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดง

ดว้ยราคาทุน 
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2.8 เงินลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็นเงินลงทุนเผือขาย 

การจดัประเภทขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน  

ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

 

เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออตัราดอกเบีย

เปลียนแปลง 

 

เงินลงทุนเผือขายรับรู้มูลค่าเริมแรกด้วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีให้ไปเพือให้ได้มาซึง 

เงินลงทุนนนัรวมทงัคา่ใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเผือขายวดัมูลคา่ในเวลาต่อมาดว้ยมูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซือทีอา้งอิงจาก 

National Stock Exchanges of India Limited ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไรและ

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนเผือขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

บริษทัจะทดสอบคา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนเมือมีขอ้บ่งชีวา่เงินลงทุนนนัอาจมีคา่เผือการด้อยค่าเกิดขึน หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือการด้อยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลคา่ยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนนัจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชี 

 

2.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมือเริมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยคา่เสือมราคาสะสม ตน้ทุนเริมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอืน 

ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์นั ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็น

อีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสม เมือตน้ทุนนนัเกิดขึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและ

ตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนออก สําหรับ 

คา่ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 
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2.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ทีดินไม่มีการคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์อืนคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย ์แต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ทีประมาณการไวข้องสินทรัพยห์รืออายสุัญญาเช่าในกรณีทีอายุสัญญาเช่า

สันกวา่ดงัต่อไปนี ยกเวน้ทีดินซึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 

 

อาคาร 20 ปี 

โรงภาพยนตร์ส่วนปรับปรุง 10, 20 ปี 

 และตามอายสุัญญาเช่า 

ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ปี 

เครืองมืออุปกรณ์และเครืองตกแต่งทีใชด้าํเนินงาน 5, 10, 15, 20 ปี 

อุปกรณ์สํานกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ทุกสิ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีทีมูลคา่ตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ทีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

ทนัที 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.10 ค่าความนิยม 

 

คา่ความนิยมคือสิงตอบแทนทีโอนใหสู้งกวา่มูลคา่ยติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหนีสินทีระบุได ้

และหนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัยอ่ย ณ วนัทีไดม้าซึงบริษทันนั ค่าความนิยมทีเกิดจากการได้มาซึงบริษทัย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

คา่ความนิยมทีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือการด้อยค่าสะสม ค่าเผือการด้อยค่า

ของค่าความนิยมทีรับรู้แลว้จะไม่กลบัรายการบญัชี ทงันีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณใน 

กาํไรหรือขาดทุนเมือมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยทีหน่วยนัน

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึงคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ทีเกิดความนิยมเกิดขึนและ

ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

92     รายงานประจําปี 2560 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 

ค่าลิขสิทธิภาพยนตร์ 

 

ลิขสิทธิภาพยนตร์ บนัทึกตามราคาทุนทีราคาซือและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวขอ้งในการซือลิขสิทธิ ต้นทุนลิขสิทธิ 

ตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ 

การใช้งานในช่องทางเหล่านันตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ ซึงโดยทวัไปอยู่ระหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีทีคาดว่ามีการ

ขาดทุนเกิดขึนในแต่ละลิขสิทธิ กลุ่มกิจการจะตดัจ่ายขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนออกจากมูลคา่ทางบญัชีของลิขสิทธินัน ๆ เป็น

คา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ตน้ทุนทีใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการพฒันา 

ทีเกียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล 

จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี 

 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคทีกิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพือนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

 ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

 กิจการมีความสามารถทีจะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนัมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนัใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 

 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอืนได้เพียงพอทีจะนํามาใช้เพือทาํให้ 

การพฒันาเสร็จสินสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้

 กิจการมีความสามารถทีจะวดัมูลคา่ของรายจ่ายทีเกียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกิดขึนในระหว่างการพฒันา

ไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

ตน้ทุนโดยตรงทีรับรู้เป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานทีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และคา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งในจาํนวนเงินทีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอืนทีไม่เขา้เงือนไขเหล่านีจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายเมือเกิดขึน คา่ใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้านีรับรู้เป็น

คา่ใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้

ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยที์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น คา่ความนิยม) ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพยอื์นทีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยคา่ เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบญัชี

อาจสูงกวา่มูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่า

สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกวา่ระหวา่งมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้เพือวตัถุประสงคข์องการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย ์

ทีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน 

ความเป็นไปไดที้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยซึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า

นนัถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านนั  

 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้ง

จ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลคา่ใดจะตาํกวา่ 

 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนีสินและคา่ใชจ่้ายทางการเงินเพือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบีย

จ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพอืทาํใหอ้ตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือ

ของหนีสินทีเหลืออยู ่สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่าหรืออายุ

ของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยที์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีจ่ายตาม

สัญญาเช่า ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหนีเบืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนีบนัทึกเป็นรายได้ทางการเงินคา้งรับ รายได้

จากสญัญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงทีทุกงวด ตน้ทุน

ทางตรงเริมแรกทีรวมอยูใ่นการวดัมูลคา่ลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินเริมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของ

สัญญาเช่า 

สินทรัพยที์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่า

เสือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึงมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้า่เช่า (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.14 เงินกู้ยืม 

 

เงินกูย้ืมรับรู้เริมแรกดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการทีเกิดขึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 

คา่ธรรมเนียมทีจ่ายไปเพือใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีทีมีความเป็นไปได้จะใช้วงเงินกู้

บางส่วนหรือทงัหมด ในกรณีนีคา่ธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทงัมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานทีมีความเป็นไปได้

ทีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทงัหมด คา่ธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้เกียวขอ้ง 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนเมือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงือนไขให้เลือนชําระหนีออกไปอีกเป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขตอ้งนํามารวมเป็น

ส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นั โดยสินทรัพยที์เขา้เงือนไขคือสินทรัพยที์จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการ

เตรียมสินทรัพยน์ันให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็น 

ราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสินสุดลงเมือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์เขา้เงือนไขให้อยู่

ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขายไดเ้สร็จสินลง 

 

รายไดจ้ากการลงทุนทีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมทีกูม้าโดยเฉพาะ ทียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์เขา้เงือนไข

ไปลงทุนเป็นการชวัคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้ืมทีสามารถตงัขึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมอืน ๆ ตอ้งถือเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดทีเกิดขึน 
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัรายการทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ

ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือ ทีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะ 

มีผลบงัคบัใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษทัและบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการตอ้ง

ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยใน

กรณีทีมีสถานการณ์ทีการนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ขึนอยู่กับการตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่าย 

ภาษีทีเหมาะสมจากจาํนวนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตงัเต็มจาํนวนตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

และราคาตามบญัชีทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้

เริมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัทีเกิดรายการ รายการ

นันไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนของทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีคาํนวณจากอัตราภาษี  

(และกฎหมายภาษีอากร) ทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ทีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสินรอบระยะเวลาที

รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีทีเกียวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ หรือหนีสิน

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํา

จาํนวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตงัภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัวคราวของ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ทีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลตา่งชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชวัคราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึนได้ภายใน

ระยะเวลาทีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงาน

จกัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มกิจการได้กําหนดโครงการผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทังโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินทีคงที กลุ่มกิจการไม่มี

ภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานทีจะตอ้งจ่ายเงินเพิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอทีจะจ่าย

ให้พนักงานทงัหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทงัในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุน

สํารองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียง

ชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทีจะจ่ายเงินเพิมอีกเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็น

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการ

ได้รับเงินคืนหรือหักออกเมือครบกาํหนดจ่าย สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการ

สมทบเงิน ซึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีพนกังานจะไดรั้บเมือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึนอยู่กบัหลายปัจจยั 

เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใหบ้ริการ และ คา่ตอบแทน 

 

หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนันีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ

ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ซึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะ

จ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน ์ 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 

การเปลียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน (และ 

ไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ) 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     97 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชําระด้วยตราสารทุน โดยทีกิจการได้รับบริการ

จากพนักงาน เป็นสิ งตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิทธิซือหุ้นสามญั) ทีกิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของ

พนักงานเพือแลกเปลียนกบัการให้สิทธิซือหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จํานวนรวมทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะอา้งอิงจากมูลค่า

ยติุธรรมสิทธิซือหุน้ทีออกใหโ้ดย 

 

 รวมเงือนไขทางการตลาด 

 ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงือนไขการได้รับสิทธิทีไม่ใช่เงือนไขการตลาด (ตวัอย่างเช่น ความสามารถ 

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามทีกาํหนดไว ้และพนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาทีกาํหนด) และ 

 รวมผลกระทบของเงือนไขการได้รับสิทธิทีไม่ใช่เงือนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอย่างเช่น ขอ้กาํหนดในเรือง 

การออมของพนกังานหรือการถือหุน้ในช่วงระยะเวลาทีกาํหนด) 

 

เงือนไขผลงานทีไม่ใช่เงือนไขทางตลาดและเงือนไขการบริการจะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐานเกียวกบัจาํนวนของสิทธิซือหุ้น 

ทีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิ คา่ใชจ่้ายทงัหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซึงเป็นไปตามเงือนไขการได้รับสิทธิทีกาํหนด

ไว ้กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซือหุ้นทีคาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึงขึนกบัเงือนไขการได้รับสิทธิที

ไม่ใช่เงือนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเริมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกับการ

ปรับปรุงรายการไปยงัส่วนของเจา้ของ ณ วนัสินรอบระยะเวลาการรายงาน 

 

เมือมีการใช้สิทธิ บริษทัจะออกหุ้นใหม่ สิงตอบแทนทีได้รับสุทธิด้วยตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะบนัทึกไปยงั 

ทุนเรือนหุน้ (มูลคา่ตามบญัชี) และส่วนเกินมูลคา่หุน้ 

 

กรณีทีบริษทัใหสิ้ทธิซือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษทัใหญ่ 

กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลคา่ยติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารทุนทีออกให้ มูลค่าของ

ตราสารทุนเหล่านนัตอ้งวดั ณ วนัทีใหสิ้ทธิ ซึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาทีได้รับสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือน

กบัเป็นการเพิมขึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพิมส่วนของเจา้ของ 
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2.18 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไว ้อนัเป็น

ผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผูกพนันันมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนทีตอ้งจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ ประมาณการหนีสินจะไม่รับรู้สําหรับ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในกรณีทีมีภาระผูกพนัทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่าจะเป็นทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 

เพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัเหล่านนั โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทงัประเภท แมว้่าความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ 

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ

ความเสียงเฉพาะของหนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะ

รับรู้เป็นดอกเบียจ่าย 

 

ประมาณการหนีสินจากสินคา้รับคืนเป็นคา่เผือสินคา้รับคืนสําหรับแผน่วีซีดีและดีวีดี ประมาณขึนโดยพิจารณาจากขอ้มูล

ในอดีตทีเกิดขึนและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ประมาณการคา่เผือสินคา้รับคืนบนัทึกด้วยกาํไรขนัตน้และแสดงใน 

งบกาํไรขาดทุนโดยสุทธิจากยอดขาย 

 

บริษทัประมาณการหนีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมทีผ่านมา และจาํนวน

คะแนนสะสมทีคงเหลืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนทีเพิมขึนเกียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซือขายหุ้นทีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจาํนวน

เงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยนาํไปหกัจากสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการออกหุน้ 

 

กรณีทีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มกิจการซือคืนหุ้นสามญัของบริษทักลบัคืน (หุ้นทุนซือคืน) สิงตอบแทนทีจ่ายออกไปและ

เกียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของ

เจา้ของของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซือคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ สิงตอบแทนใด ๆ ทีได้รับจากการขาย

หรือนาํหุน้ทุนซือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิมเติมทีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ที

เกียวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.20 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มกิจการ คือ รายไดจ้ากการมีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม รายได้จาก

การใหบ้ริการโฆษณาสินคา้ รายได้จากการให้บริการโบวลิ์งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพืนทีและบริการ รายได้

จากการจาํหน่ายแผน่วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิภาพยนตร์และรายไดจ้ากการสนบัสนุนธุรกิจ 

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลคา่ยติุธรรมทีไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการทีให้เป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และ

ส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม  

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือผูซื้อรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายได้

จากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เมือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

 

รายได้จากการให้ใช้สิทธิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธิทีเกิดจากภาพยนตร์ทีผลิตเองและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงที  

