
 





 

 

เป้าหมายองค์กร 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะขยาย
จ านวนโรงภาพยนตร์ 1,000 โรง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย และ
ประเทศในกลุ่ม CLMV ภายในปี 2563 พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
ภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ท าให้มีศักยภาพในการผลิตภาพยนตร์
ไทยให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ชมในประเทศ และยัง
สามารถส่งออกภาพยนตร์ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความบันเทิงและโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อ
ภาพยนตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ความรู้ แรงบันดาลใจ ความสุข และ
รอยยิ้มแก่ชุมชน 



3 
รางวัลแห่งความภาคภมูิใจ 

4 
ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

5 
เหตุการณส์ าคัญในรอบปี 

6 
สารจากประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8 
รายงานคณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

9 
รายงานความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

10 
คณะกรรมการและผู้บริหาร 

14 
โครงสร้างองค์กร 

16 
โครงสร้างการถือหุ้น 

18 
โครงสร้างบริษัทในเครือ 

20 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

27 
พันธมิตรทางธุรกิจ 

28 
ปัจจัยความเสี่ยง 

30 
โครงสร้างการจดัการ 

38 
การก ากับดูแลกิจการ 

48 
บุคลากร 

50 
รายการระหว่างกัน 

56 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

57 
การถือครองหลักทรัพย ์

ของกรรมการและผู้บริหาร 

58 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

60 
ค าอธิบายและการวิเคราะห ์

ของฝ่ายจัดการ 

63 
รายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 

69 

งบการเงิน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สารบัญ 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     3 

“รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561” 

บริษัทมีนโยบายหลักท่ีเน้นให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” โดย
ได้วางนโยบายอย่างชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องน้ีเป็นอันดับ
หน่ึง จึงเป็นท่ีมาของแผนงานเรื่องทรัพยากรบุคคลท่ีตอบโจทย์
ธุรกิจ  

“Cineonic Technology Innovator of The Year Award”  

รางวัลผู้น าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์
ประจ าปี 2561 จากการเป็นผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ท่ีมี
วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์น านวัตกรรมใหม่ๆ 
มาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมสร้างประสบการณ์การชม
ภาพยนตร์และไลฟ์สไตล์ด้านความบันเทิงท่ีมากกว่าแค่การชม
ภาพยนตร์ และพร้อมสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อคนรักหนังทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์บันเทิง
เหนือความฝัน และทุกความล้ าจากโลกบันเทิงจะถูกน ามาไว้ท่ี
เมืองไทยให้ได้สัมผัสก่อนใคร 

“SUPERBRANDS THAILAND” 

ได้รับรางวัลต่อเน่ือง 10 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 - 2560 ตาม
เป้าหมายและนโยบายของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึงเป็นผู้น า
ในการสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้     
คุณสัมผัสก่อนใคร เ พ่ือคนรักหนังทุกคนจะได้ เต็มอิ่ มกับ 
ประสบการณ์บันเทิงเหนือความฝัน ตามสโลแกน“ร่วมสร้างฝัน
บั น เ ทิ ง ร ะ ดั บ โ ล ก ” ห รื อ  Sharing the world’s best 
entertainment dreams โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ต า ม
หลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้าน คือ คุณภาพของแบรนด์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของ  
แบรนด์ โดยเป็นการจัดจาก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

“รางวัลสหกจิศึกษา ดีเด่น”  

ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจ
ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย และ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นใน
สถานประกอบการระดบัเครือข่ายจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

“SET AWARDS 2018  
รางวัลยอดเยี่ยม บรษิัทจดทะเบยีนด้านนักลงทุนสมัพันธ์” 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประกาศ
เกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน   
ท่ีมีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

“IR MAGAZINE AWARDS 2018”  

รา ง วั ล  Outstanding in sector - Consumer Discretionary 
จากงาน IR Magazine Awards, South East Asia 2018 ซ่ึงจัดท่ี
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ IR Magazine   

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 



ข้อมูลส าคัญทางการเงิน  

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 

รายได้ (ล้านบาท) 8,745 8,972 9,952 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 2,624 2,727 2,804 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,188 1,193 1,283 

อัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเส่ือมราคา (%) 30 30 28 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 14 13 13 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,725 13,808 14,074 

หน้ีสินรวม (ล้านบาท) 8,007 7,309 7,442 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 6,718 6,499 6,632 

จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 894.5 894.7 894.7 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.51 7.26 7.41 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.33 1.33 1.43 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.20 1.25 1.35 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 90.23 93.98 94.10 

อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.65 0.51 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) 10.96 11.33 12.06 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.98 18.29 19.86 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบป ี

กุมภาพันธ์ 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สาขาบิ๊ก ซีสุโขทัย 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เ ปิ ด โ ร ง ภ า พย นต ร์ เ ม เ จ อ ร์ ซี นี เ พ ล็ ก ซ์  ส า ข า ส ห ไท 
นครศรีธรรมราช ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขาโลตัส พัทลุง 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 

มีนาคม 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาศรีพงษ์พาร์ค 
อุตรดิตถ์ ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ สาขาบิ๊ก ซีพังโคน  
สกลนคร ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาค าตากล้า สกลนคร 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 

เมษายน 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขาบิ๊ก ซี ชัยภูมิ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี สัตหีบ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 

พฤษภาคม 2561 
•   เปดิโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์แพลตน่ัิม ซีนีเพลก็ซ์ ศูนยก์ารค้าออีอน 
มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 8 โรง 

มิถุนายน 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส อู่ทอง 
สุพรรณบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 

กรกฎาคม 2561 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี หนองบัว 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส ก าแพงแสน 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 

สิงหาคม 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส พิบูลมังสาหาร 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส โคกส าโรง 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี หนองกี่ บุรีรัมย์ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 

กันยายน 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 

ตุลาคม 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขาโลตัส ราชบุรี 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาอัศวรรณ หนองคาย 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ลาดยาว 
นครสวรรค์ ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส อุตรดิตถ์ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโอเชี่ยน ชุมพร 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 5 โรง 

พฤศจิกายน 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเกตเวย์ บางซ่ือ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 6 โรง 

ธันวาคม 2561 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสัน ชัยภูมิ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขาไอคอนสยาม 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 13 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส พล ขอนแก่น 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี เชียงราย   
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 4 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส มาบตาพุด  
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส บางปะกอก 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาทีเอ็มเค กาญจนบุรี 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 4 โรง 

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 



 

 

 
 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในปีท่ีผ่านมาถือเป็นปีท่ีท้าทายอีกปีหน่ึงของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศ พฤติกรรมและ    

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ยังคงแสดงออกถึงความเป็นผู้น าอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยได้อย่าง

ต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 บริษัทเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นจ านวน 90 โรงภาพยนตร์ ท้ังในพื้นท่ีส าคัญของกรุงเทพ 

รวมถึงพื้นท่ีระดับอ าเภอ ต าบลในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ รวมมีจ านวนโรงภาพยนตร์ท้ังสิ้น 782 โรงภาพยนตร์ ซ่ึงโรงภาพยนตร์ท่ี

เปิดใหม่น้ีจะช่วยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ปี และท าให้โรงภาพยนตร์กลายเป็นศูนย์รวมความบันเทิง

ของลูกค้าในพื้นท่ีต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง

สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุกธุรกิจของบริษัท พร้อมบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการ

มองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น 

บริษัทมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้น าในธุรกิจท้ังในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและลาว 

เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง และบริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์เท่าน้ัน บริษัทยัง

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้ เพื่อดึงดูดผู้สร้างหนัง

ใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มก็มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากกลยุทธ์ในการขายแบบใหม่ 

รวมถึงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และมีความหลากหลายเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลายประเภท ท าให้บริษัทมีความสามารถในการขึ้น

ราคาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณาท่ีบริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้จากจ านวนของโรงภาพยนตร์ท่ีมากขึ้นและการขาย

สื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะท าให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และจัดแพ็คเกจท่ีเหมาะสมส าหรับลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อขยาย

ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณาท่ีมีส่วนส าคัญในการสร้างผลก าไร  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ท่ีได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติ หน้าท่ีอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับความไว้วางใจ

และการสนับสนุนการด าเนินการของบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่งคงกับทางบริษัท

ต่อไป    

 
 
 
 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบทานข้อมูลและแผนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รายงานทางการเงิน และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจด
ทะเบยีน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี 

 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น 7 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม และมีการประชุม 1 ครั้งท่ีมีวาระท่ีเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมม่ฝีา่ยบรหิารระดบัสงู
รว่มประชมุดว้ย  

 

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การ
ควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน ให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปน้ี  

 

1. รายงานทางการเงินในปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นท่ีเชื่อถือได้   
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้ อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
3. รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
4. บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
5. บริษัทมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินข้อบกพร่องในการ

ควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในท่ีดี น าเสนอแก่ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ าเสมอกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

6. บริษัทมีมาตรการและการก าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตาม
ระเบียบปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ   

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 แห่งบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงการแต่งตั้ ง
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 11 เมษายน 2562   

 
 
 
 
 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15 กุมภาพันธ์ 2562  

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     7 



 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 จ านวน 4 คน คือ นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการ     

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ โดยการพิจารณาถึง

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการท างานท่ีดี รวมท้ังในด้านจริยธรรม กรรมการ

ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 คนมีความเหมาะสม จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว  

    รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาวะ เศรษฐกิจโดยรวม 

และได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ส าหรับปี 256 1 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมท้ังหมดจ านวน 1 ครั้ง ซ่ึงประธานกรรมการติดภาระกิจด่วน จึงให้นายชัย    

จรุงธนาภิบาล ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท   
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างพอเพียงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ ซ่ึงทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมท้ังให้ความเห็นถึงรายงานท่ีเกี่ยวโยง หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561  
 

 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร 

นายสมใจนึก เองตระกูล 74 ป ี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2547 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2547 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด    
(มหาชน) 

• 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จ ากัด (มหาชน) 
• 2538 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
• 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์โฮลด้ิง จ ากัด 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 9/2549 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2555 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
  (วปอ.) รุ่นท่ี 35  

นายวิชา พูลวรลักษณ์ 55 ปี 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ 29.62% 
ประวัติการศกึษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 

University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ  
  บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
• กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 9/2546  

นางภารดี พูลวรลักษณ์ 57 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ 2.05% 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• ภรรยาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 

University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -  

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 48 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.11% 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University of San Diego 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 – 2560  : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก 
• 2547 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร  
  โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2547 
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นายชัย จรุงธนาภิบาล 64 ปี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.08% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2545 – 2560: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2550 – ปั จ จุ บั น :  ก ร รมก า รอิ ส ร ะ  ก ร ร มก า รต ร วจ ส อ บ  แล ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) 

• 2549 – ปัจจุบัน:  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

   บริษัท   โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จ ากัด (มหาชน) 
• 2546 – ปั จจุบัน :  กรรมการอิส ระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ         

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     

บริษัท ทีมพรีซีช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 29/2546 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 24/2548  

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 67 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chapman University          
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University              
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จ ากัด 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท่ี 2/2551 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2547 
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 16/2548  

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 76 ปี 
กรรมการอิสระ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  25 มิถุนายน 2552 
จ านวนหุ้นที่ถือ  - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 

(มหาชน) 

• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2557 - ปัจจุบัน : ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
• 2555 - ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
• ท่ีปรึกษา ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
• กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย  
• กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2547  

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 63 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  8 พฤษภาคม 2558 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการทีเ่ปน็บริษัทจดทะเบยีน 
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2560 - ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ บรษิทั อาเชียนโปแตชชัยภมู ิจ ากดั (มหาชน) 
• 2558 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ   
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2552 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมโิก ้จ ากดั 
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

รุ่นท่ี 3/2558 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42/2548 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1)  

สถาบันพัฒนาเมือง 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16  

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     11 



 

 

นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 56 ปี 
กรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  5 เมษายน 2548 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• ญาติประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นท่ี 10 คณะพาณิชยศาสตร์และ    

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 1 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2550 - 2556    : ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช  

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2556 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทั วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) 
• อ นุกรรมการก่ อสร้ า งอาคารตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประ เทศไทย           

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2544  

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 66 ปี 
กรรมการอิสระ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  15 กุมภาพันธ์ 2556 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นท่ี 5 
• หลกัสตูรโครงการพฒันาผูบ้รหิารระดับสงู เคมบรดิจ-์ธรรมศาสตร ์รุน่ท่ี 1 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่น 4414 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

• 2556 - ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า 

จ ากัด (มหาชน) 
• 2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 

จ ากัด (มหาชน)  
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International 

Education (FIE), NIST International School 
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ ากัด 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560 
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 82/2549  

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 62 ปี 
กรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  22 เมษายน 2547 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.05% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 
University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2538 - ปจัจบุนั : กรรมการ  บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2538 - 2560 : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2547  

นายกิติกร พุ่มสว่าง 64 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0034% 
ประวัติการศึกษา 
• วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

นางจินดา วรรธนะหทัย 55 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.01% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2551 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2549 - 2551   : ผู้อ านวยการธุรกิจพื้นท่ีเช่า  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
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นายนิธิ พัฒนภักดี 52 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.01% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - 2561 : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสื่อโฆษณา  
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2546 - 2556   : ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด  

นายอภิชาติ คงชัย 52 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0031% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี  วิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สั งคมวิ ทยาและมา นุษยวิ ทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

 

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ 50 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี  
เลขานุการบริษัท 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0045% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

• 2554 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
• ปัจจุบัน : กรรมการ บรษิทั สยามฟวิเจอร ์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน)  
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 148/2554 