โดยผูใ้ช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้และผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลังการให้ใช้สิทธิจะถือเป็นรายได ้

ทงัจาํนวนเมือผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสัญญา 

 

รายไดจ้ากการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ รับรู้เมือมีการโฆษณา 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืนทีและบริการรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดร้อการตดับญัชีจากการใหเ้ช่าพืนทีและการบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้มือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

 

รายไดอื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปนี 

 

รายไดด้อกเบีย - รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ 

  และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ทีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 

รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เมือสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผลนนัเกิดขึน 
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2.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

กลุ่มกิจการให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกคา้ทีเป็นสมาชิกบตัร เอ็ม-เจนเนอเรชันโดยถือเป็นส่วนหนึงของรายการขายหรือ

บริการ โดยลูกคา้จะได้รับคะแนนสะสมเพือสามารถนําไปใช้สิทธิได้ในอนาคตเพือรับสินคา้หรือบริการโดยไม่ตอ้งจ่าย

คา่ตอบแทนตามเงือนไขทีกาํหนดในบตัร เอ็ม-เจนเนอเรชนั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เกียวขอ้งกบัการรับรู้คะแนนสะสมทีให้ลูกคา้ซึงเป็นส่วนหนึงของ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถใชสิ้ทธิในอนาคต เพือรับสินคา้หรือบริการฟรี  

 

ภายใตก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 คะแนนสะสมทีให้ลูกคา้ถือเป็นรายการแยกต่างหากจาก

รายการขายในสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการขายจะปันส่วนระหวา่ง 

 

 รายการขายและใหบ้ริการเริมแรกซึงรับรู้เป็นรายไดแ้ละ 

 คะแนนสะสมทีลูกคา้จะสอบถามใช้สิทธิได้ในอนาคตซึงจะรับรู้เป็นรายได้เมือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มกิจการ 

ไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัทีจะจดัหารางวลันนั 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลคา่สิงตอบแทนทีไดรั้บซึงปันส่วนไปยงัคะแนนสะสม โดยอา้งอิงจากมูลคา่ยติุธรรมของคะแนนสะสม 

 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลทีจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้เป็นหนีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี ซึงทีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เมือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 

2.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูมี้อํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงาน ผูมี้อํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหารทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน 

 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก่ ความเสียงจากตลาด (รวมถึงความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียน และความเสียงดา้นมูลคา่ยติุธรรมอนัเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย และดา้นกระแสเงินสดอนั

เกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย) ความเสียงด้านการให้สินเชือ และความเสียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการ

ความเสียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทาํให้

เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยทีสุดเท่าทีเป็นไปได ้

 

การจดัการความเสียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบาย 

ทีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสียง 

ทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการ 

ความเสียงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพือจัดการความเสียงและนโยบายทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึง

นโยบายสําหรับความเสียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงอตัรา

ดอกเบีย ความเสียงการใหสิ้นเชือ และใชต้ราสารทงัทีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินการลงทุนโดย

ใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสียง 

 

3.1.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 

กลุ่มกิจการไม่มีความเสียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากกลุ่มกิจการ 

มีลูกหนีและเจา้หนีส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท กลุ่มกิจการมีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซือลิขสิทธิใน

ภาพยนตร์จากต่างประเทศทีเป็นเงินสกุลทีหลากหลายโดยมีเงินสกุลหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มกิจการไม่ได ้

ใชส้ัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึนกบัการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย

ในตลาด ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด ซึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อตัราดอกเบียเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นอตัรา

คงทีกลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบียเพือป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย

ดงักล่าว 

 

3.1.3 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสําคญัของความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือเนืองจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จาํนวน

มากราย ซึงรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นรายไดที้รับเป็นเงินสด กลุ่มกิจการมีนโยบายทีเหมาะสมเพือทาํให้

เชือมนัไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทีมีประวติัสินเชืออยูใ่นระดบัทีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทาง

การเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกทีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินทีมีคุณภาพและมีความน่าเชือถือสูง 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

จาํนวนเงินสดทีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสียงของ

สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีมีวงเงินอาํนวยความ

สะดวกในการกูย้ืมทีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตงัเป้าหมายว่าจะใช ้

ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือทีตกลงไวใ้ห้เพียงพอทีจะหามาได้เนืองจาก

ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจทีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปลียนแปลงได ้

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพยแ์ละหนีสินของกลุ่มกิจการทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ดูหมายเหตุฯ 8 สําหรับการเปิดเผย

ขอ้มูลของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ข้อมูลระดับที 1 

  บาท 

สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์ทางการเงนิเผอืขาย   

   ตราสารทุน   

      อุตสาหกรรมสือและสิงพมิพ ์  67,095,427 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ข้อมูลระดับที 1 

  บาท 

สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์ทางการเงินเผอืขาย   

   ตราสารทุน   

      อุตสาหกรรมสือการสิงพิมพ ์  512,698,612 

 

(ก) เครืองมือทางการเงินในระดบัที 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซือขาย ณ วนัทีใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซือขายทีใชส้ําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ ราคาปิด ทีอา้งอิง

จาก National Stock Exchange of India Limited เครืองมือทางการเงินนีรวมอยูใ่นระดบั 1 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ 

ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ ซึงรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญและข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 

ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริง ประมาณทางการบัญชีทีสําคญัและขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็น

สาระสําคญัทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี 

 

ก) ประมาณการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี ตามทีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ

หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดซึงพิจารณาจากการคาํนวณมูลคา่จากการใช้หรือการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยต์ามความเหมาะสม การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ (หมายเหตุ 14)  

 

หากประมาณการตน้ทุนของเงินทุนก่อนภาษีทีใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงขึน ร้อยละ 1.0 จากอตัราที 

กลุ่มกิจการประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 5.9 แทนทีจะเป็นอตัราร้อยละ 4.9) คา่ความนิยมจากทุกธุรกิจก็ไม่เกิดการด้อยค่า 

อยา่งไรก็ตามในการจดัทาํประมาณการทางการเงิน ฝ่ายบริหารอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมาประกอบ

กบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด โดยอตัราการเติบโตทีใชส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต ประมาณการตน้ทุนของ

เงินทุนก่อนภาษีสําหรับสถานการณ์ปกติจึงเป็นมูลคา่ทีเหมาะสมในการประเมินมูลคา่คา่ความนิยม  

 

ข) ประมาณการการด้อยค่าของลูกหนีการค้า 

 

กลุ่มกิจการตงัคา่เผือหนีสงสัยจะสูญเพือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยคา่ลงของลูกหนีการคา้โดยประมาณการขาดทุนทีอาจ

เกิดจากการทีลูกคา้ไม่สามารถชําระหนีได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงิน

สดรับในอนาคต ซึงอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชําระหนี และกรณีของการผิดชําระหนีที

เกิดขึน และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

ค) ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสือมคุณภาพ 

 

กลุ่มกิจการตังค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ล้าสมัยและเสือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ  

ซึงคาํนวณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นเพือให้สินคา้นันสําเร็จรูปรวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการขาย การคาํนวณดังกล่าวตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต 

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ง) ค่าเผอืสินค้ารับคืน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการค่าเผือสินคา้รับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีทีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ริหาร

ประมาณการสัดส่วนร้อยละทีคาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการ

ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

 

จ) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลิต 

 

การบนัทึกตน้ทุนภาพยนตร์ระหวา่งผลิตบนัทึกตามตน้ทุนทีเกิดขึน เมือมีขอ้บ่งชีและหากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

ตาํกวา่ตน้ทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้คา่เผือการดอ้ยคา่ของภาพยนตร์ในแต่ละเรืองถา้มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ

คืนไม่คุม้กบัตน้ทุนภาพยนตร์ในแต่ละเรือง โดยการพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพือใช้ในการคาํนวณตอ้งอาศยั 

การประมาณการจากผูบ้ริหาร 

 

ฉ) ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานขึนอยู่กบัหลายปัจจยัทีใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด การเปลียนแปลงของขอ้สมมติฐาน

เหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึงได้แก่อตัราดอกเบียทีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผลประโยชน์พนักงานในการพิจารณาอตัราคิดลด 

ทีเหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีตอ้ง

จ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีตอ้งจ่ายชําระภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังานทีเกียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอืน ๆ สําหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิมเติม

เปิดเผยในหมายเหตุ 22 

 

ช) ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

บริษทัประมาณการหนีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมทีผ่านมา และ

จาํนวนคะแนนสะสมทีคงเหลืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

4.2 การใช้ดุลยพินิจทีสําคัญในการปฎิบัตติามมาตราฐานการบัญชี 

 

ก) การร่วมการงาน 

 

บริษทัถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 49 ของการรวมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน

นี เนืองจากภายใตส้ัญญาทีตกลงร่วมกนัได้กาํหนดว่าการตดัสินใจใด ๆ เกียวกบักิจกรรมทีเกียวขอ้งจะตอ้งได้รับ 

ความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท ์จากผูที้ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านนั 

 

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตงัขึนในรูปแบบบริษทัจาํกดัและให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจาํกดันี

แก่กลุ่มกิจการและผูร่้วมการงานอืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันนัการงานนีจึงจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้” 

 

5 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนันเพือดํารงไวซึ้งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองของ 

กลุ่มกิจการเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพือลดภาระหนีสิน 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

106     รายงานประจาํปี 2560 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์ 

ธุรกิจ 

โฆษณา 

ธุรกิจโบว์ลิง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจให้เช่า 

และบริการ 

ธุรกิจ 

สือภาพยนตร์ 

 

รวม 
       

รายได ้       

   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 7,368 1,043 511 525 421 9,868 

   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (556) - (56) (92) (193) (897) 

รายไดสุ้ทธิ 6,812 1,043 455 433 228 8,971 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 547 738 (15) (24) (267) 979 

เงินชดเชยคา่เสียหาย      49 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      498 

คา่ใชจ่้ายทีไม่สามารถปันส่วนได ้      (141) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,385 

ตน้ทุนทางการเงิน      (140) 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      231 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,476 

ภาษีเงินได ้      (278) 

กาํไรสุทธิ      1,198 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,710 21 544 900 11 7,186 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      3,006 

สินทรัพยที์ยงัไม่ไดปั้นส่วน      3,615 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม      13,807 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์ 

ธุรกิจ 

โฆษณา 

ธุรกิจโบว์ลิง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจให้เช่า 

และบริการ 

ธุรกิจ 

สือภาพยนตร์ 

 

รวม 
       

รายได ้       

   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 6,985 1,009 532 574 485 9,585 

   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (488) - (59) (97) (196) (840) 

รายไดสุ้ทธิ 6,497 1,009 473 477 289 8,745 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 569 724 (21) (2) (169) 1,101 

เงินชดเชยคา่เสียหาย      46 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      376 

คา่ใชจ่้ายทีไม่สามารถปันส่วนได ้      (191) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,332 

ตน้ทุนทางการเงิน      (144) 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      256 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,444 

ภาษีเงินได ้      (237) 

กาํไรสุทธิ      1,207 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,941 21 605 1,008 16 7,591 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      3,040 

สินทรัพยที์ยงัไม่ไดปั้นส่วน      4,094 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม      14,725 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ตน้ทุนทีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบด้วย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินคา้คงเหลือ ลูกหนี และเงินสดสําหรับการดาํเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน 

 

หนีสินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมเพือใช้กบัทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดังนันกลุ่มกิจการจึงไม่ได ้

นาํเสนอขอ้มูลหนีสินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินสด 41,199,715 42,570,698 29,225,416 30,748,394 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม 531,830,021 488,302,530 243,031,018 142,903,878 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 573,029,736 530,873,228 272,256,434 173,652,272 

 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถามมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงอยู่ทีร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 

0.10 ถึงร้อยละ 0.37 ต่อปี)  

 

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผอืขาย 

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในระหวา่งปีมีดงันี 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี   512,698,612 748,530,498 

จาํหน่ายราคาทุน   (96,360,000) (112,875,261) 

กาํไรทีเกิดขึนจริง   (438,755,483) (346,634,030) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน   (12,079,125) (14,778,177) 

การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือขาย   101,591,423 238,455,582 

ราคาตามบญัชีสินปี   67,095,427 512,698,612 
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8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผอืขาย (ต่อ) 

 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนมีดงันี 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาทุน    12,045,000 108,405,000 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึน   55,050,427 404,293,612 

มูลคา่ยติุธรรม    67,095,427 512,698,612 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในราคา 535.12 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่าย 

เงินลงทุนทีรวมอยูใ่น “รายไดอื้น” จาํนวน 438.76 ลา้นบาท  

 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซือ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ นรอบระยะเวลารายงานทีอา้งอิงจาก National Stock 

Exchange of India Limited มูลคา่ยติุธรรมนีถูกจดัอยูใ่นระดบัที 1 ของลาํดบัชนัของมูลคา่ยติุธรรม 

 

9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 469,783,240 638,634,765 134,779,322 131,278,990 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35) 17,604,784 12,739,615 100,591,069 61,164,952 

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 428,407,786 386,400,007 60,494,528 33,867,924 

รวม 915,795,810 1,037,774,387 295,864,919 226,311,866 

หกั  คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (6,732,086) (43,593,884) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 909,063,724 994,180,503 295,864,919 226,311,866 

ลูกหนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35) 31,198,334 69,473,283 246,859,864 334,798,246 

ลูกหนีอืน 159,621,886 150,855,347 137,218,031 132,067,929 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 82,229,415 41,805,669 24,310,077 19,217,644 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,182,113,359 1,256,314,802 704,252,891 712,395,685 
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9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 433,722,112 387,444,295 61,005,967 33,867,924 

ลูกหนีการคา้      

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 240,410,840 264,235,989 145,039,964 86,154,678 

   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 176,561,562 180,998,295 72,539,122 85,254,698 

   3 - 6 เดือน 23,984,753 35,912,437 1,534,245 12,813,909 

   6 - 12 เดือน 13,276,669 133,649,357 992,281 7,217,687 

   เกินกวา่ 12 เดือน 27,839,874 35,534,014 14,753,340 1,002,970 

รวม 915,795,810 1,037,774,387 295,864,919 226,311,866 

หกั  คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (6,732,086) (43,593,884) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 909,063,724 994,180,503 295,864,919 226,311,866 

 

10 สินค้าคงเหลือ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

อาหารและเครืองดืม  121,981,288 78,087,657 87,061,289 50,456,727 

แผน่วีซีดีและดีวีดี - สุทธิจากคา่เผือ 1,462,559 4,825,959 - - 

วสัดุสินเปลืองและอืน ๆ 17,425,009 14,896,519 12,273,764 11,233,844 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 140,868,856 97,810,135 99,335,053 61,690,571 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายเป็นจํานวน 551.09 ลา้นบาท และจาํนวน 400.71 ล้านบาท  

ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 476.39 ลา้นบาท และจาํนวน 337.19 ลา้นบาท) 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและคา่เผือการลดมูลค่าสินคา้ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 4.96 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 18.41 ลา้นบาท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ภาษีมูลคา่เพิมคา้งรับ 66,080,519 91,559,478 27,846,251 33,627,034 

ภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย 32,307,253 43,026,517 5,692,646 381,168 

อืน ๆ 40,158,058 57,042,322 11,831,402 26,549,677 

 138,545,830 191,628,317 45,370,299 60,557,879 

 

12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนทีปฏิบัติตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทัร่วม   2,969,458,728 2,751,690,359 

การร่วมคา้   37,405,758 288,167,915 

 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงันี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทัร่วม   232,704,573 250,824,492 

การร่วมคา้   (1,405,577) 5,335,035 

   231,298,996 256,159,527 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 2,751,690,359 2,525,403,524 2,501,310,195 2,323,374,428 

ซือเงินลงทุนเพิม 311,853,882 207,891,950 311,853,882 207,891,950 

จาํหน่ายเงินลงทุน (112,851,473) (33,365,449) (97,090,399) (29,956,183) 

เงินปันผลรับ (214,535,825) (194,821,572) - - 

กาํไรระหว่างกนัรอการรับรู้จากการ     

   จาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม     

   (หมายเหตุ 13) - (4,242,586) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 232,704,573 250,824,492 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วม 597,212 - - - 

ราคาตามบญัชีสินปี 2,969,458,728 2,751,690,359 2,716,073,678 2,501,310,195 

 

กลุ่มกิจการมีกาํไรในรายการระหว่างกนัทีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

ซึงรับรู้ในงบกําไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารทีจําหน่ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2560  

กลุ่มกิจการรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 16.53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 16.32 ลา้นบาท) 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมคา่ความนิยมจาํนวน 265.01 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 246.48 ลา้นบาท)  
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษทัร่วมจาํนวน 214.54 ลา้นบาท ซึงบนัทึกอยู่ใน “รายได้อืน”  

ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบนัทึกอยูใ่น “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 

พ.ศ. 2560 
 

ในระหวา่งปีบริษทัลงทุนเพิมในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 44.23 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 311.85 ลา้นบาท 
 

นอกจากนีบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 30.68 ลา้นหุ้น ไปในราคา 218.32 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจาก

การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อืน” เป็นจาํนวน 105.47 ลา้นบาท และจาํนวน 121.23 ลา้นบาท ในงบ

กาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 

ผลจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนดงักล่าว ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิมขึนจากเดิมในอตัราร้อยละ 24.89 เป็นร้อยละ 25.65 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) (ต่อ) 

 

พ.ศ. 2559 

 

ในระหวา่งปีบริษทัลงทุนเพิมในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 28.97 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 173.59 ลา้นบาท 

 

นอกจากนีบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 10.68 ลา้นหุน้ ไปในราคา 63.10 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อืน” เป็นจาํนวน 29.74 ลา้นบาท และจาํนวน 33.15 ลา้นบาท ในงบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (“CJM”) 

 

พ.ศ. 2559 

 

เมือวนัที 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้ลงทุนใน บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั ซึงเป็นผูผ้ลิตและจัด

จาํหน่ายภาพยนตร์ทงัในและต่างประเทศ จาํนวน 245 หุน้ เป็นเงิน 2.45 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

49.00 ของทุนจดทะเบียน จากการประเมินอาํนาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เท

นเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มกิจการจดัเงินลงทุนดังกล่าวเป็นบริษทัร่วมและบริษทัใช้วิธีส่วนได้เสียในการบนัทึกเงินลงทุนในงบ

การเงินรวม  

 

เมือวนัที 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 

6,500 หุ้น ในราคาทีตราไว ้10,000 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ มเพือรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมทีร้อยละ 49.00  

เป็นจาํนวนเงิน 31.85 ลา้นบาท  

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  

 สถานทีประกอบธุรกจิ  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเทศทีจดทะเบียนจัดตงั ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วธีิการวัดมูลค่า 

บริษัทร่วม       

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SF”) ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืนทีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 25.65 24.89 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค     

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืนทีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้มผ่าน SF 12.83 12.45 วิธีส่วนไดเ้สีย 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่าพืนทีและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

   (“MJLF”)  ดา้นสาธารณูปโภค     

บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกดั ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตวั ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  บตัรเขา้ชมการแสดง     

บรัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จาํกดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  ทงัในและต่างประเทศ     

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน SF ซึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 3,554.82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 2,719.48 ลา้นบาท) และมูลค่าตาม

บญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 1,774.36 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1,538.25 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน MJLF ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 1,393.92 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1,600.83 ลา้นบาท) และมูลค่าตาม

บญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 1,087.26 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1,098.39 ลา้นบาท) 

 

ไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับบริษทั SF และ MJLF ซึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปนี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

สินทรัพย์หมุนเวียน 671,789,506 415,374,191 226,800,287 251,317,459 898,589,793 666,691,650 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,845,250,894 8,724,719,765 3,846,253,911 3,925,653,469 13,691,504,805 12,650,373,234 
       

หนีสินหมุนเวียน 1,277,998,638 1,496,427,187 19,252,832 36,464,371 1,297,251,470 1,532,891,558 
       

หนีสินไม่หมุนเวียน 2,733,999,276 1,804,245,357 83,171,080 93,052,983 2,817,170,356 1,897,298,340 
       

สินทรัพย์สุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย       

   ทีไม่มีอํานาจควบคุม 6,505,042,486 5,839,421,412 3,970,630,286 4,047,453,574 10,475,672,772 9,886,874,986 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม (398,550,721) (385,294,132) - - (398,550,721) (385,294,132) 
       

สินทรัพย์สุทธิหลังหักส่วนได้เสีย       

   ทีไม่มีอํานาจควบคุม 6,106,491,765 5,454,127,280 3,970,630,286 4,047,453,574 10,077,122,051 9,501,580,854 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 หน่วย : บาท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

รายได้ 1,414,172,980 1,430,908,641 437,735,818 482,318,590 1,851,908,798 1,913,227,231 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเนือง 538,653,277 488,450,511 231,726,712 358,884,462 770,379,989 847,334,973 
       

กําไรหลังภาษจีากการดําเนินงาน       

   ต่อเนือง 516,728,402 442,482,461 231,726,712 358,884,462 748,455,114 801,366,923 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 2,328,310 - - - - - 
       

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 519,056,712 442,482,461 231,726,712 358,884,462 750,783,424 801,366,923 

       

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 89,514,325 64,432,572 101,821,500 109,989,000 191,335,825 174,421,572 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม

ดงักล่าว) และปรับปรุงเกียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 หน่วย : บาท 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

สินทรัพย์สุทธิหลังหักส่วนได้เสีย       

   ทีไม่มีอํานาจควบคุม ณ วันสินปี 6,106,491,765 5,454,127,280 3,970,630,286 4,047,453,574 10,077,122,051 9,501,580,854 
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 25.65 24.89 33.00 33.00   

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 1,566,315,138 1,357,532,280 1,310,307,994 1,335,659,679 2,876,623,132 2,693,191,959 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงสัดส่วน       

   การถือหุน้ (32,709,144) (42,478,001) - - (32,709,144) (42,478,001) 

รายการปรับปรุงกาํไรจากการขาย       

   ทรัพยสิ์นระหว่างงวด - - (223,047,711) (237,268,154) (223,047,711) (237,268,154) 

ค่าความนิยม 241,353,135 223,194,904 - - 241,353,135 223,194,904 

มูลค่าตามบญัชี 1,774,959,129 1,538,249,183 1,087,260,283 1,098,391,525 2,862,219,412 2,636,640,708 

 

บริษัทร่วมทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 

อีกจาํนวนหนึง ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

มูลคา่ตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   

   ซึงแต่ละรายทีไม่มีสาระสําคญั 107,239,315 115,049,651 
   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม;   

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 15,389,663 13,674,827 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีดงันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 288,167,915 300,877,587 245,167,525 245,167,525 

จาํหน่ายเงินลงทุน (249,319,932) - (245,167,525) - 

เงินปันผลรับ - (17,999,465) - - 

ส่วนแบ่งกาํไร (1,405,577) 5,335,035 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36,648) (45,242) - - 

ราคาตามบญัชีสินปี 37,405,758 288,167,915 - 245,167,525 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  

 สถานทีประกอบธุรกจิ  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเทศทีจดทะเบียนจัดตงั ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วธีิการวัดมูลค่า 

การร่วมค้า       

บริษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ประเทศอินเดีย ใหบ้ริการโบวลิ์ง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง - 49.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

   (“PVR blu-O”)  และการบนัเทิง     

       

การร่วมค้าภายใต้ MPIC       

บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติ ง จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการแพร่ภาพสัญญาณดาวเทียม ถือหุน้ทางออ้ม 41.61 41.61 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  และจดัจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์     

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชนั ฟิลม์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 26.42 26.42 วิธีส่วนไดเ้สีย 

  รายการโทรทศัน์ รวมทงั     

  งานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ     

บริษทั เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิลม์  ประเทศลาว จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 36.98 36.98 วิธีส่วนไดเ้สีย 

   ดิสทริบิวชนั (ลาว) จาํกดั (“MVP”)       

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

120     รายงานประจาํปี 2560 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

การจําหน่ายเงินลงทุน 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั PVR blu-O ทงัหมดในราคา 201.80 ลา้นบาท โดยมีผลขาดทุน

จากการจาํหน่ายเงินลงทุนรวมอยูใ่น “รายไดอื้น” เป็นจาํนวน 47.52 ลา้นบาท และ 43.37 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัตามลาํดบั 
 

ภาระผกูพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวข้องกับการร่วมค้า 
 

กลุ่มกิจการไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้  
 

การร่วมค้าทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

มูลคา่ตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซึง   

    แต่ละรายทีไม่มีสาระสําคญั 37,405,758 288,167,915 
   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้   

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง (1,405,577) 5,335,035 

 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,742,768,546 3,742,768,546 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยคา่ (122,354,600) (122,354,600) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,620,413,946 3,620,413,946 
   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม   