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ 45 ปี  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0002% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาประชากรศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 

• 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 - 2560 :   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2549 - 2556 :   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
สายงาน Distribution & Sales  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
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• 2552 - 2556 : ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์  
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

นายนรุตม์ เจียรสนอง อายุ 36 ป ี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศกึษา 
• ปริญญาโททางการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• 2561 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
 

• 2560  : ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศ 
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2559  : หัวหน้าฝ่ายอาวุโส 
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2557  : หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
 



 

 

โครงสร้างองค์กร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายก่อสร้าง 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจสื่อโฆษณา 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รักษาการ 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายก่อสร้าง ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรกิจ 
สื่อโฆษณา 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรกิจโบว์ลิ่ง 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายโรงภาพยนตร์ 

ฝ่ายจัดซ้ือและ
บริหารค่าใช้จ่าย 



 

 

ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสาย

งานวางแผน 
กลยุทธ์และ 

นักลงทุนสัมพันธ ์
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รักษาการ 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจบริหาร 
พ้ืนที่เช่า 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงิน 
และบัญช ี

ฝ่ายกฎหมาย 
และก ากับองคก์ร 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ศูนย์การค้า 



 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์  
99.93% 

บจ. สยามซีนีเพล็กซ์  
99.99% 

บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
99.98% 

บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 
99.96% 

บจ. ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์  
99.99% 

บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล  
99.96% 

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์  
(แคมโบเดีย) 69.97% 

บจ. ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล 
99.96% 

บจ. เมเจอร์ รีวอร์ดส์  
99.99% 

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์  
(ลาว) 59.98% 

บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป  
99.99% 

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 33% 

บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร ์40% 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 26.34% 



 

 

ธุรกิจพ้ืนที่ให้เช่า 
และบริการ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 

บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  
พรอพเพอร์ตี้ 99.99% 

บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  
เซอร์วิส 99.99% 

บจ. รัชโยธิน  
แมเนจเมนท์ 99.99% 

บจ. รัชโยธิน เรียลตี้  
99.99% 

บจ. รัชโยธิน ซีนีม่า  
99.99% 

บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 92.46% 

บจ. เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ 92.46% 

บจ. แปซิฟิค มีเดียเซลล์  
91.91% 

บจ. เอ็ม ทาเลนต์  92.46% 

บจ. เมตาคอกนิชั่น 55.48% 

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง 
 41.61% 

บจ. ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม  
32.07% 

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม 
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 

 36.98% 

บจ. เอ็มวีดี 92.46% 

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
92.46% 

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด 
99.93% 

บจ. ซีเจ เมเจอร ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 49 % 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50% (ทางตรง), 
13.17% (ทางอ้อมผ่านทาง SF) 

กิจการร่วมค้าไบค์แมน 64.72% 

บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) 55% 



 

 

โครงสร้างบริษัทในเครือ 
ธุรกิจโรงภาพยนตร ์

ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และใหบ้ริการด้าน
จ าหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่
: 

1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 
10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107545000047 
ทุนจดทะเบียน : 896,266,347 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 894,667,502 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 100.00% 
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105544003725 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.93% 
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามซีนีเพล็กซ์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105547057656 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 150,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107545000225 
ทุนจดทะเบียน : 260,001,575 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 260,001,575 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.98% 
ชื่อบริษัท : บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105539139100 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.96% 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าและบริการระบบเครือ่งฉายและอุปกรณ์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 015554048284 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 5,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ธุรกิจลงทุน 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 015556003661 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 90,400,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.96% 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่นและบริการด้านโบว์ลิ่ง 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่
: 

เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0714 E/2014 
ทุนจดทะเบียน : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 69.97% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่
: 

เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิง้มอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้านนนชาน 
เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 01-00019319 
ทุนจดทะเบียน : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 59.98% 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจ าหน่ายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่
: 

บ้านแก้วสัมพันธ์ เมอืงปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 16-00010251 
ทุนจดทะเบียน : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. เค-อารีน่า จ ากัด) 
ประเภทธุรกจิ 

: 
ให้บรกิารด้านลูกค้าสมัพันธ์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และเครอืข่ายเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัต ิ

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ที่ตั้งสาขา 

: 
39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105555064356 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 20,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท   99.99% 

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารด้านโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทงิ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105541034263 
ทุนจดทะเบียน : 36,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 36,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 

ธุรกิจพ้ืนท่ีให้เช่าและบริการ 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
1221/39, 1239 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
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ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105537078910 
ทุนจดทะเบียน : 78,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 78,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1221/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105540016130 
ทุนจดทะเบียน : 23,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 23,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105540016121 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 5,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105539097628 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชื่อบริษัท : บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105541034255 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 10,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
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ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
สร้างและพัฒนาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคช่ันประเภท Enterprise 
Software 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105561067591 
ทุนจดทะเบียน : 300,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 300,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 55.00% 

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105559037388 
ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 70,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 49.00% 

ชื่อบริษัท : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าพื้นที่และใหบ้ริการด้านสาธารณูปโภค 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จ ากัด 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6, 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 179/2550 
ทุนจดทะเบียน : 3,300,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 3,300,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 33.00% 

ชื่อบริษัท : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : พัฒนาและบรหิารศูนย์การค้า 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105550006391 
ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 135,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.00% (ทางอ้อม 13.17%) 

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ : พัฒนาและบรหิารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107545000187 
ทุนจดทะเบียน : 1,776,618,036 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,776,607,541 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 26.34% 

ธุรกจิอืน่ 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ตัวแทนจัดจ าหน่ายต๋ัวบัตรเข้าชมการแสดง 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ช้ัน 27 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105543020073 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 10,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 40.00% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
ช้ัน 4 เลขที่ 13 เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่
บ้านนนชาน เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเ วียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 01B00080044425(S/1) 
ทุนจดทะเบียน : LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 36.98% 

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 
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ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105557122281 
ทุนจดทะเบียน : 175,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 165,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 32.07% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารเคเบิล้ทีวี 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ช้ัน 5-6 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทมุวัน กทม. 10330 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105553012928 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 40,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 41.61% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด)  
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารผลติภาพยนตรแ์ละรบัจา้งผลติงานทางดา้นบนัเทงิทกุรปูแบบ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 59/1 ซอยสุขุมวิท 39 วัฒนา กทม. 10110 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 010554068617 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 40,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105552004395 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชื่อบริษัท : บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสทิธ์ิ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105547163570 
ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 91.91% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มวีดี จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสทิธ์ิภาพยนตร์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105545084664 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 200,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
จัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดท า    วีซีดี
และดีวีดีและเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105548154744 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 150,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107544000124 
ทุนจดทะเบียน : 1,315,337,205 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,300,119,176 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารสื่อโฆษณา 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105544103711 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.93% 
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ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0993000399226 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ตัวแทนซื้อขายสื่อโฆษณา 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105559166111 
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 2,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 55.48% 



 

 

    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าอันดับ
หน่ึงในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2545 โดยมี
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและ
ลานสเก็ตน้ าแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นท่ีให้เช่าและ
บรกิาร และธรุกจิสือ่ภาพยนตร์  จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาท่ีผ่านมาเสริมสร้างให้บริษัทก้าวสู่ความเป็น “สุดยอด
เมืองหนังระดับโลกและ ศูนย์ รวมความบันเ ทิงส าหรับชีวิต           
คนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle 
Entertainment Complex Provider) บริษัทพัฒนาและสรรหาสุด
ยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  จึงน ามาสู่  

“การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก”  
(Sharing the world’s best entertainment dreams)  

 

ธุรกิจโรงภาพยนตร ์ 
    โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ใน
รูปแบบของ Standalone โดยเป็นอาคาร 7-10 ชั้น ซ่ึงรวมโรง
ภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน และมีพื้นท่ีให้เช่า
ส าหรับร้านค้า ท าให้ผู้ชมได้รับอรรถรสท้ังจากจ านวนภาพยนตร์ท่ี
หลากหลายและร้านค้าร้านอาหารท่ีมี ให้ เลือกมากมาย โรง
ภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 2561 มี 5 สาขา ได้แก่
สาขาปิ่นเกล้า สาขาสุขุมวิท สาขารัชโยธิน สาขารังสิต และสาขา 
เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย  

นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว บริษัท
ยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบ ดังน้ี    
• รูปแบบห้างสรรพสินค้า 
• รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ 
• รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ ่ 
    ในปี 2547 บริษัทเข้าไปร่วมลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์       
ดีเวลอปเมนท์ ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า 
 

ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ ท าเลท่ีอยู่ใกล้ชุมชน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความ
สะดวกต่อผู้ชมภาพยนตร์ และอีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบ
สาขาของบริษัท คือการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่ง
ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใน
ต่างจังหวัด เพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็น
แหล่งจับจ่ายใช้สอยส าหรับคนต่างจังหวัด แต่ยังเป็นจุดนัดพบ 
ตลอดจนเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจส าหรับครอบครัว โดยบริษัท 
ได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ท้ังเทสโก้ โลตัส และ บิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
    เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
การใช้บริการอย่างเต็มท่ี บริษัทจึงมีการพัฒนาและสรรหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ท้ังการปรับเปลี่ยน
จากฟิล์ม 35 mm เป็นระบบดิจิตอลซ่ึงท าให้ภาพมีความคมชัดมาก
ยิ่งขึ้น การใช้ระบบ E-Ticketing เข้ามาแทนการซ้ือตั๋วหนังผ่าน 
Box Office เพื่อลดเวลาการต่อแถวซ้ือตั๋วของลูกค้า และเพิ่ม
ช่ อ งทา ง ท่ีท า ให้ ลู ก ค้ า สะดวกสบายมากขึ้ น ผ่ า น  Mobile 
Application ซ่ึงลูกค้าสามารถซ้ือตั๋วและสแกน QR Code เข้าโรง
ภาพยนตร์ได้ทันที และในเดือนธันวาคมบริษัทได้เปิดตัวโรง
ภาพยนตร์ ไอคอน  ซี เนคอ นิค ท่ี เ ป็ น  Flagship แห่ ง ใหม่ ท่ี
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามบนพื้นท่ี 11,062 ตร.ม. กับ 13 โรง
ภาพยนตร์หรูท่ีประกอบด้วยโรงวีไอพี, 4DX, IMAX, Kids Cinema 
และลิฟวิ่งรูม และโรงภาพยนตร์ปกติ 

ปัจจุบันบริ ษัทครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า  70% ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย  
    ณ สิน้ป ี2561 บรษิทัมแีบรนดใ์นเครอืท้ังสิน้ 11 แบรนดด์งัน้ี 

• เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์    • อีจีวี ซีนีม่า  
• พารากอน ซีนีเพล็กซ์   • เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  
• พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์   • เมกา ซีนีเพล็กซ์  
• หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ ์   • ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต  
• เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์   • ซีนีเพล็กซ ์
• ไอคอน ซีเนคอนิค 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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    บริษัทมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังสิ้น 159 
สาขา 782 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 176,919 ท่ี น่ัง ท้ัง น้ี 
เน่ืองจากประเทศไทยยังมีจ านวนโรงภาพยนตร์ต่อประชากรอยู่ใน
ระดับต่ า บริษัทจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเน่ืองอีกอย่าง
น้อยปีละ 50 - 80 โรง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ       
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า
ในทุกระดับชั้นและมีโรงภาพยนตร์ท่ีทันสมัยหลากหลายรูปแบบท้ัง
การฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X 
รวมถึงระบบเสียงท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสถึงความ
หลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษัทจึงได้ซ้ือสิทธิ์
การฉายภาพยนตร์ด้วยระบบ IMAX แห่งเดียวในประเทศไทย    
โรงภาพยนตร์ 4DX ท่ีจะท าให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การชม
ภาพยนตร์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาพ แสง สี เสียง สัมผัส และ
กลิ่น เอฟเฟคต่างๆ ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อมเอฟเฟคถึง 24 ชนิด 
    โรงภาพยนตร์ ScreenX โรงภาพยนตร์แห่งท่ีสามของโลกใน
รูปแบบ Ultra Wide Screen 270 องศารอบทิศทาง ด้วยระบบ
การฉาย 3 ทิศทาง ใช้เครื่องฉายถึง 9 ตัว โดยฉายบนจอขนาดใหญ่
พิเศษ 3 ด้าน เพื่ออรรถรสในการชมท่ีสมจริงมากขึ้น 
      โรงภาพยนตร์ LED Screen นวัตกรรมใหม่ แห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสองของโลก    
มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษแสดงผลภาพในระดับ High Dynamic 
Range (HDR) ความละเอียดหน้าจอท่ีระดับ 4K ซ่ึงจะท าให้ได้ภาพ
ท่ีคมชัด สีสันเต็มอิ่มสมจริง  

    โรงภาพยนตร์ Kids Cinema หรือโรงภาพยนตร์ส าหรับเด็ก  
เป็นการน าโรงภาพยนตร์มาตกแต่งใหม่ให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่น 
มีบริการเครื่องเล่น Playland และสนามลูกบอลไว้ให้เด็กๆ ได้
เพลิดเพลินและสร้างบรรยากาศให้เด็กดูหนังสนุกขึ้น เน้ือหาหรือ
ภาพยนตร์ตัวอย่างเหมาะกับกลุ่มเด็กและครอบครัว ระบบเสียงและ
ไฟในโรงภาพยนตร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเด็ก โดยการเพิ่มแสง
สว่างขึ้น 30% และลดเสียงลง 20% ขณะฉายภาพยนตร์เพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถมองเห็นลูกหลานได้ตลอดเวลา รวมถึงมีกิจกรรม
ก่อนและหลังภาพยนตร์ฉายอีกด้วย 