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,620,413,946 3,741,268,546 

คา่เผือการดอ้ยค่า - (120,854,600) 

ยอดคงเหลือสินปี 3,620,413,946 3,620,413,946 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยจาํนวน 561.82 ลา้นบาท ซึงบนัทึกเป็น “รายได้อืน” ในงบ

กาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) 

 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

 

พ.ศ. 2559 

 

บริษัท เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด  

 

เมือวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั เมเจอร์ โฮลดิ ง อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (บริษทัย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นสามญัใน

สัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เมเจอร์ แพลตินมั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดั

แสดงภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจาํนวนเงิน 6.04 ลา้นบาท รายละเอียดของการรวมธุรกิจ

เปิดเผยในหมายเหตุ 35 

 

บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด  

 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทั เมเจอร์ โฮลดิ ง อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (บริษทัย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นสามญั ใน

สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จาํกดั ซึงจดทะเบียนจดัตงับริษทัเมือวนัที 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น

จาํนวนเงิน 4.30 ลา้นบาท  

 

บริษัท เมตาคอกนิชัน จํากัด (“MTC”) 

 

เมือวนัที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 MPIC (บริษทัย่อย) ได้จดัตงับริษทั เมตาคอกนิชัน จาํกดั เพือประกอบธุรกิจในการเป็น

ตวัแทนซือขายสือโฆษณาทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท โดยบริษทัยอ่ยจะถือหุน้ร้อยละ 60.00 คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุน 1.20 ลา้นบาท 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จํากัด (“RCM”) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษทัย่อยได้เกิดการด้อยค่าจาํนวน 120.85 ลา้นบาท เนืองจากมีมูลค่าทีคาดว่า 

จะไดรั้บคืนตาํกวา่มูลคา่คงเหลือตามบญัชี 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

122     รายงานประจาํปี 2560 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ) 

 

    สัดส่วนความสัดส่วน 

    เป็นเจ้าของ 

 สถานทปีระกอบธุรกจิ/  ลกัษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 ประเทศทีจดทะเบยีนจัดตงั ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

      

บริษัทย่อย      

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี จาํกดั ประเทศไทย ให้เช่าพนืทีในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ประเทศไทย ให้เช่าทดิีนและพืนทใีนอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั รัชโยธิน เรียลตี จาํกดั ประเทศไทย ให้เช่าพนืทใีนอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการดา้นโบวลิ์ง ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

     และคาราโอเกะและการบนัเทิง    

บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการโฆษณาและบริการ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 

     ให้คาํปรึกษาธุรกจิ    

บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 

บริษทั สยามซีนีเพล็กซ์ จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

บริษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  ประเทศไทย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.98 99.98 

   (มหาชน) (“EGV”)     และการโฆษณารวมทงั    

     ใหบ้ริการเช่าพืนท ี    

บริษทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย สือสิงพมิพแ์ละโฆษณาและ ถือหุ้นโดยตรง 92.46 92.46 

   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)     จดัจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์    

บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง  ประเทศไทย ธุรกจิลงทุน ถือหุ้นโดยตรง 99.96 99.96 

   อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (“MHD”)      

บริษทั ดิจติอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ให้เช่าและบริการระบบเครืองฉาย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั     และอุปกรณ์    

บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

     การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์    

     และเครือข่ายเครืองพิมพคู์ปอง    

     อตัโนมตั ิ    

      

บริษัทย่อยภายใต้ EGV      

บริษทั อีจีวี เอ็กซิบิชนั จาํกดั ประเทศไทย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 99.96 99.96 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     123 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ) 

 

    สัดส่วนความสัดส่วน 

    เป็นเจ้าของ 

 สถานทปีระกอบธุรกจิ/  ลกัษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 ประเทศทีจดทะเบยีนจัดตงั ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

      

บริษัทย่อยภายใต้ MPIC      

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั ประเทศไทย จดัจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 

     เพอืฉายในโรงภาพยนตร์    

     เพอืจดัทาํวิซีดีและดีวดีี และ    

     เพอืถ่ายทอดทางโทรทศัน์    

บริษทั เอ็มวดีี จาํกดั (“MVD”) ประเทศไทย จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 

     และลิขสิทธิภาพยนตร์    

บริษทั เอ็ม เทอร์ตีไนน์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 

บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั  ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุ้นทางออ้ม 83.22 83.22 

บริษทั เมตาคอกนิชนั จาํกดั ประเทศไทย ตวัแทนซือขายสือโฆษณา ถือหุ้นทางออ้ม 55.48 55.48 

      

บริษัทย่อยภายใต้ MVD      

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายเทป ซีดี วีดีโอเทป  ถือหุ้นทางออ้ม 91.91 91.91 

     วีซีดี ดีวดีี    

      

บริษัทย่อยภายใต้ MHD      

บริษทั เมเจอร์ แพลตินมั ซีนีเพลก็ซ์ ประเทศกมัพูชา ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 69.97 69.97 

   (แคมโบเดีย) จาํกดั (“Major Platinum”)     และให้บริการดา้นโบวลิ์ง    

บริษทั เมเจอร์ แพลตินมั ซีนีเพลก็ซ์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 59.98 59.98 

   (ลาว) จาํกดั (“Major Platinum Lao”) ประชาชนลาว     

บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จาํกดั (“CNP”) สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 99.99 99.99 

 ประชาชนลาว     

      

      

 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

124     รายงานประจาํปี 2560 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ) 

 

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมมีจาํนวน 4.37 ลา้นบาท โดยขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีของส่วนที

ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 7.64 ลา้นบาท เป็นของ MPIC  

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ 

 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั 

ต่อกลุ่มกิจการ ซึงไดแ้ก่ MPIC 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 

 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ส่วนทีหมุนเวียน   

สินทรัพย ์ 428,107,636 690,814,954 

หนีสิน 148,994,366 261,541,462 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสุทธิ 279,113,270 429,273,492 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน   

สินทรัพย ์ 255,336,742 268,521,436 

หนีสิน 5,013,869 5,052,113 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 250,322,873 263,469,323 
   

สินทรัพย์สุทธิ 529,436,143 692,742,815 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     125 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

รายได ้ 422,678,521 491,721,587 

ขาดทุนก่อนภาษี (153,517,921) (80,065,527) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (9,752,103) (5,246,022) 
   

ขาดทุนหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนือง (163,270,024) (85,311,549) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (36,647) (44,747) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (163,306,671) (85,356,296) 
   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,637,680) (2,327,121) 

 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 166,786,522 132,871,834 

รับดอกเบีย 500,216 518,961 

จ่ายดอกเบีย (5,140,045) (2,623,537) 

รับคืนภาษีเงินได ้ 23,973,696 29,133,639 

จ่ายภาษีเงินได ้ (5,311,921) (16,056,453) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 180,808,468 143,844,444 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (193,351,641) (198,371,419) 

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (47,135,559) 98,034,433 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสุทธิ (59,678,732) 43,507,458 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 133,227,353 89,719,895 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 73,548,621 133,227,353 

 

ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

126     รายงานประจาํปี 2560 

 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  

                                                                                                                              งบการเงินรวม                                                                                               หน่วย : บาท 

     เครืองมือ อปุกรณ์     

  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรัพย์  

 ทดีิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทใีช้ดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559          

ราคาทุน 208,316,998 1,847,430,085 4,054,889,377 1,506,025,331 6,369,745,115 482,962,085 22,465,758 69,475,742 14,561,310,491 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (876,417,822) (1,933,411,018) (711,856,675) (3,240,152,717) (341,445,040) (15,832,297) - (7,119,115,569) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - - - (2,873,459) (81,113,659) (294,029) - - (84,281,147) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 971,012,263 2,121,478,359 791,295,197 3,048,478,739 141,223,016 6,633,461 69,475,742 7,357,913,775 

          

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 971,012,263 2,121,478,359 791,295,197 3,048,478,739 141,223,016 6,633,461 69,475,742 7,357,913,775 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน - - (1,098,952) (194,001) (205,589) (116,717) (153) - (1,615,412) 

การไดม้าซึงบริษทัย่อย  - - 60,296,598 19,418,486 409,807 669,747 - - 80,794,638 

ซือสินทรัพย ์ - 3,607,486 173,710,452 107,117,163 351,063,024 71,224,886 5,122,941 512,684,476 1,224,530,428 

โอนสินทรัพย ์ - 2,967,650 165,577,877 34,920,673 223,335,615 35,945,715 - (462,747,530) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (43,676) (1,225,144) (61,150) (10,711,998) (361,903) - - (12,403,871) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,261,366) (13,652,375) (3,497,444) (25,886,737) (64,786) - - (44,362,708) 

ค่าเสือมราคา - (93,844,586) (232,530,620) (91,000,864) (472,224,275) (90,192,980) (3,036,684) - (982,830,009) 

จดัประเภทสินทรัพยใ์หม่ - - - - 109,999 (109,999) - - - 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (3,584,237) (27,228,844) (8,326) - - (30,821,407) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     127 

 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

                                                                                                               งบการเงินรวม                                                                                                                 หน่วย : บาท 

     เครืองมือ อปุกรณ์     

  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรัพย์  

 ทดีิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทใีช้ดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          

ราคาทุน 208,316,998 1,850,508,383 4,424,587,129 1,655,412,716 6,808,350,463 578,053,408 27,588,700 119,412,688 15,672,230,485 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (968,070,612) (2,152,030,934) (798,307,783) (3,621,752,928) (419,542,776) (18,869,135) - (7,978,574,168) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - - - (2,691,110) (99,457,794) (301,979) - - (102,450,883) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 
          

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน - - (11,495,624) (1,100,334) (1,639,320) (2,315,568) (7,634) - (16,558,480) 

ซือสินทรัพย ์ - 2,136,889 150,256,918 73,399,900 202,834,531 31,788,496 1,861,972 242,938,871 705,217,577 

โอนสินทรัพย ์ - 311,890 92,796,462 19,012,620 170,426,257 25,877,370 - (308,424,599) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,597,544) (1,202,300) (5,470,958) (5,372) (1) - (9,276,175) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (2,030,278) (2,200,213) (910,590) (7,930,835) (273,099) - (3,061,442) (16,406,457) 

ค่าเสือมราคา - (93,510,693) (243,257,070) (99,857,528) (516,902,689) (89,109,757) (2,827,800) - (1,045,465,537) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,614,714) - (2,836,640) (14,835,858) - - - (22,287,212) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 
          

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          

ราคาทุน 208,316,998 1,849,711,750 4,590,639,806 1,726,094,329 6,898,375,119 621,144,823 28,351,505 50,865,518 15,973,499,848 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (1,060,366,171) (2,334,580,682) (879,647,627) (3,903,743,915) (496,672,123) (20,605,403) - (8,695,615,921) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - (4,614,714) - (5,527,751) (81,010,335) (301,977) - - (91,454,777) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ                                                                                        หน่วย : บาท 

  อาคาร  เครืองมือ อุปกรณ์     

  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ทีดิน และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใช้ดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 173,406,998 2,872,300,116 705,919,931 3,022,224,655 314,568,353 12,642,629 43,568,339 7,144,631,021 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (1,211,320,242) (217,447,643) (1,231,694,663) (210,664,001) (9,369,052) - (2,880,495,601) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ - - - (70,207,427) - - - (70,207,427) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,660,979,874 488,472,288 1,720,322,565 103,904,352 3,273,577 43,568,339 4,193,927,993 
         

                สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,660,979,874 488,472,288 1,720,322,565 103,904,352 3,273,577 43,568,339 4,193,927,993 

ซือสินทรัพย ์ - 100,142,339 84,027,409 247,164,500 31,355,829 5,018,650 403,533,821 871,242,548 

โอนสินทรัพย ์ - 140,861,802 29,393,136 178,493,097 32,997,856 - (381,745,891) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (983,441) (6,548) (2,805,358) (358,292) - - (4,153,639) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (14,310,693) (2,975,219) (22,796,102) (65,034) - - (40,147,048) 

คา่เสือมราคา - (175,792,319) (52,225,808) (251,798,492) (67,690,524) (1,823,878) - (549,331,021) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 
         

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 173,406,998 3,082,563,240 815,656,938 3,378,908,142 373,363,123 17,661,279 65,356,269 7,906,915,989 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (1,371,665,678) (268,971,680) (1,444,357,651) (273,218,936) (11,192,930) - (3,369,406,875) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ - - - (65,970,281) - - - (65,970,281) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     129 