    โรง E-Sport แห่งแรกของโลก ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์แบบ
ผสมผสาน Mixed-use ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์ท้ังการจัดฉาย
ภาพยนตร์และจัดกิจกรรมด้านอีสปอร์ตเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม พรอ้มท้ังเทคโนโลยดีา้นภาพและเสียง อุปกรณ ์
และอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้รับชมการ
แขง่ขนัไดร้บัความสนุก ตืน่เตน้ และอรรถรสอยา่งเตม็ท่ี 
    รวมถึง การเพิ่ม Alternative Content หรือการน าคอนเทนท์
ทางเลือกท่ีไม่ใช่ภาพยนตร์ มาเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์เพื่อเป็น
การสร้างรายได้อีกช่องทางหน่ึง  

    หากลูกค้าต้องการความพรีเมี่ยม บริษัทได้มีการออกแบบและ
ตกแตง่โรงภาพยนตรร์ะดบัหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวิตท่ีเหนือระดับ 
เพื่อสร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์นิยมความสะดวกสบายและ   
ความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่าง เต็มรูปแบบ และมีห้อง
รับรองส่วนตัว ซ่ึงตกแต่งเป็นอย่างดีพร้อมบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมไปถึงบริการนวด 
สปาในโรงภาพยนตร ์ 
    โรงภาพยนตร์ “อินิกม่าเดอะชาโดว์สกรีน” อีกนวัตกรรมหน่ึงท่ี
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษ
พร้อมบาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ท่ีน่ัง เหมาะ
ส าหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท้ังจาก
ลกูค้าระดบั VIP และลกูค้าองค์กร  



 

 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขารังสิต 16 3,357 
สาขางามวงศ์วาน-แคราย 16 4,173 
สาขาสยามพารากอน 16 4,320 
สาขาเมกา บางนา 15 3,233 
สาขารัชโยธิน 15 3,722 
สาขาซีคอนสแควร์ 14 3,353 
สาขาปิ่นเกล้า 5 1,370 
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต 12 2,235 
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก 12 2,533 
สาขาส าโรง 8 2,023 
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 11 1,821 
สาขาซีคอนบางแค 10 1,877 
สาขาบางกะปิ 10 2,210 
สาขาบางนา 10 1,942 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 10 2,417 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 10 2,339 
สาขาฟิวเจอร์รังสิต 10 1,615 
สาขาโคราช 10 2,549 
สาขาพระราม 2 9 1,607 
สาขาพระราม 3 9 2,594 
สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 8 1,128 
สาขาเซ็นทรัลระยอง 8 1,487 
สาขาโลตัสบางใหญ่ 8 2,050 
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 8 1,509 
สาขาพัทยา 8 1,715 
สาขาพรอมานาด 8 1,785 
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 8 1,348 
สาขาสุขุมวิท 8 1,747 
สาขาอุดรธานี 8 2,119 
สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,564 
สาขาเชียงใหม่ 7 1,835 
สาขาแฟชั่น ไอซ์แลนด์ 7 1,911 
สาขานนทบุรี 5 633 
สาขาสหไทย สุราษฏร์ธานี 7 1,408 
สาขาอยุธยา ซิต้ี ปาร์ค 6 1,231 
สาขาบลูพอร์ต 6 1,195 
สาขาโลตัสสุราษฏร์ธานี 6 1,298 
สาขาเพชรเกษม 6 1,690 
สาขาโรบินสันสระบุร ี 6 1,317 
สาขาสามเสน 6 1,461 
สาขาอมตะนคร 5 1,249 
สาขาอ้อมใหญ่ 5 1,174 
สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์ 5 1,329 
สาขาบิ๊กซีลพบุรี 5 1,101 
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด 5 1,234 
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี 5 1,328 
สาขาบิ๊กซีมหาชัย 5 1,100 
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,168 
สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,636 
สาขาแจ้งวัฒนะ 5 1,040 
สาขาเชียงราย 5 1,225 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาสิชล 2 456 
สาขาโลตัสจะนะ 2 456 
สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย 2 398 
สาขาโลตัสพิมาย 2 377 
สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ์ 2 192 
สาขาโลตัสสามพราน 2 414 
สาขาโรบินสันเพชรบุร ี 5 1,046 
สาขาบิ๊กซีโคราช 2 4 980 
สาขาบิ๊กซีปทุมธานี 5 1,281 
สาขาโลตัสสุโขทัย 1 95 
สาขาโลตัสยโสธร 2 346 
สาขาบิ๊กซีน้ ายืน อุบลราชธานี 1 194 
สาขาบิ๊กซีบ้านดุง อุดรธานี 1 204 
สาขาโลตัสท่าทอง  3 490 
สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด 1 204 
สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 1 204 
สาขาบิ๊กซีวังน้ าเย็น 1 204 
สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 1 204 
สาขาโรบินสันก าแพงเพชร 4 753 
สาขาท๊อป พิจิตร 3 625 
สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี 1 204 
สาขาโลตัส พิจิตร 2 340 
สาขาบิ๊กซี สุโขทัย 2 421 
สาขาสหไทย ทุ่งสง 3 607 
สาขาโลตัส พัทลุง 3 429 
สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ 3 593 
สาขาบิ๊กซี พังโคน สกลนคร 1 205 
สาขาบิ๊กซี ค าตากล้า สกลนคร 1 205 
สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ 2 277 
สาขาบิ๊กซี สัตหีบ 3 791 
สาขาโลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี 2 344 
สาขาบิ๊กซี หนองบัว 1 205 
สาขาโลตัส ก าแพงแสน 2 286 
สาขาโลตัส พิบูลมังสาหาร 2 276 
สาขาโลตัส โคกส าโรง 2 292 
สาขาบิ๊กซี หนองกี่ 1 205 
สาขาโลตัส ศรีสะเกษ 2 309 
สาขาโลตัส ราชบุรี 2 320 
สาขาอัศวรรณ หนองคาย 2 580 
สาขาบิ๊กซี ลาดยาว 1 205 
สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 3 745 
สาขาโลตัส อุตรดิตถ์ 2 234 
สาขาโอเชียน ชุมพร 5 905 
สาขาเกตเวย์ บางซื่อ 6 1,410 
สาขาโรบินสันชัยภูมิ 3 707 
สาขาไอคอนสยาม 13 2,645 
สาขาโลตัสพล ขอนแก่น 2 316 
สาขาบิ๊กซี เชียงราย 4 1,050 
สาขาโลตัสมาบตาพุด 2 399 
สาขาโลตัส บางปะกอก 3 777 
สาขาทีเอ็มเค กาญจนบุรี 4 910 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 5 1,043 
สาขาโลตัสขอนแก่น 5 1,205 
สาขาโลตัสขอนแก่น ประตูน้ า 5 1,041 
สาขาโลตัสสงขลา 5 1,243 
สาขาโลตัสศรีนครินทร์ 5 1,203 
สาขาโลตัสบ้านโป่ง 5 1,442 
สาขานครสวรรค์ 5 1,098 
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 5 1,165 
สาขาศาลายา 5 963 
สาขาอยุธยา 4 1,248 
สาขาบิ๊กซีล าปาง 4 866 
สาขาบิ๊กซีราชบุรี 4 937 
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสด์ิ 4 912 
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี 4 1,066 
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี 4 844 
สาขาชลบุรี 4 1,061 
สาขาหัวหิน 4 1,386 
สาขาแจ่มฟ้า ล าพูน 4 1,092 
สาขาก าแพงเพชร 4 965 
สาขากระบี่ 4 1,089 
สาขาโลตัสแกลง 4 1,079 
สาขาโลตัสแม่สอด 4 1,184 
สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช 4 1,103 
สาขาโลตัสนครปฐม 4 897 
สาขาโลตัสนครสวรรค ์ 4 668 
สาขาโลตัสหนองบัวล าพู 4 994 
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี 4 877 
สาขาโลตัสนวนคร 4 1,191 
สาขานครศรีธรรมราช 4 1,103 
สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,091 
สาขาพิษณุโลก 4 945 
สาขาโรบินสันมุกดาหาร 4 1,015 
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 4 916 
สาขาโรบินสันสกลนคร 4 856 
สาขาสระบุรี 4 1,064 
สาขาศรีราชา 4 1,137 
สาขาธัญบุรี 4 936 
สาขาเดอะสกายอยุธยา 4 951 
สาขาบิ๊กซีระนอง 3 694 
สาขาเซ็นทรัลสมุย 3 672 
สาขาอีจีวี บิ๊กซีล าพูน 3 738 
สาขาโลตัสนาดี 3 669 
สาขาโลตัสสตูล 3 707 
สาขาพังงา 3 634 
สาขาพะเยา 3 652 
สาขาสมุย 3 870 
สาขาบิ๊กซีบ้านไผ่ 2 546 
สาขาบิ๊กซีนครพนม 2 615 
สาขาบิ๊กซีน่าน 2 498 
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี 2 616 
สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ 2 348 
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บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC ซ่ึงประเทศแรกท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์คือ   
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จ ากัด   

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ร่วมทุนกับ
บริษัท แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้ง 
บจ. เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ขณะท่ี บจ. แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภาพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลาส 7 โรง และ
โบว์ลิ่ง 13 เลน ตั้งอยู่ท่ีห้างอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ บนพื้นท่ี
ประมาณ 4,450 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จ านวน 7 
โรง 1,578 ท่ีน่ัง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบ
ดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรง
ภาพยนตร ์4DX อกี 1 และอกี 2 สาขา ท่ีศูนยก์ารค้า เมืองเสียมเรียบ 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง และศูนย์การค้าโสรยา ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์
จ านวน 6 โรง และในปี 2561 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ท่ี
ประเทศกัมพูชา 1 สาขา ตั้งอยู่ท่ีอิออนมอลล์ 2 จ านวน 8 โรง  

บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จ ากัด 
บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ร่วมทุนกับ

บริษัท แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์
ภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็กซ์” ประกอบด้วยโรง
ภาพยนตรจ์ านวน 5 โรง ท่ีศูนยก์ารค้าเวยีนเทียน เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั้งอยู่
ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บจ. แพลติน่ัม   
ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ให้บริการโรงภาพยนตร์ใน  
นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จ านวน 5 โรง 1,148 ท่ีน่ัง 
บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จ ากัด 

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ลงทุนใน                
บจ. ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล โดยซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่า
การลงทุน 1,000,000,000 LAK (ท่ีราคาพาร์ 10,000 LAK) หรือ
ประมาณ 4,300,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปิดให้บริการโรง
ภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเฟรนด์ชิป มอลล์ เมืองปากเซ แขวงจ าปา
ศักดิ์ ประเทศลาว จ านวน 4 โรง 1,087 ท่ีน่ัง  

    รายได้จากป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) เป็นธุรกิจท่ี
อยู่คู่โรงภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญกับเรื่อง
คุณภาพ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ของป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มท่ี
ดึงดูดลูกค้าท้ังท่ีเป็นผู้ชมภาพยนตร์และไม่ใช่ผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้า
มาซ้ือ ประกอบกับการเพิ่มรสชาติของป๊อปคอร์นจากรสชาติดั้งเดิม  
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเทศกาล เพ่ือให้เหมาะกับความ
นิยมในปัจจุบันและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซ่ึงการ
ขยายตัวของโรงภาพยนตร์ส่งเสริมให้การเติบโตของการบริโภคป๊อป
คอร์นและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ท าให้รายได้จากป๊อปคอร์นและ
เครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 
 

ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม  

สาขาต่างประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา 7 1,578 
สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศลาว 5 1,150 
สาขาปากเซ ประเทศลาว 4 1,087 
สาขาโซย่า พนมเปญ 6 807 
สาขาแพลตตินั่ม เสียมเรียบ 3 457 
สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา 8 2,085 

รวมท้ังสิ้น 782 176,919 
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ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง  

    บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ท่ีสาขา
สุขุมวิท จ านวน 20 เลน โดยเน้นความหลากหลายของการบริการ
เพือ่เปน็ศูนยร์วมความบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” 
ซ่ึงบริการโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง ( Sport   
Entertainment) เป็นสถานท่ีท่ีครอบครัวและเพื่อนๆ สามารถมา
สังสรรค์ด้วยกันได้ ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์
ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะ
เป็นแฟชั่นโบว์ลิ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าย่านใจกลางเมือง โดยเปิด
ให้บริการแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมีโบว์ลิ่ง    
38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง 
ภายใน 1 หอ้งประกอบดว้ยเลนโบว์ล่ิง 4 เลน และบริการคาราโอเกะ 
ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี   
    นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดตัวลานสเก็ตน้ าแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้
ชื่อ “ซับซีโร่” ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรค์ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง
เมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ตเพื่อตอบสนองทุก
กลุ่มลูกค้าท่ีนิยมกีฬาท้าทายสุดอินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport 
and Entertainment” เป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้รับ
ความบันเทิงด้วยบนพื้นท่ีให้บริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 
ตร.ม. นอกจากน้ันยังให้บริการลาน Academy ส าหรับเรียนรู้
วิธีการเล่นกับโค้ชระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัว โดยจะมี
สอนเล่นท้ังแบบ Figure และ Hockey  
    ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทเปิดให้บริการในประเทศไทย 
ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ท้ังหมด 15 สาขา ประกอบด้วยเลนโบว์ล่ิง 288 เลน ห้องคาราโอเกะ 
153 ห้องและลานสเก็ตน้ าแข็งจ านวน 5 ลาน   

สาขาในประเทศ 
จ านวน 

เลนโบว์ลิง่ 
จ านวนห้อง 
คาราโอเกะ 

จ านวนลาน 
สเก็ตน้ าแข็ง 

สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 16 - 
สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 26 19 - 
สาขารังสิต (บลูโอ) 26 13 - 
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (บลูโอ) 24 25 1 
สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1 
สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ) 22 17 - 
สาขาพัทยา (บลูโอ) 22 9 - 
สาขาปิ่นเกล้า 20 14 - 
สาขาสุขุมวิท (บลูโอ) 20 10 1 
สาขาอุดรธานี 16 7 - 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ (บลูโอ) 15 10 1 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ - - 1 
สาขาในเครือต่างประเทศ  
สาขาอิออน มอลล์  13 - - 
สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

8 - - 

สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา  14 - - 
รวมท้ังสิ้น 288 153 5 
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ธุรกิจสื่อโฆษณา  

    จากการท่ีบริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จึงสามารถดึงดูดให้ลูกค้าท่ัวประเทศ
เข้ามาใช้บริการในแต่ละปีประมาณ 38 ล้านคน  ท าให้บริษัทย่อย
ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จ ากัด” จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
บริการสื่อโฆษณาท้ังในโรงภาพยนตร์และพื้นท่ีท้ังหมดภายใน 
Cineplex ท่ัวประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการ
สร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ท่ีลงทุนไปแล้ว ท าให้ธุรกิจสื่อ
โฆษณาของบริษัทหรือท่ีเรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตราก าไร
มากกว่ า  85% ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่ อ โฆษณา หลากหลายนับตั้ งแต่ โฆษณาบนจอ ภาพยนตร์ (Screen Ads) 

โฆษณาบนจอวดีีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณา
บนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma 
โ ฆษณาบน  Menu Board รวมถึ ง โฆษณาบนสื่ อกลางแจ้ ง 
(Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ (4D Ads) 
เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสามารถท าได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่าน้ัน 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายแบบ
โต้ตอบสองทาง (Interactive media) และการท าโฆษณาสินค้า
ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion) จากการท่ี cine-
media เป็นอีกช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพหลากหลาย
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงส่งผลให้มีอัตราการ
เติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี  
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ธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการ   

ธุรกิจสื่อภาพยนตร ์ 
    บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้น  
ร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์
เข้าโรงภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีบริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ดังน้ี 
• บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 92.46% จัดหาและซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ท้ังจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
• บจ.เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์  92.46% ผลิตภาพยนตร์ไทย 
• บจ.เอ็มวีดี 92.46% จัดหาและซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย จัดท าในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์ 

• บจ.แปซิฟิคมีเดียเซลล์ 91.91% จัดจ าหน่าย ให้เช่าแผ่นซีดี แผ่น 
วีดีทัศน์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพลง ดนตรี 
เกมส์ (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มวีดี จ ากัด) 

• บจ.เมตาคอกนิชั่น 55.48% จัดท าและวางแผนงานเกี่ยวกับ
โฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ 

• บจ.เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ้ง 41.61% เผยแพร่ภาพผ่าน
สัญญาณดาวเทียมและจ าหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 

• บจ.เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 36.98%    
จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว 

• บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม  32.07% ผลิตภาพยนตร์ไทย  
    ในปี 2561 บริษัทยังคงตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ บริษัทพยายามท่ีจะผลักดันให้ทีม
ผู้สร้างต่างๆ ท้ังจากทีมผู้สร้างละครและเกมส์โชว์ เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างภาพยนตร์เพื่อป้อนตลาดโรงภาพยนตร์มาก

ยิ่งขึ้น เช่น การเข้ามาร่วมทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้าในการ
สร้างภาพยนตร์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยม
จากหลายประเทศมากขึ้น ท้ังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และแถบเอเชีย ท าให้ผู้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยมีโอกาสรับรู้
รายได้เพ่ิมมากขึ้น  

    บริษัทฯ ให้บริการพื้น ท่ี เช่ า ในรูปแบบ Standalone เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก
ให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง 
โดยท าการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและ
พฤติกรรมของผู้ ท่ี เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ซ่ึงพื้น ท่ีให้เช่ามี          
2 ลักษณะ คือ เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญา
เช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี รวมบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกับการให้เช่า
พื้นท่ี ได้แก่ บริการแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย การท า
ความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริการ
ส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และท่ีจอดรถ ในช่วงปลายปี 
2559 สาขารัชโยธินได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ซ่ึงโครงการคาดว่าจะเปิดให้ใช้
บริการภายในปี 2563 ดังน้ัน ระหว่างช่วงดังกล่าวอาจส่งผลให้
รายได้ของร้านค้าเช่าลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าเมื่อโครงการ
แลว้เสรจ็จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากพืน้ท่ีเชา่เตบิโตขึน้ 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พื้นท่ีให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นท่ี (%) 
สาขาเมโทรโพลิส 21,961 100% 
สาขางามวงศ์วาน แคราย 11,494 57% 
สาขาสุขุมวิท 6,649 95% 
สาขารัชโยธิน 2,889 100% 
สาขาส าโรง 935 64% 
สาขารังสิต 1,564 95% 
สาขาอ้อมใหญ่ 1,150 75% 
สาขาฟิวเจอร์รังสิต 673 96% 
สาขาสมุย 89 96% 
สาขาสยามพารากอน 374 84% 
สาขานครสวรรค์ 190 67% 
สาขาพิษณุโลก 186 100% 
สาขาพระราม 2 133 79% 
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 253 100% 
สาขาบางกะปิ 110 17% 
สาขาโลตัส นวนคร 99 100% 
สาขาเชียงใหม่ 30 100% 
สาขาเมกาบางนา 101 100% 
 รวมท้ังสิ้น 48,881 87% 
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บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (SF) 
    บริษัทลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ผู้พัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ในปี 
2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กับ
แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ท้ังสองบริษัทเติบโตไปควบคู่กันโดยมี โรง
ภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่าหลักท่ีช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้
บริการ ขณะท่ีสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ซ่ึงอยู่ในช่วงของการ
ขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้
อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน  
    ณ สิน้ ป ี2561 บรษิทัลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 26.34 โดยมีอักษรย่อว่า SF 

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด 
    ในปี 2550 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บจ. ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม 
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษัทไปสู่ช่องทางการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยการใช้ช่องจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็น
ช่องทางในการจ าหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต 
บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็นต้น ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ยังช่วย
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF)  
    ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุนในสิทธิ
การเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ จ านวน 2 
โครงการ คือ อาคารโครงการเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ
อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และลงทุนในสิทธิการเช่า
ท่ีดนิและพืน้ท่ีบางสว่นของโครงการศูนยก์ารค้าไลฟส์ไตล ์ซูซูก ิอเวนวิ
รัชโยธิน ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ คือ เช่าท่ีดิน
และอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสกิรไทย จ ากดั เปน็ผูจ้ดัการกองทุน รวมมูลค่า 2,300 ล้าน
บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว 
ท้ังน้ีก าไรท่ีได้มาจากการขายกองทุน บริษัทได้น าไปลงทุนในสาขา 
Standalone บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว
รัชโยธินท่ีเข้าร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็วอย่าง 
Standalone และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจาก ผู้ถือหุ้น
และมีทรัพย์สินอยู่ ในครอบครองมาก เกินไป กอง ทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์จดทะเบียนอยู่ใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า MJLF 

บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(“CJM”) 
    เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ร่วมมือเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ บริษัท ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัท เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ยักษ์ใหญ่ในเอเชีย ท่ีท าธุ รกิจสื่ อบันเ ทิงครบวงจร 
โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ท่ี ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เป็นบริษัทผู้ผลิตและ
จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี การร่วมทุน
ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด บริษัทได้
ถือหุ้นเป็นจ านวน 245 หุ้น มูลค่าเท่ากับ 2.45 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จากการ
ประเมินอ านาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษัท ซีเจ 
เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นบริษัทร่วมและบริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนใน
ข้อมูลทางการเงินรวม  

และเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซีเจ เมเจอร์     
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้น
ใหม่จ านวน 6,500 หุ้น ในราคาท่ีตราไว้ 10,000 บาทต่อหุ้น โดย
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็น
จ านวนเงนิ 31.85 ลา้นบาท โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกออกมา
ในปี 2559 

บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด  
ในปี 2561 บริษัทร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจาก

ฮ่องกงชื่อ บริษัท เอ็มเทล โซลูชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นการร่วมทุนภายใต้
ชื่อ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทผู้สร้าง พัฒนา
ซอร์ฟแวร์และแอพพลิเคชั่น 

พันธมิตรทางธุรกิจ   

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     27 



 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
    ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในนามของกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้ดังนี้ 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 
    ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผู้ฉายภาพยนตร์
จ าเป็นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายค่อนข้างสูง หากบริษัทไม่
สามารถหาภาพยนตร์เพื่อน ามาฉายในโรงภาพยนตร์ได้ส่งผลให้
บริษัทสูญเสียรายได้ เ น่ืองจากเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการ
ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 76 ของรายได้
ท้ังหมดของบริษัทรายได้หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการจ าหน่าย
ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์โดยจะขึ้นอยู่กับจ านวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายและ
ระดับความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามโรง
ภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจ าหน่ายภาพยนตร์อันดับแรกและมี
ความส าคัญสูงท่ีสุด เจ้าของและผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์จ าเป็นต้อง
พึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์เพื่อเป็นใบเบิกทางในการ
จัดจ าหน่ายในรูปแบบอื่นต่อไป ดัง น้ันการท าธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายภาพยนตร์จึงมีลักษณะเกื้อกูลกัน ท้ังน้ีเพื่อเป้าหมายการ
เติบโตของท้ังสองธุรกิจร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน
แบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 (ส่วนแบ่งการตลาดจะวัดจาก
ยอดจ าหน่ายตั๋วภาพยนตร์) ซ่ึงบริษัทถือเป็นผู้น าตลาดอันดับ 1 
นับเป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรองของบริษัทกับเจ้าของและผู้จัด
จ าหน่ายภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากน้ีการท่ีบริษัทเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์และท าการตลาดผ่านบริษัท เอ็มพิค
เจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทยังได้สนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาภาพยนตร์ไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้นจาก
บริษัทในเครือและพันธมิตรท่ีมีความช านาญ ท าให้บริษัทลดความ
เสี่ยงในช่วงเวลาท่ีไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสัมพันธภาพทาง
ธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิตภาพยนตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยลักษณะของธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ประกอบการโรง
ภาพยนตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน บริษัทจะท าการ
ตกลงกับผู้ผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้น ท าให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการความเส่ียงทางด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
    การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์น้ันปัจจุบัน     
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะมีฐานะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม
ท้ังในด้านสถานท่ีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย มีการขยายสาขาใหม่และ
ปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการลงทุน
ขยายสาขาใน 4 รูปแบบได้แก่ Standalone ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้าแบบเปิด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขา
และการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการ
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาทิเช่น สัดส่วนรายได้ลดลงเกิดการ
เปรียบเทียบท้ังในเชิงสภาพแวดล้อมและการบริการ เป็นต้น บริษัท
ตระหนักดีถึ งการแข่งขันทางธุรกิจ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจึ งได้ ให้
ความส าคัญกับการสร้างและรักษาฐานลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์
การตลาดท่ีต่อเน่ืองและน าเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่า
โรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา 
รวมท้ังการปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ท าให้ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการได้รับความบันเทิงและประสบการณ์ท่ีมากกว่าแค่การมาชม
ภาพยนตร์ ท าให้ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์     
โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่นในอีกด้านหน่ึงคู่แข่งท่ีส าคัญของธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์คือ สื่อออนไลน์ ท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมายท่ีมี
การผลิตมากขึ้นซ่ึงอาจสร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่อยู่ในระดับต่ า ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริการท่ี
น าเสนอในสาขาของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นอกจากน้ีในด้านการ
ปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความส าคัญ
กับปัญหาน้ีด้วยการด าเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวด
และมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมีผลท าให้สื่อผิดกฎหมาย
ลดลงเป็นอย่างมาก  
ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 
    ในปี 2562 บริษัทมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจ านวน
โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
รวมประมาณ 70-80 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการท้ังหมดคาดว่า
จะใช้ประมาณ 600-700 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน
และ/หรือการน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/
หรือกระแสเงินสดจากการด าเนินงานการลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิด
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนอาจส่งผลให้บริษัท
ต้องเลื่อนระยะเวลาการเปิดหรือมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากต้นทุนท่ี
เปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วย 
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ประสบการณ์ความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัทมีระยะเวลา   
คุ้มทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี และมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซ่ึง
เป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) ความช านาญในการด าเนินธุรกิจและนโยบาย
ในการขยายสาขาท่ีมีการวางแผนก าหนดท าเลท่ีตั้งในพื้นท่ีแหล่ง
ชุมชนท่ีพัก ใกล้สถานศึกษา สถานท่ีท างาน สถานท่ีราชการ เพื่อ
สร้างความสะดวกในการใช้บริการ ท าให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า
สาขาใหม่จะประสบผลส าเร็จและสร้างความเติบโตให้กับกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป อย่างไรก็ตามหาก
ระยะเวลาคุ้มทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาด บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่ม
หรือลดจ านวนโรงภาพยนตร์ ปรับจ านวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจ านวน
พื้นท่ีเช่าหรือปรับค่าเช่าพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการ
ลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันน้ีในการพิจารณา
และด าเนินงาน จากการร่วมลงทุนกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและ
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยังช่วยให้บริษัททราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นท่ีได้เป็นอย่างด ี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร 
    เน่ืองดว้ยกจิการเมเจอรซี์นีเพลก็ซ์กอ่ตัง้และประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินกิจการด้วยทีมงานบริหารของนายวิชา พูลวรลักษณ์       
ผู้ก่อตั้งกิจการเสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณ์
ของผู้ก่อตั้งเท่าน้ัน อีกท้ัง บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีกลุ่ม    
ผู้ก่อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงหรือออกจากการเป็น
ผู้บริหารในกิจการจะส่งผลให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ผลิตภาพยนตร์
และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัทท าให้ส่งผลกระทบกับรายได้อย่าง
มีนัยส าคัญ ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึง
ความเป็นเจ้าของและความผูกพันท่ี นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้าง
กิจการเมเจอรซี์นีเพลก็ซ์ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมาและมีความ
ตั้งใจท่ีจะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผู้บริหารและ 
ผู้ก่อตั้งซ่ึงยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซ้ึง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ
พัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในแต่ละส่วนและมีการพัฒนาร่วมกับ
การฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้าง
ผู้บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทกับท้ังผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ท่ี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจภาพยนตร์
และโรงภาพยนตร์อย่างมาก จึงส่งผลให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางด้านน้ีได ้
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย 
    บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภัยส่งผลให้บริษัทต้อง
หยุดด าเนินการท าให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการท า
สัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะ
และมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจ โดยได้รวมถึงการประกันภัยด้าน
อัคคีภัยด้วยวงเงินท่ีพอเพียงแก่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เช่น 
ทรัพย์สินและรายได้ท่ีสูญเสียจากการหยุดด าเนินการซ่ึงครอบคลุม
ความเสียหายบุคคลท่ี 3 ด้วยนอกจากน้ี บริษัทยังจัดการซ้อม
ดับเพลิงเป็นประจ าทุกปีโดยได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือจาก
ต ารวจดับเพลิงท่ีมาสาธิตวิธีการเป็นประจ า 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 
    สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่าง
รัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดยังคงถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุวุ่นวายต่างๆ ในสาขาท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของบริษัท 
ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับเหตุต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจร
ปิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
    ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของ
บริษัท บริษัทได้มีการจัดท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuing Plan) เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ีบริษัทจะน ามาปรับใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์และอย่างทันท่วงทีจึงสามารถ
ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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     โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการท้ังหมด 3 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการแต่ละคณะดังน้ี  
(1) คณะกรรมการบริษัท 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังน้ี  