 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                               หน่วย : บาท 

  อาคาร  เครืองมือ อุปกรณ์     

  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ทีดิน และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใช้ดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 

ซือสินทรัพย ์ - 68,942,959 52,412,608 97,275,508 21,592,855 1,861,971 187,166,361 429,252,262 

โอนสินทรัพย ์ - 62,889,593 16,511,200 114,599,081 24,070,910 - (218,070,784) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,357,118) (58,341) (3,487,191) (44,801) (1) - (4,947,452) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,093,741) (674,368) (4,139,502) (11) - (3,016,442) (10,924,064) 

คา่เสือมราคา - (182,224,153) (59,620,632) (290,992,976) (63,346,880) (2,107,387) - (598,292,028) 

คา่ดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ - (4,614,714) (597,537) (133,522) - - - (5,345,773) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 

         

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาทุน 173,406,998 3,152,483,952 871,165,563 3,422,976,988 412,780,528 18,433,251 31,435,404 8,082,682,684 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (1,496,428,850) (315,909,838) (1,607,886,099) (330,364,268) (12,210,319) - (3,762,799,374) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ - (4,614,714) (597,537) (33,389,281) - - - (38,601,532) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

การจัดประเภทค่าเสือมราคา 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 778.23 727.01 412.04 374.53 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 267.24 255.82 186.25 174.80 

คา่เสือมราคารวม 1,045.47 982.83 598.29 549.33 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ขายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในทีดินและอาคารแห่งหนึง

ใหก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ สินทรัพยด์ังกล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 0.04 ลา้นบาท  

โดยมีอายขุองสัญญาเช่า 20 ปี 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี บริษทัย่อยได้รับเงินจากการขายสินทรัพยด์ังกล่าวจาํนวน 

16.40 ล้านบาท โดยรวมถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําจํานวน 3.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรจากการจําหน่าย

สินทรัพยร์วม 8.62 ลา้นบาท (หลงัจากตดักาํไรระหวา่งกนัรอการรับรู้ จาํนวน 4.24 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12ก) ) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้นําทีดินและอาคารทีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 36.29 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 37.03 ลา้น

บาท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสัญญาใหเ้ช่าทีดินและอาคาร แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึงกลุ่ม

กิจการไม่สามารถนาํทีดินและอาคารดงักล่าวไปขาย ใหเ้ช่า หรือทาํนิติกรรมอืนได ้ 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 อาคาร โครงสร้าง เครืองมือ อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภค ได้เกิดการด้อยค่าจาํนวน 22.25 ลา้นบาท 

เนืองจากมีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าคงเหลือตามบญัชี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนคาํนวณโดยอา้งอิงจากหน่วยที

ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ สถานประกอบการแต่ละสาขา โดยกาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

ดงักล่าว 

 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบด้วยพืนทีอาคาร รถยนต์

และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 605,589,382 605,589,382 19,231,683 19,231,683 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม (481,969,767) (403,173,227) (6,143,171) (5,502,526) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 123,619,615 202,416,155 13,088,512 13,729,157 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     131 

 

14 ค่าความนิยม  

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ณ วนัที 1 มกราคม   

ราคาทุน 337,065,399 337,065,399 

หกั  คา่เผือการดอ้ยคา่ (131,684,683) (98,736,589) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,380,716 238,328,810 

   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 205,380,716 238,328,810 

การดอ้ยคา่ (หมายเหตุ 29) - (32,948,094) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 205,380,716 205,380,716 

   

ณ วนัที 31 ธันวาคม   

ราคาทุน 205,380,716 337,065,399 

หกั  คา่เผือการดอ้ยคา่ - (131,684,683) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,380,716 205,380,716 

 

กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบญัชีของส่วนงานลงให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนโดยรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ไดร้วมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

 

 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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14 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

คา่ความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ทีถูกกาํหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงไดด้งันี 

 

                                                                                   งบการเงินรวม                                                                       หน่วย : บาท 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ

โบว์ลิง ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สือภาพยนตร์ รวม 
       

การปันส่วนค่าความนิยม       
       

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 

หกั  คา่เผือจากการดอ้ยคา่ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (97,409,350) (131,684,683) 

คา่ความนิยม - สุทธิ 17,167,947 - - 22,790,092 165,422,677 205,380,716 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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14 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทไปยงัระดับทีเล็กสุดเพือใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสด  

(หน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) สําหรับค่าความนิยมของส่วนงานสือภาพยนตร์ทีมูลค่ามีสาระสําคญัต่องบการเงิน กลุ่ม

กิจการได้ว่าจา้งบริษทัทีปรึกษาทางการเงินแห่งหนึงเพือทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนโดยพิจารณาจากการคาํนวณ

มูลคา่จากการใช ้ทีปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอา้งอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลด

ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี อา้งอิงจากแผนการเงินและการดาํเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซึงไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

 

ขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปนี 

 

 ธุรกิจ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ 

 โรงภาพยนตร์ และบริการ สือภาพยนตร์ 
    

กาํไรขนัตน้1 (ร้อยละ) 26.57 12.63 32.11 

อตัราการเติบโต2 (ร้อยละ) 0.81 5.00 1.20 

อตัราคิดลด3 (ร้อยละ) 7.52 9.60 4.90 

มูลคา่ทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย ์    

   ทีก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) (ลา้นบาท) 4,378 957 592 

 
1 กาํไรขนัตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัเพือใชใ้นการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงิน

สดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

 

ขอ้สมมติฐานเหล่านีไดถู้กใชเ้พือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 

 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขนัตน้จากประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผา่นมา ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต

ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการทีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึงอตัราคิด

ลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียง ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ  

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม ซึงปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการ

ลดลงของรายไดที้เคยคาดการณ์ไวอ้ยา่งมีสาระสําคญั เนืองจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ รวม คอมพิวเตอร์ 
     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 4,141,569,887 147,599,765 4,289,169,652 126,106,977 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,989,338,936) (86,258,561) (4,075,597,497) (76,335,869) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ (80,305,531) (1,316,009) (81,621,540) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 71,925,420 60,025,195 131,950,615 49,771,108 

     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 71,925,420 60,025,195 131,950,615 49,771,108 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน - 25,492 25,492 - 

การไดม้าซึงบริษทัยอ่ย  - 612,211 612,211 - 

ซือสินทรัพย ์ 170,964,246 25,837,708 196,801,954 22,589,340 

จาํหน่ายสินทรัพย-์สุทธิ - (6,652) (6,652) (2,857,220) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย-์สุทธิ (695,433) (644,782) (1,340,215) (1,385) 

คา่ตดัจาํหน่าย (158,588,334) (30,677,823) (189,266,157) (24,570,331) 

การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (17,986,500) - (17,986,500) - 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 

     

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 1,493,693,189 168,193,581 1,661,886,770 140,360,692 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,380,121,236) (111,875,988) (1,491,997,224) (95,429,180) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ (47,952,554) (1,146,244) (49,098,798) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ รวม คอมพิวเตอร์ 
     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน - 284,003 284,003 - 

ซือสินทรัพย ์ 190,085,357 15,050,191 205,135,548 12,659,227 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (19,154) (19,154) (18,613) 

คา่ตดัจาํหน่าย (221,507,978) (24,241,935) (245,749,913) (20,827,195) 

การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 19,956,286 - 19,956,286 - 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 

     

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาทุน 1,577,137,592 179,742,932 1,756,880,524 152,908,400 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,494,988,260) (132,352,234) (1,627,340,494) (116,163,469) 

 คา่เผือการดอ้ยคา่ (27,996,268) (1,146,244) (29,142,512) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 

 

การจัดประเภทค่าตัดจําหน่าย 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ตน้ทุนขาย 221.77 158.66 - - 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23.98 30.61 20.83 24.57 

คา่ตดัจาํหน่ายรวม 245.75 189.27 20.83 24.57 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

136     รายงานประจาํปี 2560 

 

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ทีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 25,491,836 26,320,233 3,028,701 3,287,767 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ทีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 91,213,177 106,594,234 58,432,527 61,882,887 

 116,705,013 132,914,467 61,461,228 65,170,654 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ทีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (30,045,045) (31,238,268) (946,771) (697,590) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ทีจะจ่ายชาํระเกินกว่า 12 เดือน (278,115,460) (370,111,049) (24,808,422) (94,162,526) 

 
(308,160,505) (401,349,317) (25,755,193) (94,860,116) 

     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (191,455,492) (268,434,850) 35,706,035 (29,689,462) 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที 1 มกราคม (268,434,850) (322,079,170) (29,689,462) (86,927,861) 

เพิม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 31) 7,130,721 29,052,995 (4,453,140) 32,647,074 

ภาษีเพิมบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 69,848,637 24,591,325 69,848,637 24,591,325 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม (191,455,492) (268,434,850) 35,706,035 (29,689,462) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ภาษีเพิม  

 ณ วนัที  บันทึกโดยตรง ณ วนัที 

 1 มกราคม เพิม (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การดอ้ยคา่เงินลงทุน 4,300,000 24,170,920 - 28,470,920 

คา่เผือสินคา้ลา้สมยั - 1,800,000 - 1,800,000 

คา่ตดัจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์ 9,528,532 (5,356,397) - 4,172,135 

คา่เสือมราคา 1,697,813 4,324,254 - 6,022,067 

การดอ้ยคา่สินทรัพย ์ 7,079,646 (1,076,900) - 6,002,746 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 23,896,666 (4,809,747) - 19,086,919 

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 348,637 (23,373) - 325,264 

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 50,525,374 (14,687,391) - 35,837,983 

ผลประโยชน์พนกังาน 6,867,937 906,499 - 7,774,436 

ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,445,378 (342,104) - 2,103,274 

เงินช่วยคา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า 15,597,340 5,721,383 - 21,318,723 

รวม 122,287,323 10,627,144 - 132,914,467 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (105,450,048) - 24,591,325 (80,858,723) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (44,942,373) (7,566,225) - (52,508,598) 

คา่ตดัจาํหน่าย (1,396,650) 368,387 - (1,028,263) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน (2,525,503) 168,420 - (2,357,083) 

คา่เสือมราคา (94,047,424) 15,445,688 - (78,601,736) 

คา่เช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (196,004,495) 10,009,581 - (185,994,914) 

รวม (444,366,493) 18,425,851 24,591,325 (401,349,317) 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (322,079,170) 29,052,995 24,591,325 (268,434,850) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ภาษีเพิม  

 ณ วนัที  บันทึกโดยตรง ณ วนัที 

 1 มกราคม เพิม (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การดอ้ยคา่เงินลงทุน 28,470,920 (1,697,289) - 26,773,631 

คา่เผือสินคา้ลา้สมยั 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 

คา่ตดัจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์ 4,172,135 6,727,201 - 10,899,336 

คา่เสือมราคา 6,022,067 3,133,246 - 9,155,313 

การดอ้ยคา่สินทรัพย ์ 6,002,746 (2,442,047) - 3,560,699 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 19,086,919 (5,246,608) - 13,840,311 

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 325,264 (23,372) - 301,892 

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 35,837,983 (15,512,142) - 20,325,841 

ผลประโยชน์พนกังาน 7,774,436 (477,496) - 7,296,940 

ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 

เงินช่วยคา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า 21,318,723 767,974 - 22,086,697 

รวม 132,914,467 (16,209,454) - 116,705,013 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (52,508,598) (3,668,492) - (56,177,090) 

คา่ตดัจาํหน่าย (1,028,263) (228,734) - (1,256,997) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน (2,357,083) 45,705 - (2,311,378) 

คา่เสือมราคา (78,601,736) 14,477,615 - (64,124,121) 

คา่เช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (185,994,914) 12,714,081 - (173,280,833) 

รวม (401,349,317) 23,340,175 69,848,637 (308,160,505) 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (268,434,850) 7,130,721 69,848,637 (191,455,492) 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภาษีเพิม  

 ณ วนัที  บันทึกโดยตรง ณ วนัที 

 1 มกราคม เพิม (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การดอ้ยคา่เงินลงทุน 300,000 24,170,920 - 24,470,920 

คา่เผือสินคา้ลา้สมยั - 1,800,000 - 1,800,000 

คา่เสือมราคา 385,200 (128,209) - 256,991 

การดอ้ยคา่สินทรัพย ์ 6,297,918 (902,104) - 5,395,814 

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 4,186,974 28,772 - 4,215,746 

ผลประโยชน์พนกังาน 5,025,644 583,542 - 5,609,186 

ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,445,378 (342,104) - 2,103,274 

เงินช่วยคา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า 15,597,340 5,721,383 - 21,318,723 

รวม 34,238,454 30,932,200 - 65,170,654 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (105,450,048) - 24,591,325 (80,858,723) 

คา่ตดัจาํหน่าย (1,029,157) 459,697 - (569,460) 

คา่เสือมราคา (14,687,110) 1,255,177 - (13,431,933) 

รวม (121,166,315) 1,714,874 24,591,325 (94,860,116) 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (86,927,861) 32,647,074 24,591,325 (29,689,462) 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภาษีเพิม  

 ณ วนัที  บันทึกโดยตรง ณ วนัที 

 1 มกราคม เพิม (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การดอ้ยคา่เงินลงทุน 24,470,920 - - 24,470,920 

คา่เผือสินคา้ลา้สมยั 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 

คา่เสือมราคา 256,991 (127,859) - 129,132 

การดอ้ยคา่สินทรัพย ์ 5,395,814 (2,293,897) - 3,101,917 

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 4,215,746 10,788 - 4,226,534 

ผลประโยชน์พนกังาน 5,609,186 (627,511) - 4,981,675 

ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 

เงินช่วยคา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า 21,318,723 767,974 - 22,086,697 

รวม 65,170,654 (3,709,426) - 61,461,228 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 

คา่ตดัจาํหน่าย (569,460) (366,429) - (935,889) 

คา่เสือมราคา (13,431,933) (377,285) - (13,809,218) 

รวม (94,860,116) (743,714) 69,848,637 (25,755,193) 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (29,689,462) (4,453,140) 69,848,637 35,706,035 

 

งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,913,536 9,066,047 35,706,035 - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (241,369,028) (277,500,897) - (29,689,462) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (191,455,492) (268,434,850) 35,706,035 (29,689,462) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 44,891,024 44,665,434 20,037,034 19,978,111 

ส่วนทีเกินกวา่หนึงปี 630,626,159 609,467,930 396,626,389 355,558,616 

รวมคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 675,517,183 654,133,364 416,663,423 375,536,727 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการนาํสิทธิการเช่าทีมีมูลคา่ตามบญัชีจาํนวน 18 ลา้นบาท ไปใช้เป็นหลกัประกนักูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) 

 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินมดัจาํ 273,921,439 260,689,724 178,857,446 171,861,313 

อืน ๆ 11,176,714 7,389,890 8,705,150 7,389,890 

 285,098,153 268,079,614 187,562,596 179,251,203 

 

19 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 604,016,708 573,813,077 408,245,190 351,931,663 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35) 20,344,212 8,261,762 72,845,575 78,577,437 

เจา้หนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35) 48,043,010 23,211,641 44,300,031 26,645,397 

เจา้หนีอืน 256,937,472 395,678,542 165,263,317 259,718,277 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 395,020,565 410,431,776 246,959,654 208,796,810 

รายไดค้า่เช่าและบริการรับล่วงหนา้ 350,338,306 349,842,664 282,709,870 272,144,786 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,674,700,273 1,761,239,462 1,220,323,637 1,197,814,370 

 

รายไดค้า่เช่าและบริการรับล่วงหนา้ไดร้วมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จาํนวน 54.99 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 55.20 ลา้นบาท) ซึงเป็น

เงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสดทีลูกคา้ 

ยงัไม่ไดใ้ชท้งันีเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รายการหมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 1,929,940 - - 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,459,889,523 3,136,055,974 1,399,889,523 3,031,055,974 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม     

   ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,459,889,523 3,137,985,914 1,399,889,523 3,031,055,974 
     

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีของเงินกูย้ืมระยะยาว     

   -  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 70,591,197 85,408,236 6,012 1,632,360 

   -  เงินกูย้ืมจากธนาคาร 588,000,000 252,000,000 588,000,000 252,000,000 

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

รวมเงินกูย้ืมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 658,591,197 1,337,408,236 588,006,012 1,253,632,360 

     

รายการไม่หมุนเวยีนของเงินกู้ยืมระยะยาว     

   -  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 134,355,459 204,914,342 21,126,659 21,132,671 

   -  เงินกูย้ืมจากธนาคาร 971,000,000 559,000,000 971,000,000 559,000,000 

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

รวมเงินกูย้ืมไม่หมุนเวียน 2,605,355,459 763,914,342 2,492,126,659 580,132,671 
     

รวมเงินกูย้ืม 4,723,836,179 5,239,308,492 4,480,022,194 4,864,821,005 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการและบริษทั (ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงัต่อไปนี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินกูย้ืม     

- อตัราคงที 4,518,889,523 4,947,055,974 4,458,889,523 4,842,055,974 

- อตัราลอยตวั - 1,929,940 - - 

 4,518,889,523 4,948,985,914 4,458,889,523 4,842,055,974 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.87 - 7.68 7.37 - 7.68 6.87 - 7.68 7.68 - 7.68 

- เงินกูย้ืมจากธนาคาร 1.85 - 3.04 1.90 - 3.04 1.85 - 3.04 1.90 - 3.04 

- หุน้กู ้ 2.49 - 2.80 4.60 - 4.60 2.49 - 2.80 4.60 - 4.60 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 971,000,000 559,000,000 1,675,947,468 739,384,970 

หุน้กู ้ 1,500,000,000 - 1,526,900,000 1,013,700,000 

 2,471,000,000 559,000,000 3,202,847,468 1,753,084,970 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 971,000,000 559,000,000 1,675,947,468 739,384,970 

หุน้กู ้ 1,500,000,000 - 1,526,900,000 1,013,700,000 

 2,471,000,000 559,000,000 3,202,847,468 1,753,084,970 

 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนทีหมุนเวียนมีมูลคา่เท่ากบัราคาตามบญัชี เนืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสําคญั 

 

มูลคา่ยติุธรรมของหุน้กูค้าํนวณจากราคาตลาดของหุน้กูใ้น Thai Bond Market Association ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และ 

อยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัขนัของมูลคา่ยติุธรรม 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

144     รายงานประจาํปี 2560 

 

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

สัญญาเช่าการเงิน 

 

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายซึงบนัทึกเป็นหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปนี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 74,918,165 92,442,716 1,696,626 1,632,360 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 119,889,991 192,696,285 7,224,798 7,055,135 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 40,072,313 42,151,869 38,377,412 40,243,701 

 234,880,469 327,290,870 47,298,836 48,931,196 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

   สัญญาเช่าการเงิน (29,933,813) (36,968,292) (26,166,165) (26,166,165) 

มูลคา่ปัจจุบนัของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 204,946,656 290,322,578 21,132,671 22,765,031 

 

มูลคา่ปัจจุบนัของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 70,591,197 85,408,236 6,012 1,632,360 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 112,476,905 182,730,906 497,595 303,641 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 21,878,554 22,183,436 20,629,064 20,829,030 

 204,946,656 290,332,578 21,132,671 22,765,031 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     145 

 

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกูย้ืมจากธนาคาร 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 811,000,000 20,000,000 811,000,000 20,000,000 

กูย้ืมเพิม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

จ่ายคืนเงินกูย้ืม (252,000,000) (209,000,000) (252,000,000) (209,000,000) 

ยอดคงเหลือสินปี 1,559,000,000 811,000,000 1,559,000,000 811,000,000 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงัต่อไปนี 

 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 588,000,000 252,000,000 588,000,000 252,000,000 

ครบกาํหนดระหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 971,000,000 504,000,000 971,000,000 504,000,000 

ครบกาํหนดระหวา่ง 2 ปี ถึง 5 ปี - 55,000,000 - 55,000,000 

 1,559,000,000 811,000,000 1,559,000,000 811,000,000 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 

3.04 ถึง 4.60 ต่อปี)  

 

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเป็นตวัแลกเงินและตวัสัญญาใช้เงินทีอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ  

1.85 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี) 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

146     รายงานประจาํปี 2560 

 

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุน้กู ้

 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,000,000,000 1,000,000,000 

การออกหุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 

ชาํระคืนหุน้กู ้ (1,000,000,000) (1,000,000,000) 

ยอดคงเหลือสินปี 1,500,000,000 1,500,000,000 

 

บริษทัได้ออกหุ้นกูใ้นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินตน้เมือครบกาํหนด (Straight Bond) ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ 

ทีมูลคา่ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

   หุ้นกู้  อัตราดอกเบียคงที 

อายุหุ้นกู้ วนัทีออก วนัครบกําหนด ล้านบาท ร้อยละต่อปี 
     

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

4 ปี วนัที 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 วนัที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 500 2.49 

 

ดอกเบียมีกาํหนดจ่ายทุก 3 เดือน บริษทัไดด้าํรงไวซึ้งอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนทีกาํหนดไวใ้นหนังสือ 

ชีชวน 

 

บริษทันาํเงินทีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กูไ้ปชาํระหนีเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินและใชใ้นการดาํเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 

 

วงเงินกูย้ืม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินสินเชือทีได้รับจากสถาบันการเงินซึงยงัมิได้ใช้เป็นจาํนวน  

5,718.33 ลา้นบาท และจาํนวน 5,328.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 6,562.53 ลา้นบาท และจาํนวน 6,098.14 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ) วงเงินสินเชือส่วนใหญ่สิ นสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้สําหรับ 

การสร้างโรงภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน  

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     147 

 

21 หนีสินหมุนเวยีนอืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,246,978 38,034,570 10,906,561 8,602,609 

ประมาณการหนีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 10,721,766 10,516,369 10,721,766 10,516,369 

ประมาณการหนีสินจากสินคา้รับคืน 1,945,057 1,945,057 - - 

อืน ๆ 32,542,892 35,228,877 12,827,296 18,419,139 

 75,456,693 85,724,873 34,455,623 37,538,117 

 

22 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน  

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     

หนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 38,894,800 41,384,449 24,908,376 28,045,929 

     

กาํไรหรือขาดทุนทีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ (2,489,649) 5,095,356 (3,137,553) 2,917,712 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

148     รายงานประจาํปี 2560 

 

22 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ เป็นโครงการเกษียณอายุตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย ซึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิก 

โดยผลประโยชน์ทีใหจ้ะขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงาน และเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนทีจะเกษียณอาย ุ

 

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 41,384,449 36,289,093 28,045,929 25,128,217 

ตน้ทุนบริการในอดีต (2,277,714) - (1,386,465) - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,567,671 4,070,216 2,033,615 2,205,074 

ตน้ทุนดอกเบีย 895,332 1,025,140 607,825 712,638 

จ่ายผลประโยชน์ (4,674,938) - (4,392,528) - 

 38,894,800 41,384,449 24,908,376 28,045,929 

 

 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชเ้ป็นดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 2.80 2.80 2.80 2.80 

อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 

 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 การเปลียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ การเพิมขึนของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ
 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 

ร้อยละ 8 

ลดลง 

ร้อยละ 8 

เพิมขึน 

ร้อยละ 9 

เพิมขึน 

ร้อยละ 9 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิมขึน 

ร้อยละ 11 

เพิมขึน 

ร้อยละ 10 

ลดลง 

 ร้อยละ 10 

ลดลง 

 ร้อยละ 9 

อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลง 

ร้อยละ 18 

ลดลง 

ร้อยละ 16 

เพิมขึน 

 ร้อยละ 27 

เพิมขึน 

 ร้อยละ 24 

อตัราการเพิมขึนของการตาย ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 

ร้อยละ 0 

ลดลง 

ร้อยละ 0 

ลดลง 

 ร้อยละ 1 

ลดลง 

 ร้อยละ 0 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ ขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงที ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้มีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวค้าํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ น

รอบระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหนีสินบาํเหน็จบาํนาญทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากปีก่อน 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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22 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีความเสียงในหลาย ๆ ด้านทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีกําหนดไว ้โดยความเสียงทีมี

นยัสําคญัมีดงัต่อไปนี 

 

การเปลียนแปลงในอตัรา 

   ผลตอบแทนทีแทจ้ริงของ 

   พนัธบตัร 

 

อตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาลทีลดลงจะทาํใหห้นีสินของโครงการเพิมสูงขึน 

ความเสียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อทีเพิมขึน 

   จะทาํใหมี้ภาระหนีสินเพิมขึน 

 

ระยะถวัเวลาเฉลียของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ปี (พ.ศ. 2559 : 12 ปี) 

 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชนเ์มือเกษียณอายทีุไม่มีการคิดลด :  

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 3,745,732 3,678,310 18,828,952 68,160,900 94,413,894 

      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 2,965,445 2,262,260 4,299,325 49,225,615 58,752,645 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     151 