โครงสร้างการจัดการ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ  
    นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์  
องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ 
2. กรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทได้ 
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของ
บริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 
4. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องนั้น 
5. คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู่้ถอืหุ้นไดเ้ป็น
ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ันและ
รายงานใหท่ี้ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
6. การใดท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด
ว่าต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การพิจารณาและ

อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินก าไร
และจัดสรรเงินไว้ เป็นทุนส ารอง การเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนและก าหนดค่าตอบแทนการขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคล
อื่น การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของบริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั  
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการด าเนินงาน พร้อม
ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายทุกปี 
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4. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ี
บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 
5.ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับติดตามให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า 
6.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 
7. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีท่ี
กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆท่ี
บริษัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและ
บริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนท้ังหมดท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
รอบปีบัญช ี
8. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมี
กรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
9. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 
10. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการราย
ใดเป็นบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ งตามประกาศส า นักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วน
เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้ก าหนดให้
กรรมการรายน้ันไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ท้ังนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ  
กรรมการอิสระ 
    กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผู้มีอ านาจควบคุม 
รวมถึงอ านาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานประจ าของบริษัท หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งท้ังปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง  
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของ

บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ 
ผู้มีอ านาจควบคุม 
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการ
ให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน 
5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น  
รายใหญ ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได ้
7. สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน และดูแลมิให้ เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมท่ีส าคัญ
ของบริษัทได้ 
    โดยกรรมการอิสระท าหน้าท่ีพิจารณาด้วยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระ
เพื่อให้นโยบาย แผนการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน 
อน่ึง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าวได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าท่ีก าหนดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
    บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ท่ีมี
ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ท้ังยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี
รวมท้ังมีคุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทางการ และขอเชิญท่านเหล่าน้ันเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
ซ่ึงบริษัทเห็นว่ ากรรมการอิสระข้ างต้น สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากลตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมท้ังปรับปรุง
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค านิยาม 
กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบ หมายถึ ง  ผู้ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ     
ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าท่ีในลักษณะ
เดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมท้ังการท าหน้าท่ีอื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทก าหนดขึ้น และ
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
นายชัย จรุงธนาภิบาลเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี
และการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซ่ึงเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี  จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
“Audit Committee” ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 
คน ดังน้ี  
 
 
 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อ 
ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน รวมถึงการ
ถอดถอนหรือเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบ
บญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้  
5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (Charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะ และสิ่งท่ีตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการ
ท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้
ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

(3) คณะกรรมการบริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน มีรายนาม
ดังต่อไปน้ี  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1 .  ปฏิบัติ ง านและด า เ นินกิ จการของบริษัทตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงานของกรรมการบริษัท 
3. ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ าประกันหรือ
การช าระ หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น 
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท้ังน้ี
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรือ

จ านวนเทียบเท่า 
5. มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทในต าแหน่งท่ีไม่สูง
กว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
6. มีอ านาจจัดท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ 
7. จัดต้ังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหารโดย
ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรมการ
ว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท  
8. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ
ส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธรุกจิท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 
      ท้ังน้ี การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยคณะ
กรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ หรือประกาศ หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ค านิยาม 
กรรมการสรรหา 

      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ สรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังการท าหน้าท่ีอื่น
ในฐานะกรรมก ารสรรหาและก าหนด ค่ าตอบแทน  โ ดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตาม
นิยามท่ีบริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายไกรทิพย์ 
ไกรฤกษ์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึง ได้มีมติแต่ง เป็น    
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 
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    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 4 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี
ดังน้ี  

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะ
มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่น
ใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
หน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 
2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ของบริษัทในแต่ละปี 
3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม
หรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 
 
 
 
 

(5) เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ 
ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัทในการให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติ
หน้าท่ี ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง
ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อ
ปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข )  หนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร 
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
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การประชุมคณะกรรมการ  
    รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการในปี 2561 มีดังน้ี  

ชื่อและนามสกุล คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 4/4 - - - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 4/4 - - 12/12 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 4/4 - 1/1 12/12 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 2/4 - - 12/12 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 4/4 - - 12/12 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 4/4 - - - 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล 4/4 7/7 1/1 - 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 4/4 7/7 1/1 - 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 3/4 7/7 0/1 - 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 4/4 - - - 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 4/4 - - - 
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(6) คณะผู้บริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คนดังน้ี  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 รักษาการต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 รักษาการต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโบว์ลิ่ง 
2. นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า 
3. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงินและบัญชี  
4. นายกิติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 
5. นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
6. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
7. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
8. นายนรุตม ์เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 



 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี
เ พื่ อ เ สนอขออ นุมั ติ ต่ อ คณะกร รมกา รบริ ห า รและ /หรื อ
คณะกรรมการบริษัท 
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและ
แผนงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการ
ด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบริษัทหรือตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้าง
ผู้บริหารและพนักงานในทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยถ้าเป็น
ต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นต าแหน่งระดับ
เทียบเท่าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในให้ด าเนินการภายใต้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัทท้ังด้านบัญชี 
การเงิน การสั่งซ้ือ การผลิต การขายและการบริหารท่ัวไปรวมท้ัง
เอกสารส าคัญอื่นๆ 
6. ก าหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่งประกาศ 
ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมท้ังระบบควบคุมภายใน เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทก าหนด 
7. แต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัท ท้ังน้ีรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งทนายความ
เพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเข้าสู้คดีท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหน่ึง
อย่างใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 
9. รายงานผลการด าเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 
ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท 
10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ท้ังน้ีในกรณีท่ีการด าเนินการเรื่องใดท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มี
อ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
 
 
 
 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา 
การสรรหากรรมการ 
      คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการและยึดหลักความ
โปร่งใสในการสรรหากรรมการไว้เป็นส าคัญโดยปราศจากอิทธิพล
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณา ผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
•    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 

100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันท่ีถือ
หุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์
การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 
เดือนก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

•    พิจารณาจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ซ่ึงจัดท าโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือจากหน่วยงาน
อื่นๆ หรอืจากชอ่งทางอืน่ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเห็นสมควร 

•    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท  

•   พิ จ า รณาความ เหมาะสมขอ งความรู้  ป ระสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท (Board 
Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

•    พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board 
Diversity) 

•    พิจารณาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ประวัติการท างานท่ีดี รวมท้ังใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
      ก า รสร รห าผู้ ม าด า ร ง ต า แห น่ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บสู ง สุ ด 
คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการคัดกรอง
สรรหาบุ คคล ท่ีมี คุณสมบั ติครบถ้ วน  เหมาะสม มี ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติการท างานท่ีดี สามารถ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 13.2 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม
จ านวน 7.2 ล้านบาท และบ าเหน็จพิเศษจ านวน 6.0 ล้านบาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว 

    ซ่ึงโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
และเบ้ียประชุม 

ประธานกรรมการ 871,000 

กรรมการบริษัท 545,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 178,000 

กรรมการตรวจสอบ 69,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 28,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 28,000 

ประธานกรรมการบริหาร 178,000 

กรรมการบริหาร 69,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561  

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2561 
    ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารจ านวน 7 ท่านเป็นจ านวนเงิน 
32.64 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เนื่องจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของ
ผู้บริหาร  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม  
(บาท) 

บ าเหน็จพิเศษ 
(บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 871,000 1,226,000 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 723,000 1,226,000 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 642,000 394,000 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 614,000 394,000 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 614,000 394,000 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 545,000 394,000 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 751,000 394,000 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 642,000 394,000 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 642,000 394,000 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 545,000 394,000 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 545,000 394,000 



 

 

    คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการท่ี
จะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้น าเอาแบบประเมิน
ตนเอง เรื่ องการปฏิบัติ ตามหลักการก ากับดูแลกิ จการ ท่ีดี 
(Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
ท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมี
ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่อง
การใหค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และในปี 
2561 คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน า CG 
Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ ง  เพื่อ เป็นหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทรายงานให้ทราบซ่ึง
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี  
หมวดที่ 1 
สิทธิผู้ถือหุ้น 
1.1 นโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 
    คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 
2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ ท่ีส าคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 
นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการปกป้องและเคารพสิทธิของผู้
ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมี
ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   การจัดสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่ง
ค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น 
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระท าใดๆ  อัน
เป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

การศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ 
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคัญ
เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นต้น 
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นปัจจุบันผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 
1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า 
•   คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้น านโยบายสิทธิของผู้ถือ
หุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย
โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เป็นเวลากว่า 30 วันก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึง
เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1.   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
2.   เอกสารแนบ 1 รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2560 
3.   เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 
4.   เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอ
ชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและนิยาม
กรรมการอิสระ 
5.   เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2561 
6.   เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่า      
สอบบัญชี 
7.   เอกสารแนบ 6 ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8.   เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนในการรับ
มอบฉันทะ  
9.   เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ 
10. เอกสารแนบ 9 ขอ้บงัคับบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
11. เอกสารแนบ 10 แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 
•     ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซ่ึงมี
ช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดไว้ ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูล
มากขึ้น 

การก ากับดูแลกิจการ 

38     รายงานประจ าปี 2561 
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•   ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ได้น ามาในการมอบฉันทะ พร้อมท้ัง
จัดท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกท่ีประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารใหม่ 
•  หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้น าเน้ือหา
การประชุม ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติท่ี
ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือ
หุ้นรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
1.3 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศ 
    คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ    
ไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ท้ังในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซ่ึงเอกสารท่ีมี
ข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
1.4 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 
•   บริษัทอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการน า
ระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ 
พร้อมท้ังแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง
ก่อนการประชุม 
•   บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุ้นให ้ 
ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมรวมท้ังในวันประชุมผู้ถือหุ้ น 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุมและขั้นตอน
การออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้ง
กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
•   บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็น
ข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
•   บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดย
ประธานกรรมการได้สอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระรวมท้ัง
ได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรวมท้ังค า
ชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

•   บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผย
รายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลังและ
ช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตาม
รายละเอียดได้  
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 
      คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  
หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
      คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปน้ี  
•    บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย
เดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง
นับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2561) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอต่อ
กรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่า
ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
•    บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี 
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่าน
ระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  2560 (ตั้ งแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน 25 60 ถึ งวัน ท่ี            
31 มกราคม 2561) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการ
สรรหาพจิารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมกใ็หน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชุม 



 

 

คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเสนอท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นท่ีได้ก าหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
บริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคัญ
เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหน้า 
•   คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข ขึ้น นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบ
มอบฉันทะท่ัวไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะ
เฉพาะส าหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมส าหรับให้ดาวน์
โหลดอีกด้วย 
•   คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มี
กรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจ านวน 
2 คน คือนายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ) และนายวลัลภ ตัง้ตรงจติร (กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ได ้
•   คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และ
แจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซ่ึงได้จัดท าบัตร
ลงคะแนนเสยีงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  ปันผล 
การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการ
นับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นในภายหลัง มาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์แกต่นเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ( Code of  
Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซ้ือขาย
หลกัทรพัยค์วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดย
มีการแจง้มาตรการดงักลา่วผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การ
จัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ียังได้มอบหมายให้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้ง
หลกัเกณฑก์ารเปดิเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการระหว่างกัน
ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
 หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ในปี
ท่ีผ่านมาบริษัทได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่พร้อมกับ
ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
ดังน้ี 
1. พนักงานและครอบครัว 
2. ลูกค้าและเจ้าหน้ี 
3. ผู้ถือหุ้น 
4. พันธมิตรทางธุรกิจ 
5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
6. คู่แข่ง 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปน้ี 
1. พนักงานและครอบครัว 
     นโยบายเก่ียวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา โบนัสประจ าปี การ
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ เป็นต้น 
3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่า
เทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ 
ประวัติการท างาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น 
4) บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้
พนักงานร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ท่ีรับเรื่อง เป็นต้น 
5) บริษัทมีหน้าท่ีดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล 
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2. ลูกค้าและเจ้าหนี้ 
    นโยบายเก่ียวกับการดูแลลูกค้า 
1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะ
ยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริตความเชื่อถือและ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของ
บริษัทด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อปัญหา
และความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปน้ี 
•   ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
•   ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่าง
ดีท่ีสุด 
•   การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน 
•   ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท 
•   พร้อมท่ีจะตอบค าถามของลูกค้า รวมท้ังการด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผลความคืบหน้าใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลูกค้า  
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้ 
1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีโดย
ยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อ
เงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ีอย่างดีท่ีสุด  
3. ผู้ถือหุ้น 
    นโยบายเก่ียวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทมีหน้าท่ีท่ีต้องปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการก าหนด 
หรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
2) บริษัทมีหน้าท่ีท่ีต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งค าถามต่อท่ีประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามต่อท่ี
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น  
3) บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจ ากัดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 
 

4. พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า) 
    นโยบายเก่ียวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า) 
1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าทุกราย 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสินค้า
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปน้ี 
•   ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความเท่า
เทียมกัน 
•   การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่ บนพื้ นฐานของการ
เปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว 
•   ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือ  
ค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเสนอ
ของคู่ค้ารายหน่ึง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบัน
การเงิน 
1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินได้
รับทราบข้อมูลการด า เ นินงานของบริษัท และแนวโ น้มผล
ประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล 
2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกโดยจัดท าข้อมูลแนะน าการลงทุน
ของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
6. คู่แข่ง 
    นโยบายเก่ียวกับคู่แข่ง 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจาก
ข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    นโยบายเก่ียวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเ น่ือง จึงได้ก่อตั้ ง มูลนิธิ เมเจอร์  แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และ
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ความบันเทิงซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับสังคมเป็นอย่างมาก ดังน้ัน เพื่อป้องกัน มิให้การด าเนินธุรกิจ
สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้
ความส า คัญในการด า เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท
สนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ 



 

 

เสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน
การความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ท้ังด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา  ด้านอื่น
ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง เป็นต้น ดังน้ันการน าผลงานต่างๆ มาใช้ภายในบริษัท
จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่าน้ันจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนต้องได้รับอย่าง
เสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหง
ในทุกรูปแบบ การจ้างงานท่ีเป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ
กระท าใดๆ ท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
    เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการแทน
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท
จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ส าหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทได้มีการก าหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
    แนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
    บุคคลใดก็ตามท่ีทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อ
หน่วยงานท่ีรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความ
คุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจะท าหน้าท่ีรวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้ง
กระท าความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลกรณีทุจริตท่ีเกิดขึ้นต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
    ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
    ผู้ท่ีพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางการทุจริต
คอร์รัปชั่น ต้องการร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ
แจง้เบาะแส รอ้งเรยีน หรอืแสดงความคิดเหน็ไดผ้า่นทาง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
Call Center หมายเลข 02 511 5427 ต่อ 114 
Intranet ของบริษัทส าหรับพนักงาน 

หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏบิตันิโยบายเกีย่วกบัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
•    ในรอบปี 2561 บริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท้ัง
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่าน
ช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกท้ังไม่เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต.หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด าเนินการเน่ืองมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนด 
•    นอกจากนี้บริษัทยังได้น าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีได้เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆของบริษัท
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุด
ของรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
•    คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงส าหรับปี 2561 ไว้ดังต่อไปน้ี 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และผู้บริหารระดับสูง 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจท่ี
เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาใน
เบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซ่ึงได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดใน
แต่ละปี และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
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3. ท้ังน้ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียด
ค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากน้ียังต้อง
เปิดเผยรวมถึงส่วนท่ีกรรมการได้รับจากการท าหน้าท่ีอื่นให้บริษัท 
เช่น ท่ีปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการและการ
ท าหน้าท่ีอื่น เช่น ท่ีปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 
4. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในฝ่าย
บริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ 
•   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอวงเงิน
และรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เพื่ออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 13.2 ล้าน
บาทต่อปีแก่กรรมการซ่ึงมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี
กรรมการของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
4 . 4  บทบาทและหน้ า ท่ี ขอ งคณะกรรมการบริ ษั ทและ
คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกลั่นกรอง
งานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
•   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลท่ัวไปท่ีมีความส าคัญท่ี
อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มี
หน่วยงานรบัผดิชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน         
ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ท่ัวไป และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงใช้ เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซ่ึงจะ

ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น 
•   บริษัทได้จัดท าแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผน
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสม
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณี
หากนักวิเคราะห์ประสงค์ท่ีจะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็น
กรณีๆ ไป 
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นัก
ลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 
     อีกท้ังผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893 หรือใน
ลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทาง
เว็บไซต์ของบริษัท  
หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
•   คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึด
มั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการจึงได้ก าหนดหลักการก ากับกิจการท่ีดีเป็นนโยบายอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับกิจการท่ีดี
ต่อไปน้ี 
•   การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามีสิทธิเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
•   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลง ทุน ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย  และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
•   การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ท่ัวถึง เท่าเทียมกันและภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกเช่น ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 



 

 

•   การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการก ากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ 
•   การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน 
•   การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
กับการด าเนินกิจการของบริษัท 
•   การด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
•   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คนซ่ึงมี
คุณสมบั ติ ท่ี หล ากหลาย  ท้ั ง ในด้ าน ทักษะประสบการ ณ์
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท รวมท้ังการ
อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 
•   คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เป็นส าคัญ ดังน้ันประธานกรรมการของบริษัท
จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ 
5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
•   คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้
หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมี
หน้าท่ีในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
•   คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังท่ีจะให้กิจการของบริษัทมีความ
มั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาวจึงได้
ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงก าหนด
เป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท
และของผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนท าหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลและติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•   คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลใน
การบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้น าใน
การก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีหลักจรรยาบรรณ
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติ การท ารายการระหว่างกันกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการ
แบ่งแยกขอบเขตอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนระหว่าง ผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกัน
ได้อย่างอิสระ 
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
•   คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการและฝ่ายบริหารด้วยความรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมี
เหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันน้ัน 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติรายการ และ
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีน าเสนอ
น้ัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปในรายงานประจ าปี 
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมท้ังด้านการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบั
และการใช้ข้อมูลในทางท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญ
และของรางวัล ท้ังน้ี ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี 
•   คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษัท การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการการด าเนินการของฝ่าย
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานยึดมั่นอยู่ในกรอบของ
คุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
•   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 5 คน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 11 คน 
โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้  
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     45 

     กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
    จ านวน 5 คน (ร้อยละ 45) 
     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 
    จ านวน 6 คน (ร้อยละ 55)  
5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอ านาจการ
บริหารงาน 
    คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
การก าหนดให้บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากัดและ
สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้  
    ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู้น า
คณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการเป็นประธานในท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการ
ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในเรื่องส าคัญต่างๆ   
    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปีเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
5.8 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
•   ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ท าหน้าท่ีในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมท้ัง
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึง
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดังกล่าวไว้แล้วน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานท่ี เข้ า ใหม่  และด า เ นินการทบทวน
จรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม 
เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการ

รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงจะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีดังกล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีและได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
•   คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลย
พินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอ
เรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุก
ครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการ
มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีท่ีมี
เหตุผลพิเศษ 
•   ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 น้ันในช่วง
ปลายปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดท า ก าหนดการประชุม
ประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า
ตลอดท้ังปี ท้ังน้ีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัด
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 
•   ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
เอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อน
การประชุมและได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม 
•   ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น ไ ปตา มข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บริ ษั ท แ ล ะ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด และ
ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และมีเลขานุการ
บริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได ้ 
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
    ในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการบริษัทได้จัดท า “แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment) 
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท า
การประเมินตนเองแบบท้ังคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณา
ผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึงเกณฑ์ในการประเมินแบ่งตาม
หัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2) บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  



 

 

3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ  
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยมคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 10 คน ท่ีได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ 
Director Certification Program (DCP) จ า ก ส ถ า บั น  IOD 
เรียบร้อยแล้ว 
•   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
    คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น 
โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และก าหนดการประชุม เพื่อให้
กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน 
และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
5.13 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
    บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการเติบโตและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพโดยผ่านกระบวนการในการพัฒนาตามลักษณะงาน 
รวมถึงการจัดท าแผนสืบทอดส าหรับต าแหน่งท่ีส าคัญกับธุรกิจ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์อายุท่ีใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ เพื่อสรรหาบุคคลท่ี
เหมาะสมส าห รั บต าแห น่ ง ท้ั ง ด้ านความรู้ ค วามสามา รถ 
ประสบการณ์ จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในการด ารง
ต าแหน่งงาน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไว้แล้ว 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
    คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบการ
ตัดสินใจการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และการก าหนดวงเงิน

อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการก าหนดระเบียบ
วิธีปฏิบัติของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนการก าหนด
กรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุม 
และขั้นตอนในการท ารายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการใช้นโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการ
แสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญ 
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทประจ าปี  2561 แล้วมี
สาระส าคัญท้ัง 5 ส่วนดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
ส่วนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ( Information & 
Communication) 
ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  
การบริหารความเสี่ยง 
    บริษัทฯ ได้ประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ โดยจะ
วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยท้ังภายนอกและภายใน และสัญญาณเตือน
ภัยต่างๆ รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
เพื่อท่ีบริษัทจะด าเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้การติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็น
สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันท่ีจะมีผลกระทบ
กับบริษัท  
    บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า
ของปัญหา และการแก้ไขเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉิน
ท่ีเกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
พนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ียังก าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงท่ีต้องด าเ นินการแก้ไข
ตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในการลดความเสี่ยง
เหล่าน้ัน เพื่อให้บริษัทด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้บริษัทได้มี
การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้ วัด ท่ี เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการ
ปฏิบัติ ง าน โดยจะมีการรายงานต่อผู้ บริหารระดับสู งและ
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน 
    คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมี
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่าง 

46     รายงานประจ าปี 2561 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     47 

สม่ าเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ียังรวมถึงการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ควบคุมตนเอง (Self-Control)  
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีมีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังน้ี 
1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุ นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการปลี่ยนแปลงการ ถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2. ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารท่ี
ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญรวมถึงข้อมูลงบการเงิน
ของบริษัทซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควร
หลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 
1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญน้ันต่อบุคคล
อื่นก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ท้ังน้ีบริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของ
บริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจาก
งาน 
3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วน
เสียหรือการท ารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารต่อ
เลขานุการบริษัท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี    
มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควร
ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
7,945,000 บาท ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นจาก
ผู้สอบบัญช ี 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา  

กรณีของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ยังไม่มีการน าไปปฎิบัติ 

    ส าหรับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้มี
การปฏิบัติ บริษัทจะน าไปพิจารณาหาแนวทางในการปรับใช้ให้
เหมาะสมต่อไป 
1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก  
    คณะกรรมการไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระและกรรมการ เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท
เป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด 
2. คณะกรรมการควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
    คณะกรรมการยังไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เน่ืองจาก 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี
ดีอย่างสม่ าเสมอ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2561 

1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท 4,060,000 4,340,000 

2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 7,540,000 7,945,000 

3.ค่าบริการอื่นๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 



 

 

    ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน     
2,432 คน เพื่อรองรับการให้บริการส าหรับลูกค้าท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา 
พื้นท่ีเช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2561 
บริษัทได้เพิ่มจ านวนสาขาอีก 30 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศใน
กลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น  

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว  
 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
    บริษัทได้มีการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนท่ีให้แก่พนักงานของ
บริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ      
ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เ งิ น ป ร ะ กั น สั ง คม  ป ร ะ กั น ชี วิ ต  ต ร ว จ สุ ข ภ า พปร ะ จ า ปี                
ค่ารักษาพยาบาล และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้
การก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขัน และ
รักษาพนักงานท่ีดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจ าปี โดยจะพิจารณาตาม

ผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท ซ่ึงในส่วนของพนักงานจะ
พิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล 
โดยมีนโยบายส ารวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็น
ประจ าท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมี โครงสร้ างและการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน 
    นอกจากนี้บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงิน
รางวัลจากการขาย  และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
องค์กรต่อไป 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
    บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึ ง
เห็นสมควรให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าท่ีประจ าของพนักงานจึงได้
ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
รวมท้ังความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
อันเน่ืองจากการท างานหรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน โดยให้
มีการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อม
ท้ังสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการ โดยในปี 2561 มีจ านวนพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยจากการท างานท้ังสิ้น 9 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานท่ืเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน 

บุคลากร 

สายธุรกิจหลัก จ านวนพนักงาน 

ส านักงานใหญ่ 438 

โรงภาพยนตร์ 1,454 

โบว์ลิ่ง 308 

ขายโฆษณา 56 

ขายพื้นท่ีเช้าและศูนย์การค้า 99 

สื่อภาพยนตร์ 77 

รวมจ านวนพนักงาน 2,432 
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นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 
    บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วท าการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมเน่ืองจากการเลื่อนต าแหน่งจากภายใน ท าให้ได้
พนักงานท่ีคุ้นเคยกับการด าเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับพนักงาน ท้ังยังจูงใจให้พนักงานท างาน
อยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับท่ีเท่า
เทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้เอื้อต่อการใช้
ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มท่ีซ่ึงเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธี
หน่ึง  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของ
บริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และจากค าแนะน าของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน 
นอกจากน้ีบริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอตลอดจนมีนโยบายในการให้
ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้
พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรม
ให้กับพนักงานท้ังในลักษณะท่ีท าพร้อมกับการท างาน (On-the-job 
training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) ส าหรับ
ในกรณี ท่ีเป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการท างาน บริษัทจะให้
พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานท่ีอาวุโสกว่า ซ่ึงพนักงานท่ีอาวุโส
กว่าจะเป็นพี่เล้ียงดูแลให้ค าแนะน าและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน 
ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ท้ังท่ีด าเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่ง
พนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกเป็น
คนจัด เช่นการฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการอย่าง

สม่ าเสมออีกท้ังบริษัทยังจัดอบรมทักษะท่ัวไปอื่นๆ (Soft Skills) 
อาทิทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะการขายและการตลาดการ
พัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาท่ีต้องการ
ใช้เวลาท่ีว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึก
ประสบการณ์การท างาน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกท างานในบางต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและ
ช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซ่ึงในปี 2561 พนักงานและ
ผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นจ านวน 6,792 
ชั่วโมง ซ่ึงยังไม่รวมจ านวนของการอบรมออนไลน์ท่ีบริษัทก าลัง
ด าเนินการพัฒนาระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินของพนักงานท่ี
เข้ามาอบรมยังส านักงานใหญ่ ท้ังน้ีบริษัทก าลังพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับระบบการอบรมออนไลน์ให้มากกว่าปัจจุบัน อีกท้ัง พนักงาน
ของบริษัททุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยเน้ือหาในการอบรม
เกีย่วกบัภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     49 

M PASSION  วัฒนธรรมองค์กร 

M Major Iconic Leadership เป็นต้นแบบและต านานของโลก 

P Professionalism ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน 

A Adaptability พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

S Speed คล่องแคล่วและรวดเร็ว 

S Service Excellence เป็นเลิศในบริการ 

I Innovation สร้างนวัตกรรม 

O Optimism มองโลกในแง่ดี 

N Network ประสานเครือข่าย 



 

 

รายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นใน ปี 2561 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น
ทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 26.34 

รายได้     
1. เงินปันผลรับ 113.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
2. รายได้อื่น 0.79 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่า
สาธารณูปโภค 

21.00 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วย
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขา
พัทยา 
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.81  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.15  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 9.14  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”) 

5.41  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 3.07  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น

ทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. 
สยามฟวิเจอรด์เีวลลอปเมน้ท์ 
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ) ใน
อัตราร้อยละ 13.17 

ค่าใช้จ่าย     
1.ดอกเบี้ยจ่าย 0.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี 
2.ค่าใช้จ่ายอื่น 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.52  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น
ทางตรงอยู่ร้อยละ 33.00 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ
และค่าตอบแทน
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

35.22 เป็นค่าตอบแทนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

    2. ค่าสาธารณูปโภค 22.56 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคท่ี 
บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์  ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและ
เป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3. เงินปันผลรับ 95.29  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
4. รายได้อื่น 0.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  ค่าใช้จ่าย     
  1. ค่าเช่าและ

ค่าบริการ 
174.23 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

1.69 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  3.ค่าใช้จ่ายอื่น 2.63 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหนี้การค้า 2.17  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหนี้อื่น 16.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  เงินมัดจ า  (รวมอยู่ใน 

“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น") 

3.46  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เจ้าหน้ีการค้า 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  เจ้าหน้ีอื่น 1.33  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน (รวมอยู่ใน 
"เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน") 

21.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

   เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

123.50  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

   เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าท่ีดิน 
(รวมอยู่ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น") 

22.87  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์  

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 40.00  

รายได้     
เงินปันผลรับ 15.76  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าโฆษณา 0.56 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 2.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 20.73 เงินท่ีบริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอท าคืนในเดือน

ถัดไป 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้น

ทางอ้อมผ่านบมจ. 
เอ็ม พิคเจอร์ส  

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ)  
ร้อยละ 41.61   

รายได้     บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง   1. ค่าโฆษณา 0.70 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าเช่าและบริการ 2.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์ 

1.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.86  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

0.48  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชั่นฟิล์ม  

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) 
ร้อยละ 32.07  

รายได้     
ค่าบริหารจัดการ 4.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์ 

2.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 1.76 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ไบค์แมน 
  
   

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) 
ร้อยละ 64.72  

รายได้     
ค่าโฆษณา 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์ 

21.04 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย      บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 90             

รายได้     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

32.07 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขุมวิท 
รังสิต ส าโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2. ดอกเบี้ยรับ 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. รายได้อื่น 1.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 5.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 2.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.08  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน 

1.55  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.48  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าท่ีดิน 
(รวมอยู่ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น") 

8.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

5.53  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.แมคแคนนา
แลนด์ 
   

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน      
บจ.วีพี 39 โฮลดิ้ง 
ร้อยละ 100  

ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าส่งเสริมการขาย 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 11.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด 
   

บริษัทที่คุณวิชา 
และคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 70.99 และ
ร้อยละ 29 
ตามล าดับ 
   

ค่าใช้จ่าย     
ค่าบริการท่ีปรึกษา 13.20 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตราเดือน

ละ 1.10 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่ม
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาท่ีตก
ลงกันตามท่ีก าหนดในสัญญา  เป็นการคิด
ค่าตอบแทนอยู่ท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต่ ากว่าเมื่อเทียบกับ
ประธานบริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้คุณวิชาไม่ได้
รับค่าตอบแทนอื่นใด 

หจก.เวล 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์  

บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา 
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 
ตามล าดับ  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 6.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เพชรปิ่นเกล้า     บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน      
บจ.วีพี 39 โฮลดิ้ง 
ร้อยละ 100     

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 1.60 เป็นรายได้ค่าบริหารงานท่ีคิดตามอัตราเงินเดือน

ของพนักงานบริษัทฯ ที่ท างานให้ในอัตราเดือน
ละ 200,000 บาท ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

30.55 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
(ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า 

2. ค่าส่งเสริมการขาย 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.11  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.77  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา รีสอร์ท 
(เดิมชื่อ: บจ.วีรันดา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา) 

บริษัทที่คุณ 
ภารดี พูลวรลักษณ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 3.25  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วิรชา 
  
   

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน       
บจ.วีพี 39 โฮลดิ้ง 
ร้อยละ 99.98  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 1.43 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.95 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท์  

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท์  
ร้อยละ 13.17 และ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บจ.รัชโยธิน อเวนิว 
ร้อยละ 50.00  

รายได้     
ค่าบริหารจัดการ 0.39 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 

บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 1.33 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคส าหรับการเช่าพ้ืนท่ี

เพื่อส าหรับส านักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

เจ้าหน้ีอื่น 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท์        

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ.สยามฟิวเจอร์  
ดีเวลอปเมนท์  
ร้อยละ 13.17        

ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

52.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3.29 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”) 

25.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 9.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. วี ฟิตเนส         บริษัทที่คุณภารดี 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100         

รายได้     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

18.04 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

2. รายได้อื่น 1.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าส่งเสริมการขาย 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 10.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 17.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้  

บริษัทที่บริษัทฯถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ.สยามฟิวเจอร์  
ดีเวลอปเมนท์      
ร้อยละ 26.34  

ค่าใช้จ่าย     
1.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

13.81 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา
นาด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2.ค่าใช้จ่ายอื่น 1.55 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”) 

0.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 2.90 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์  

บริษัทที่คุณวิชาและ
คุณภารดี 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 25 และ 
ร้อยละ 25 ตามล าดับ  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 2.27 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เอ็มเทล โซลูชั่น ลิมิ
เต็ด  

บริษัทที่ถือหุ้นใน
บริษัทย่อย (บจ. เอ็ม
เทล (ประเทศไทย)) 
ร้อยละ 30  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 2.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 1.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 1.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา บีช พัทยา  บริษัทที่คุณภารดี 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 3.25 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เน็กซ์ สเต็ป เวนเจอร์ 
ลิมิเต็ด  

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันในบริษัทย่อย 
(บจ. เอ็มเทล 
(ประเทศไทย))  

ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าท่ีปรึกษา 0.66 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือนละ 

10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 



 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 51,674,001 5.78% 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,146,104 5.49% 

4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 48,735,200 5.45% 

5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 38,543,500 4.31% 

6. GIC PRIVATE LIMITED 35,171,432 3.93% 

7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,000,000 2.79% 

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,287,500 2.60% 

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,086,645 2.58% 

10. BBHISL NOMINEES LIMITED 22,603,500 2.53% 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
    บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือในกรณีปกติท่ีบริษัทไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงานและ
มีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นของบริษัท เช่น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมี
เหตุการณ์อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น  
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รายชื่อ  ต าแหน่ง  

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - - - - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 264,840,100 18,345,536 265,040,100 18,345,536 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสฎิฐ ์ กรรมการ 1,020,000 - 1,020,000 - 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ ์ กรรมการ 18,345,536 264,840,100 18,345,536 265,040,100 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร ์ กรรมการ 440,000 - 440,000 - 

6. นายวิชยั พูลวรลักษณ ์ กรรมการ - 350,000 - 350,000 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 672,500 - 672,500 - 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ - - - - 

9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ - - - - 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ - - - - 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ - 70,000 - 77,500 

12. นายกิติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายก่อสรา้ง 

30,046 - 30,046 - 

13. นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 

102,665 - 102,665 - 

14. นายนิธ ิพัฒนภกัด ี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจสื่อโฆษณา 

92,550 - 92,550 - 

15. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

37,740 - 27,740 - 

16. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท 

40,040 - 40,040 - 

17. นายอภิรักษ์ วาราชนนท ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

2,000 - 2,000 - 

18. นายนรุตม์ เจียรสนอง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายการตลาด 

27 - 27 - 

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

หมายเหตุ : ทางอ้อมเป็นการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร 



 

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาค 
เพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ    

วิศรุต  พูลวรลักษณ์ ผู้อ านวยการ บริษัท เมเจอร์ ซ ีนีเพล็กซ ์ 
กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จ านวน 
200,000 บาท ให้กับมูลนิธิไทยรัฐผ่าน สราวุธ วัชรพล บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ น าไปช่วยเหลือสังคมต่อไป 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ส่งมอบของขวัญ 
ให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานท่ีท าเนียบ  

    เรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
รับมอบบัตรของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ท่ีรวบรวม
ความบันเทิงเอาไว้ในบัตรเดียว ท้ัง ดูหนังฟรี 1 ท่ีน่ัง  และ โยน
โบว์ลิ่ งฟรี  1 เกม จ านวน 20,000 ชุด  จาก อภิชาติ คงชัย        
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์  เพื่อมอบให้กับ
เด็ก ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ท าเนียบรัฐบาล  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรมมอบความสุข  
“Major Kids Day”  

ส าหรับน้องๆ ท่ีถือบัตรสมาชิก M Gen Kids อายุไม่เกิน 12 ปี 
ดูหนังฟรี 1 ท่ีน่ัง พร้อมรับสิทธิ์สนุกกับการโยนโบว์ลิ่งฟรีอีก 1 เกม 
และหากน้อง ๆ แต่งกายด้วยชุดซุปเปอร์ฮีโร่ รับเพิ่มป็อปคอร์นฟรี
อีก 1 ถุง 13-14 มกราคม น้ี  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  จัดกิจกรรม  
“Major TEACHER’S Day” เปิดโรงให้ครูทั่วประเทศดูหนังฟรี  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนร าลึกและตอบแทนพระคุณครู 
เปิดโรงหนังให้ครูท่ัวประเทศชมภาพยนตร์ฟรี 1 ท่ีน่ัง เพียงแสดง
บัตรประจ าตัวครู หรือ บัตรครูฝึกสอน ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาท่ัวประเทศ จ านวน 20,000 สิทธิ์  
พร้อมท้ังเปิดให้สมัครสมาชิกบัตร M Generation ในราคาพิเศษ
เพียง 50 บาท เฉพาะวันครูแห่งชาติเท่าน้ัน 

 
 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิดชูวีรชนคนกล้าผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน 
3 กุมภาพันธ์ เปิดให้ ทหารผ่านศึก...ดูหนังฟรีตลอดวัน   

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอร่วมระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ
เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี 
ด้วยการคืนความสุขให้กับเหล่าทหารกล้าได้ดูหนังฟรี เพียงโชว์
บัตรทหารผ่านศึก รับสิทธิ์ดูหนังฟรีทันที 1 ท่ีน่ัง ในระบบปกติท่ีน่ัง
ปกติ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ตลอดวัน  
   คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมให้ก าลังใจและมอบของขวัญให้ผู้ป่วย