 

23 หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 244,239,452 252,339,585 23,789,073 27,080,001 

รายไดค้า่เช่าและบริการรับล่วงหนา้ 105,771,439 121,605,127 - - 

เงินช่วยเหลือคา่ก่อสร้าง 127,454,105 130,483,144 108,524,447 108,205,802 

 477,464,996 504,427,856 132,313,520 135,285,803 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากผูใ้ห้เช่าเป็นจาํนวน 8.36 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2559 : 34.93 ลา้นบาท และ 57.08 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยบนัทึก

เป็นส่วนลดคา่เช่าทีตอ้งจ่ายตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

  ทุนทีออกและเรียกชําระเตม็มูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกิน 

 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 

 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 896,266,347 892,519,658 892,519,658 4,014,840,114 

การออกหุน้     

   การใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั ESOP-W4 - 2,013,719 2,013,719 38,223,736 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 896,266,347 894,533,377 894,533,377 4,053,063,850 

การออกหุน้     

   การใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั ESOP-W4 - 134,125 134,125 2,545,263 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

 

หุน้สามญัจดทะเบียนทงัหมดมีจาํนวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 896,266,347 หุ้น) ซึงมีมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 :  

1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัทีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลคา่แลว้มีจาํนวน 894,667,502 หุน้ (พ.ศ. 2559 : 894,533,377 หุน้) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 พนักงานได้ใช้สิทธิในการซือหุ้นของบริษัทภายใตโ้ครงการให้สิทธิซือหุ้นแก่พนักงานเป็นจาํนวน  

125,000 สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.073 หุน้ รวมเป็นจาํนวนหุ้นทงัหมด 134,125 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 40,500 สิทธิ ด้วยอตัราการใช้

สิทธิ 1:1.051 หุ้น และจาํนวน 1,837,052 ด้วยอตัราการใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้นตามลาํดับ รวมเป็นจาํนวนหุ้นทงัหมด 2,013,719 หุ้น)  

ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.385 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 1.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : ราคาใช้สิทธิ 14.687 บาทต่อหุ้น และ 14.385 บาทต่อ

หุน้ ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงิน 28.98 ลา้นบาท) ราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ เวลาทีใช้สิทธิ เท่ากบั 34.500 บาท ต่อหุ้น (พ.ศ. 2559 :  

30.684 บาทต่อหุน้) 

 

ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซือคืน 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 บริษทัได้ซือคืนหุ้นสามญัจาํนวน 40.91 ลา้นหุ้น จากบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยจ่ายเงินเพือซือคืนหุน้เป็นจาํนวนเงิน 267.92 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากส่วนของเจา้ของ หุ้นทงัหมดทีซือ

คืนถือไวเ้พือรอการจาํหน่ายอีกครังหนึงในเวลาต่อไป บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสํารองเพือหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 267.92 ลา้น

บาท ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งกนักาํไร

สะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินทีไดซื้อหุน้คืน 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ายหุน้ทุนซือคืนทงัจาํนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ลา้นบาท กาํไรจากการขายหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 

288.42 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซือคืน” ภายใตส่้วนของเจา้ของ 

 

25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 

 

25.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) 

 

บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัทีจดัสรรให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็น

ใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอืนได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตงัแต่วนัที

ออก 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัทีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

  จํานวน อตัรา ราคา  

  ทอีอก การใช้สิทธิ การใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วันทอีอก ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย เริม สินสุด 
       

ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2555 8.69 1 : 1.000 15.44 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 9 เมษายน พ.ศ. 2560 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 

25.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) (ต่อ) 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัทีมีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

  จํานวนทีออก อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

 วนัทีปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W4 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 8.57 1 : 1.017 15.182 

ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2557 8.57 1 : 1.033 14.948 

ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2558 8.57 1 : 1.051 14.687 

ESOP-W4 11 เมษายน พ.ศ. 2559 8.57 1 : 1.073 14.385 

 

25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”)  

 

บริษทัยอ่ยไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีจดัสรรใหแ้ก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็น

ใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอืนได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตงัแต่วนัที

ออก 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัทีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

  จํานวนที อัตราการใช้ ราคาการใช้  

  ออก สิทธิ สิทธิ กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัทีออก ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย เริม สินสุด 
       

ESOP-W1 24 เมษายน พ.ศ. 2555 4.42 1 : 1.00 1.59 30 มิถุนายน 23 เมษายน 

     พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 

ESOP-W2 24 เมษายน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มิถุนายน 23 เมษายน 

     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 

25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ) 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัทีมีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

  จํานวนทีออก อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

 วนัทีปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W1 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.240 

 

รายการเคลือนไหวของจาํนวนสิทธิซือหุน้ทีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  

 ถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก  ถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก  

 บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ 
     

ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559  14,342,384  2,032,552 

สิทธิซือหุน้ทีถูกริบ 

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W1  (320,625)  - 

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W2  (1,169,820)  - 

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W4  (30,000)  (30,000) 

สิทธิซือหุน้ทีมีการใชสิ้ทธิ     

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W4 14.46 (1,877,552) 14.46 (1,877,552) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  10,944,387  125,000 

     

ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560  10,944,387  125,000 

สิทธิซือหุน้ทีถูกริบ     

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W2  (1,689,740)  - 

สิทธิซือหุน้ทีมีการใชสิ้ทธิ     

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W4 14.39 (125,000) 14.39 (125,000) 

สิทธิซือหุน้ทีหมดอายุ     

   สิทธิซือหุน้ทีออกโดยบริษทั ESOP - W1 1.24 (1,070,887)  - 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  8,058,760  - 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัจาํนวน 125,000 สิทธิ ซึงกลุ่มกิจการได้รับเงินเป็นจาํนวน  

1.93 ลา้นบาท (หมายเหตุ 24) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัจาํนวน 1,877,552 สิทธิ ซึงกลุ่มกิจการได้รับเงินเป็น

จาํนวน 28.98 ลา้นบาท (หมายเหตุ 24) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจาํนวน 8,058,760 สิทธิ (พ.ศ. 2559 : บริษทัและบริษทัย่อยมี

ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจาํนวน 125,000 สิทธิ และจาํนวน 10,819,387 สิทธิ ตามลาํดบั)  

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไขในขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

 

ขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการการคาํนวณเป็นดงันี 

 

เงือนไขการปรับสิทธิ บริษัท ESOP - W4 บริษัทย่อย ESOP - W1 บริษัทย่อย ESOP - W2 

ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (บาทต่อหุน้) 14.385 1.24 1.84 

อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1 : 1.073 1 : 1.29 1 : 1.00 

ตัวแปรในการคาํนวณแบบ Black - Scholes    

มูลค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 5.58 - 6.00 1.17 - 1.34 0.80 

ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 24.34 - 29.67 39.72 - 63.80 50.45 

ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.72 - 5.23 1.23 0.96 

ราคาหุน้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ 

   (บาทต่อหุน้) 

 

21.30 

 

2.40 

 

1.82 

ประมาณการอายุของสิทธิ (ปี) 1.33 - 3.33 0.18 - 1.93 5.00 

อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง (ร้อยละ) 2.76 - 2.94 2.00 - 2.38 2.18 

 

ความผนัผวนของราคาหุน้ MAJOR และ MPIC ยอ้นหลงั อิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-

ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมูลคา่ของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 จะมีมูลคา่เพิมขึน 

หากความผนัผวนของราคาหุน้ MAJOR และ MPIC สูงขึน ตามลาํดบั 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีคา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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26 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองนีจะมีมูลคา่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองตามกฎหมาย 

ไม่สามารถจดัสรรได ้

 

27 ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 80,844,383 67,492,761 

การซือบริษทัยอ่ย - 5,315,737 

เงินปันผลจ่าย - (10,745,990) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัยอ่ย 4,368,721 18,781,875 

ยอดคงเหลือสินปี 85,213,104 80,844,383 

 

28 รายได้อืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินปันผลรับ 484,904 1,176,122 215,020,729 757,823,297 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  497,858,338 376,370,231 517,771,819 379,779,497 

คา่บริหารจดัการรับ 47,936,993 51,500,169 63,813,410 67,842,479 

ดอกเบียรับ 6,226,372 4,255,967 32,873,365 34,858,646 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 38,681,032 26,568,597 38,423,517 25,030,178 

คา่ภาษีโรงเรือนรับ 21,452,149 22,560,062 1,803,658 2,405,864 

เงินชดเชยความเสียหาย 48,730,007 46,002,083 34,305,302 46,002,083 

อืน ๆ 73,179,146 50,145,803 48,648,671 9,895,216 

 734,548,941 578,579,034 952,660,471 1,323,637,260 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

คา่เสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) 1,045,465,537 982,830,009 598,292,028 549,331,021 

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

   - ลิขสิทธิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15) 221,507,978 158,588,334 - - 

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15) 24,241,935 30,677,823 20,827,195 24,570,331 

ตดัจาํหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้  44,765,182 41,579,042 20,022,303 16,891,719 

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม (หมายเหตุ 14) - 32,948,094 - - 

การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)     

   (หมายเหตุ 12, 13 และ 15) 2,330,926 48,807,907 5,345,773 120,854,600 

คา่ซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ ์ 165,080,338 169,714,340 111,922,027 119,571,108 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,171,691,619 1,075,315,270 724,435,094 644,482,197 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์  16,406,457 44,362,708 10,924,064 40,147,048 

หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ  78,514,711 44,261,941 - - 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (4,956,485) (18,409,727) (7,400,000) 9,000,000 

ขาดทุนจากสินคา้รับคืน (กลบัรายการ) - 15,436,368 - - 

สินคา้คงเหลือ     

   - ตน้ทุนของสินคา้ทีรับรู้เป็นคา่ใชจ่้าย     

      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 551,087,830 467,387,165 400,708,602 328,190,556 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า - 4,835,384 - - 

 

30 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ดอกเบียจ่าย :     

เงินกูย้ืมจากธนาคาร 91,329,829 74,073,891 86,238,299 71,495,724 

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 473,075 154,258 47,498,589 45,580,290 

สัญญาเช่าการเงิน 8,720,778 12,998,860 1,686,299 1,675,638 

หุน้กู ้ 39,361,443 56,805,118 39,361,443 56,805,118 

 139,885,125 144,032,127 174,784,630 175,556,770 
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31 ภาษีเงินได้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 285,795,898 265,727,885 154,232,958 121,870,943 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 432,600 164,333 - (1,263,119) 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 286,228,498 265,892,218 154,232,958 120,607,824 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราว (7,130,721) (29,052,995) 4,453,140 (32,647,074) 

     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 279,097,777 236,839,223 158,686,098 87,960,750 

 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินทีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ 

ทีบริษทัใหญ่ตงัอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,476,803,363 1,443,842,015 1,092,623,548 1,292,827,034 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 295,360,673 288,768,403 218,524,710 258,565,407 

ผลกระทบ :     

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมและ     

   กิจการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (46,259,799) (43,665,681) - - 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี (96,981) - (43,004,146) (151,329,435) 

คา่ใชจ่้ายทีไม่สามารถหักภาษี 30,046,252 16,750,982 2,915,083 781,503 

รายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึนจากรายจ่ายทีจ่ายจริง (24,453,010) (18,237,574) (19,749,549) (18,793,606) 

การใชข้าดทุนทางภาษีทีผา่นมาซึงยงัไม่รับรู้ (332,306) (4,949,473) - - 

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์   -  

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,030,318 21,235,425 - - 

ขาดทุน(กาํไร)ทียงัไม่รับรู้ซึงเกิดจากรายการระหว่างกนั 1,719,237 (23,227,192) - - 

ผลต่างจากอตัราภาษีในต่างประเทศ 644,424 - - - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (3,993,631) - - - 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 432,600 164,333 - (1,263,119) 

ภาษีเงินได ้ 279,097,777 236,839,223 158,686,098 87,960,750 
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32 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจาํหน่าย

และชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 

สําหรับกาํไรต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจาํนวน

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทงัหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่า 

ปรับลดคือ สิทธิเลือกซือหุน้ทีใหแ้ก่พนกังาน (หมายเหตุ 25) ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมาจาก

สิทธิเลือกซือหุ้น บริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึงขึนอยู่กบัมูลค่าทีเป็นตวัเงินของ 

ราคาตามสิทธิซือหุน้ทีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซือหุน้ การคาํนวณนีทาํขึนเพือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัทีตอ้งบวกเพิมกบัหุ้นสามญั 

ทีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด  

 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม 

 กาํไร จํานวนหุ้นถัวเฉลยีถ่วงนําหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 1,193,336,865 1,188,220,917 894,631,123 893,487,594 1.33 1.33 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - 22,036 643,782 - - 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1,193,336,865 1,188,220,917 894,653,159 894,131,376 1.33 1.33 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กาํไร จํานวนหุ้นถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

       

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 933,937,450 1,204,866,284 894,631,123 893,487,594 1.04 1.35 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - 22,036 643,782 - - 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 933,937,450 1,204,866,284 894,653,159 894,131,376 1.04 1.35 
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33 เงินปันผลจ่าย 

 

พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของ 

งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทงัสิ น 536.80 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

ทงัหมดทีมีชืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดําเนินงานของ 

งวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทงัสิ น 581.53 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

ทงัหมดทีมีชืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 8 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2559 

 

เมือวนัที 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของงวด 

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทงัสิ น 535.53 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

ทงัหมดทีมีชืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

เมือวนัที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดําเนินงานของ 

งวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทงัสิ น 536.60 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

ทงัหมดทีมีชืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 9 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้  1,476,803,363 1,443,842,015 1,092,623,548 1,292,827,034 

รายการปรับปรุง      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  29 1,291,215,450 1,172,096,166 619,119,223 573,901,352 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 29 44,765,182 41,579,042 20,022,303 16,891,719 

หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ 29 78,514,711 44,261,941 - - 

กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้รับคืน  29 - (15,436,368) - - 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 29 (4,956,485) (18,409,727) (7,400,000) 9,000,000 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 29 2,330,926 48,807,907 5,345,773 120,854,600 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 29 - 32,948,094 - - 

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่าย อาคารและอุปกรณ ์  7,507,570 (4,577,801) 3,229,280 3,158,826 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - (97,460) - - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์     16,406,457 44,362,708 10,924,065 40,147,048 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  19,154 1,340,215 18,613 1,385 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า 29 - 4,835,384 - - 

กาํไรจากการต่อรองราคาซือ  - (736,406) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 12 (231,298,996) (256,159,527) - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

   ในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 12 (57,946,623) (29,736,201) (77,860,104) (33,145,467) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือขาย 8 (438,755,483) (346,634,030) (438,755,483) (346,634,030) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว  (1,156,232) - (1,156,232) - 

กาํไรในรายการระหว่างกนัทีเกดิจากการจาํหน่าย      

   สินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม 12 - 4,242,586 - - 

ภาระหนีสินจากการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้  205,397 (1,710,524) 205,397 (1,710,524) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22 2,185,289 5,095,356 1,254,975 2,917,712 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือหุน้สามญั  - 5,486,380 - 4,819,622 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกดิขึนจริง  (1,073,800) 6,172,262 1,560,840 3,207,574 

เงินปันผลรับ 28 (484,904) (1,176,122) (215,020,729) (757,823,297) 

ดอกเบียรับ 28 (6,226,372) (4,255,967) (32,873,365) (34,858,646) 

ตน้ทุนทางการเงิน 30 139,885,125 144,032,127 174,784,630 175,556,770 
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34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ) 

 

การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน     

-  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 86,851,354 (80,563,496) 9,405,864 (19,154,867) 

-  สินคา้คงเหลือ (38,102,235) 104,544,438 (30,244,482) 17,393,741 

-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 42,720,364 (82,659,085) - - 

-  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 39,668,932 (31,227,160) 12,583,730 (15,996,988) 

-  ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,173,777 1,260,336 - - 

-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (89,498,971) (37,934,171) (75,791,824) (48,508,692) 

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 88,313,064 (112,854,370) 145,537,207 (59,350,923) 

-  หนีสินหมุนเวียนอืน (10,473,576) 6,890,916 (3,287,891) 2,585,895 

-  หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (23,462,861) 39,471,962 (2,972,284) 27,373,316 

-  ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน (4,674,938) - (4,392,528) - 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,410,454,639 2,127,101,420 1,206,860,526 973,453,160 

 

35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

บุคคลและกิจการทีควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทงัทางตรงหรือทางออ้ม ไม่

วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด บุคคลและกิจการดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย

ลาํดับถดัไป บริษัทร่วมและบุคคลทีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั 

เหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทงักรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านัน 

บุคคลและกิจการทงัหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันนัจึงถือเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอืน  ๆ

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     

บริษทัยอ่ย - - 397,159 352,167 

บริษทัร่วม 1,304 5,521 295 1,022 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 61,458 76,115 38,283 40,067 

กิจการร่วมคา้ 24,956 18,172 4,726 4,159 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 77,700 64,116 13,368 16,353 

 165,418 163,924 453,831 413,768 

     

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - - 561,826 

บริษทัร่วม - - 112,714 84,833 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 101,822 109,989 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 485 1,176 485 1,176 

 485 1,176 215,021 757,824 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ และอืน  ๆ

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

การซือสินค้าและบริการ     

บริษทัยอ่ย - - 309,644 329,511 

บริษทัร่วม 25,044 28,990 17,221 17,927 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 172,710 167,127 130,483 125,800 

กิจการร่วมคา้ 49,240 - 17,612 - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 141,111 145,119 108,011 125,941 

 388,105 341,236 582,971 599,179 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซือขายสินค้าและบริการและอืน ๆ 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ลูกหนีการค้า (รวมรายได้ทียังไม่ได้เรียกเก็บ)     

บริษทัยอ่ย - - 96,134 55,717 

บริษทัร่วม 6,538 7,260 4,154 4,709 

กิจการร่วมคา้ 3,452 3,104 - 428 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7,615 2,376 303 311 

 17,605 12,740 100,591 61,165 

     

ลูกหนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 230,630 326,337 

บริษทัร่วม 12,857 50,235 4,235 4,186 

กิจการร่วมคา้ 3,702 4,769 424 - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 14,639 14,469 11,571 4,275 

 31,198 69,473 246,860 334,798 

     

เงินมัดจํา     

   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน”)     

บริษทัยอ่ย - - 44,528 44,528 

บริษทัร่วม 8,881 8,869 3,849 3,849 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 35,010 34,998 74,206 74,206 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     165 

 

35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซือขายสินค้าและบริการและอืน ๆ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เจ้าหนีการค้า     

   (รวมอยูใ่น “เจา้หนีการคา้และตวัเงินจ่าย”)     

บริษทัยอ่ย - - 71,734 72,523 

บริษทัร่วม 30 7,643 1 5,539 

กิจการร่วมคา้ 19,739 - 573 - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 575 619 538 515 

 20,344 8,262 72,846 78,577 

     

เจ้าหนีอืน     

   (รวมอยูใ่น “เจา้หนีบุคคล     

      หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั”)     

บริษทัยอ่ย - - 28,320 12,645 

บริษทัร่วม 4,979 4,127 4,281 3,448 

กิจการร่วมคา้ - 45 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 38,948 14,901 8,131 6,985 

กรรมการ 4,116 4,139 3,568 3,567 

 48,043 23,212 44,300 26,645 

     

เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     

   (รวมอยูใ่น “หนีสินไม่หมุนเวียนอืน”)     

บริษทัร่วม 23,913 24,961 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9,538 11,048 - - 

 33,451 36,009 - - 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซือขายสินค้าและบริการและอืน ๆ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินมัดจํารับ     

   (รวมอยูใ่น “หนีสินไม่หมุนเวียนอืน”)     

บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 

บริษทัร่วม 123,503 123,503 - - 

กิจการร่วมคา้ 783 720 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,666 5,666 135 135 

 129,952 129,889 1,388 1,388 

     

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้ืมระยะยาวจาก     

   สถาบนัการเงิน”)     

บริษทัร่วม 21,133 22,765 21,133 22,765 

 21,133 22,765 21,133 22,765 

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 8,000 - 474,900 547,667 

เงินใหกู้ย้ืมในระหวา่งปี 2,000 8,000 434,661 609,218 

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมในระหวา่งปี (5,000) - (514,960) (681,985) 

ยอดคงเหลือสินปี 5,000 8,000 394,601 474,900 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมไม่มีหลกัประกนัมีกาํหนดชําระคืน

ภายใน 1 เดือนและมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 

รายไดด้อกเบียทีเกียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 17.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 20.89 ลา้นบาท) ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั 

มีดอกเบียคา้งรับจาํนวน 1.36 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1.66 ลา้นบาท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)     167 

 

35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงาน     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,923 1,558 301,706 331,336 

เงินใหกู้ย้ืมในระหวา่งปี 500 954 500 954 

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมในระหวา่งปี (596) (589) (30,596) (30,584) 

ยอดคงเหลือสินปี 1,827 1,923 271,610 301,706 

 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบีร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 

 

เงินให้กูย้ืมแก่พนักงานจาํนวน 1.83 ลา้นบาท และจาํนวน 1.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1.92 ลา้นบาท และจาํนวน 1.71 ลา้น

บาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดับ คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 

ร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี) 

 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม     

ยอดคงเหลือตน้ปี 18,150 23,000 993,447 1,191,428 

เงินกูย้ืมในระหวา่งปี - - 2,509,356 2,225,651 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมในระหวา่งปี (2,250) (4,850) (2,240,027) (2,423,632) 

ยอดคงเหลือสินปี 15,900 18,150 1,262,776 993,447 

 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อย เงินกูย้ืมระยะสันไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมจาํนวน 

1,246.88 ลา้นบาท ซึงมีกาํหนดชําระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตวัสัญญาใช้เงินประเภท 

ชาํระคืนเมือทวงถาม จาํนวน 15.90 ลา้นบาท มีดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.72 ต่อปี 

 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบียทีเกียวขอ้งในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจํานวน 0.47 ลา้นบาท และ 

47.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 0.15 ลา้นบาท และ 43.12 ลา้นบาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีดอกเบีย

คา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 0.14 ลา้นบาท และ 15.54 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 0.17 ลา้นบาท และ 11.41 ลา้นบาท) 

 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ 

 หน่วย : พันบาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 54,602 48,386 42,080 40,640 

ผลประโยชน์เมือออกจากงาน 329 672 252 596 

ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่าย     

   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 1,152 - 1,152 

 54,931 50,210 42,332 42,388 

 

ซ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ แสดงไวใ้นหมายเหตุ 12 

 

36 ภาระผกูพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน  

 

ก) หนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออก

ใหก้บับุคคลภายนอกจาํนวน 199.47 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 193.46 ลา้นบาท) 

 

ข) การคําประกัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงได้คาํประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยและ 

บริษทัร่วมเป็นจาํนวน 60.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 106.93 ลา้นบาท) 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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36 ภาระผกูพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน (ต่อ) 

 

ค) ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

บริษทัและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทัอืน เกียวกบัการเช่าทีดิน พืนทีอาคารและสัญญา

บริการ โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินคา่เช่าและคา่บริการขนัตาํภายใตส้ัญญาทีไม่สามารถยกเลิกไดด้งันี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ไม่เกิน 1 ปี 1,040 741 805 702 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,104 3,244 2,584 2,035 

เกินกวา่ 5 ปี 5,632 5,462 3,915 3,747 

 10,776 9,447 7,304 6,484 

 

นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขนัตาํขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพืนทีอาคารและสัญญา

บริการ ซึงคิดตามเกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า 

 

ง) ภาระผกูพันทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนทีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปนี 

 

 หน่วย : พัน 

  งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกุลเงิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ บาท 77,200 55,648 77,200 55,648 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 1,211 1,969 - - 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,072 1,061 - - 

รวม บาท 78,411 57,617 77,200 55,648 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,072 1,061 - - 

รวมเป็นเงินบาท  113,626 95,798 77,200 55,648 

 

จ) ภาระผกูพันในการผลิตภาพยนตร์ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 69.94 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2559 : จาํนวน 63.10 ลา้นบาท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

170     รายงานประจาํปี 2560 

 

37 คดีความ 

 

เมือวนัที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผูเ้สียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทีเกิดขึนภายในอาคารโครงการเมเจอร์  

ซีนีเพล็กซ์ (ปินเกลา้) ฟ้องร้องให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตามคดีแพ่งหมายเลขดําที พ3537/2560  

คดีความยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและไม่อาจทราบผลได้ในขณะนี บริษทัเชือว่าจะไม่มีความเสียหายทีสําคญั

จากคดีดงักล่าวจึงมิไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

38 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีในงบการเงิน 

 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของงวด

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทังสิ น 536.80 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผูถื้อหุ้น

ทงัหมดทีมีชืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 