เด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมมอบของใช้จ าเป็นให้
บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์   

วิชา พูลวรลักษณ์ พร้อมครอบครัว  และผู้บริหารเข้าเยี่ยม
และมอบของขวัญปีใหม่และชุดอาหารจากแมคโดนัลด์ให้น้องๆ 
ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนได้เข้า
เยี่ยมชมบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วย
เด็ก ชั้น 12 ตึก สก. ท้ังนี้ได้มอบของใช้จ าเป็นให้กับบ้านพักพิง อาทิ 
น้ ายาเช็ดพื้น น้ ายาปรับผ้านุ่ม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และขนม ซ่ึง
บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เปิดให้บริการเป็นท่ีพักพิง
ชั่วคราวแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้ได้ดูแลบุตรหลานท่ีป่วยหนัก
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะครอบครัวท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดจะ
ได้มาพักอาศัย และภายในบ้านพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย  
เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวน
ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเป็น
ช่องทางในการจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความ
พร้อมไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต 
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    กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2561 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซ่ึงได้ก่อตั้ง

จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล (Non-Profit Organization) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ
วันท่ี 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสใน
สังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพ่ือช่วยเปิดโลก
ทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์
พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และ
เสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม 
โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผ่าน 3 
กิจกรรมหลัก คือ    

1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ทางมูลนิธิฯ จะน า
น้อง ๆ ท่ีด้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ปีละ 34,000 
คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีด้อยโอกาส จากระยะเวลา 6 ปี 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” 
น าน้องๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 207,501 คน และน า
ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 34,703 คน  

ซ่ึงในปี 2561 ทางมูลนิธิได้น าน้องๆ ท่ีด้อยโอกาสเข้าชม
ภาพยนตร์รวม 26,561 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีด้อยโอกาส
เข้าชมภาพยนตร์รวม 6,499 คน ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

2. กิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา “มาเติม
รอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” แนวทางการให้โอกาสทางการศึกษา ด้วย
การคัดเลือกจากเรียงความของน้องๆ หลังจากได้เข้าชมภาพยนตร์
รอบพิเศษ และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรท่ีร้อยเรียงมาจาก
ความรู้สึกของน้องๆ มอบเป็นทุนการศึกษาประจ าปี ปีละ 20 ทุน 
ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้องๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส 
และกลุ่มน้องๆ พิการท่ีบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา รวม
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี รวม 100 ทุน  

ปี 2561 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้
เต็มหัวใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชิงถ้วยรางวัลและของรางวัล พร้อม
มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ 
โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ รายได้ท้ังหมดหลังหักค่าใช้จ่าย
จะน าไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ 

3. กิจกรรม “การจัดท าและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” 
ปีท่ี 3 มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆ ด้อยโอกาส และเป็น
โรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน 10 จังหวัด เพื่อ
น้องๆ จะได้มีพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็น
ผู้ชี้แนะผ่านภาพยนตร ์การ์ตูน และสารคดีท่ีจะเป็นสื่อกลางเพื่อช่วย
เปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ ซ่ึง
สามารถน ามาปรับใช้ ในชีวิตได้  โดยมูลนิธิฯ จะคัดสรรดีวีดี
สร้างสรรค์ท่ีให้ข้อคิดแรงบันดาลใจส าหรับน้องๆ ส่งให้อย่างต่อเน่ือง
จากระยะเวลา 3 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดท าและส่งมอบห้อง
หนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 31 โรงเรียน 31 จังหวัด   

นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัด
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Major Care Mini Marathon 2018 
Run with Care” ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าว
ไกล” ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. 
ณ บริเวณลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี  เพ่ือร่วม
รณรงค์ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์
แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้
ท้ังหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะน าไปเป็นทุนการศึกษาและสร้างห้อง
หนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน  

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดท่ีจะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่งต่อ
เรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป และยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง
ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป  
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ด าเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คา
ราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง ธุรกิจพื้นท่ีให้เช่าและบริการ ธุรกิจ
สื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ
ขยายฐานลูกค้า ท้ังจากการเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่ม
ครอบครัวโดยการเปลี่ยนจากโรงภาพยนตร์ปกติเป็นโรงภาพยนตร์
ส าหรับเด็ก เช่น Kids Cinema และเพิ่มพฤติกรรมการดูภาพยนตร์
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม MPASS เพื่อกระตุ้นให้มี
การชมภาพยนตร์มากขึ้น การขยายสาขาในหลากหลายรูปแบบจะ
สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้แตกต่างกัน รวมถึงการขยายไปประเทศใน
กลุ่ม CLMV ซ่ึงการขยายสาขาต่างๆ บริษัทได้ศึกษาถึงองค์ประกอบ
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เช่น การค านวณกลุ่มเป้าหมาย 
วิถีชีวิตและลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีน้ันๆ เพื่อการก าหนด
วางแผนกลยุทธ์ในแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสม พร้อมท้ังบริหารต้นทุน
การก่อสร้างและการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 
บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มเป็นจ านวน 30 สาขา 90 โรงภาพยนตร์ 
ประกอบด้วยสาขาในประเทศ 29 สาขา 82 โรงภาพยนตร์ และ
สาขาในประเทศกัมพูชาเพิ่มอีก 1 สาขา 8 โรงภาพยนตร์ และเมื่อมี
โรงภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นท้ังในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์จึงมีโอกาสท ารายได้จากการฉายภาพยนตร์
เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ภาพยนตร์ไทยมีแนวโน้มเติบโตมาก
ขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีบริษัทได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านคุณภาพ
ปริมาณ และความหลากหลายของภาพยนตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ในปี 2561 ได้มีผู้สร้างภาพยนตร์รายใหม่ๆ 
เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น ทีมผู้สร้างละครและเกมส์โชว์ เข้า
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพยนตร์เพื่อป้อนตลาดโรง
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีท้ังรูปแบบของกิจการร่วมค้า กับบริษัทผู้
ลงทุนสร้างด้วยตนเอง และปัจจุบันภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยม
จากหลายประเทศมากขึ้น ท้ังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และแถบเอเชีย จึงเป็นโอกาสของทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยท่ี
สามารถมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  

ในปี 2562 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนภาพยนตร์ไทยท่ีมาก
ขึ้นจากผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ท่ีมีแนวโน้มจะผลิตภาพยนตร์มาก
ขึ้น และผู้ผลิตรายใหม่ท่ีมองเห็นโอกาสจากการท าภาพยนตร์ไทย
จากความส าเร็จของภาพยนตร์ไทยในปีท่ีผ่านมาท่ีมีภาพยนตร์หลาย
เรื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท้ังในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน ปี 2561 

บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 9,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จ านวน 981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 มาจาก  

รายได้จากการจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการ
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 7,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 1,043 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
(ปี 2560: 6,521 ล้านบาท) ปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมาจาก
จ านวนสาขาท่ีเพ่ิมขึ้น ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างกลุ่มครอบครัวท่ีให้การ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากโรง Kids Cinema  ภาพยนตร์ไทยท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
ความนิยม และการเพิ่มช่องทางการขายโดยผ่านสื่อออนไลน์เพื่อ
ความสะดวกแก่ลูกค้า และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ี
หลากหลายเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยในปีน้ีมีภาพยนตร์ไทยท่ีท า
รายไดส้งูสดุในรอบปแีละเปน็ภาพยนตร์จากค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ราย
ใหม่ ซ่ึงมีบริษัทในเครือเมเจอร์เป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่าย ได้แก ่
ภาพยนตรไ์ทยเรือ่ง นาคี 2 ซ่ึงไดร้บัการตอบรับเป็นอย่างดีในสาขาซ่ึง
สอดคล้องกับการขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ส าหรับ
ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีได้รับความนิยมสูง ได้แก่ Avengers 3, 
Jurassic World 2, Aquaman.  

รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จ านวน 1,340 ล้านบาท ลดลง 
จ านวน 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า(ปี 
2560: 1,395 ล้านบาท) มาจากการเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินการ
อนุมัติสัญญา ท าให้เกิดความล่าช้าในลูกค้าบางกลุ่ม แต่อย่างไรก็
ตาม ธุรกิจสื่อโฆษณายังคงเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
โดยตรง มีช่องทางในการโฆษณาท่ีหลากหลาย และมีความยืดหยุ่น
ในการก าหนดราคา ท าให้สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้หลายประเภท 

 

60     รายงานประจ าปี 2561 
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รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ จ านวน 438 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า (ปี 2560: 413 ล้านบาท) มาจากการปรับกลยุทธ์ในการ
ขาย และจากการเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศ  

รายได้จากธุรกิจพื้นที่เช่า จ านวน 425 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2560: 
433 ล้านบาท) เป็นผลจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและ
อุโมงค์ข้ามแยกรัชโยธินท่ีสาขารัชโยธิน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
จึงท าให้บริษัทมีการลดอัตราค่าเช่าเป็นการชั่วคราวแก่ร้านค้าผู้เช่า
ท่ีได้รับผลกระทบในศูนย์การค้า  อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่า
หลังการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ จ านวนร้านค้าและอัตราค่าเช่า
จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จ านวน 185 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 
2560: 209 ล้านบาท) มาจากการลดการผลิตแผ่น DVD/VCD และ
รายได้จากการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจาก
ในปี 2560 มีภาพยนตร์ท่ีจัดจ าหน่ายได้รับความนิยมจ านวนมาก 

 บริษัทมีรายได้อื่น จ านวน 457 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน
จ านวน 278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ซ่ึงส่วนใหญ่ลดลงจาก
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (บริษัท พีวี
อาร์ จ ากัด) ลดลง ประมาณ 359 ล้านบาท และก าไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ิมขึ้น 180 ล้านบาท 

บริษัทมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้อยู่ ท่ีร้อยละ 35 (ปี 
2560 สัดส่วนต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 34) มาจากภาพยนตร์ไทย
และภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ท้ังใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซ่ึงรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ใน
ต่างจังหวัดท่ีท าให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สามารถเดินทางไปใช้บริการได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น และบริษัทมีการบริหารต้นทุนต่อโรงอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนจ านวน 128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 และมีสัดส่วนต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 25 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1 มา
จากการบริหารค่าใช้จ่ายต่อโรงภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพ และ
เปลี่ยนช่องทางโฆษณาทางสื่อดิจิตอลมากขึ้น 

ส่งผลให้บริษัท มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 1,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีก าไรต่อหุ้น 
เท่ากับ 1.43 บาท (ปี 2560 เท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น) 

 
 
 
 
 

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 
สินทรัพย์ 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 มูลค่า 14,074 ล้านบาท 

เพิ่ มขึ้ น  267 ล้ านบาท หรื อ คิด เป็นร้ อยละ  2  จากปีก่ อน
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,249 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 13 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 11,825 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 280 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่มาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพ่ิมขึ้น  

หนี้สิน 
บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปี 2561 มูลค่า 7,442 ล้านบาท 

เพิ่ มขึ้ น  133 ล้ านบาท หรื อ คิด เป็นร้ อยละ  2  จากปีก่ อน 
ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 4,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จ านวน 725 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 2,771 ล้าน
บาท ลดลงจ านวน 592 ล้านบาท จากการช าระเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน 

เงินสด 
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดอยู่

จ านวน 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากปีก่อน เป็นผลมา
จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,771 ล้าน
บาท กิจกรรมลงทุนใช้ไปจ านวน 813 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหา
เงินใช้ไป จ านวน 1,934 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงิน 
      บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13 (ปี 2560 มีอัตรา
ร้อยละ 13)    
      อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.86 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.58 (ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.29)  
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 12.06 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 (ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.33)    
     อัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 1.14 เท่า เท่ากับปี
ก่อน บริษัทยังรักษาระดับของหน้ีสินได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับ
การขยายสาขา และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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งบการเงินรวม  
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด  

วันเดียวกัน  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ  
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของความนิยมและสินทรัพย์ - 
ธุรกิจโบว์ลิ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ และได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องนี้  
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ การจัดการเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ค่าความนิยม  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความ
นิยมในสามหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่  
ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ (จ านวน 17.17 ล้านบาท) ส่วน
งานธุรกิจให้เช่าและบริการ (จ านวน 22.79 ล้านบาท)  และ
ส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ (จ านวน 112.97 ล้านบาท) 
 
ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์  ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่า
จากการใช้งานของค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบัญชีของ 
ค่าความนิยมหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าแสดงไว้ด้วยมูลค่า 
ที่เหมาะสม  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้งาน
ของค่าความนิยมต้องอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจที่
ส าคัญของผู้บริหารในการประมาณผลประกอบการในอนาคต
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณ
อัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสด  
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆเพียงเล็กน้อย อาจส่งผล
กระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและ 
การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการ 
กระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท  ข้าพเจ้าพบว่าประมาณการกระแส
เงินสดที่ ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สอดคล้องกับ
งบประมาณซึ่งได้รับการอนุมัติ และคณะกรรมการได้สอบทาน
ข้อสมมติฐานซึ่งได้แก่อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตที่ใช้ใน
การค านวณมูลค่าจากการใช้แล้ว 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2561 กับ
ข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จัดท าในปีก่อน (พ.ศ. 
2560)  
เพื่อพิจารณาว่าการจัดท าประมาณการในอดีตได้จัดท าขึ้นจาก 
ข้อสมมติฐานซึ่งดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่า 
ผลการด าเนินงานจริงของปีปัจจุบันสอดคล้องกับประมาณการ
กระแสเงินสดของปีก่อน 
 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. อัตราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณ
การกระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ 
และแนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

2. อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ
ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 
กลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และ
ผลการวิจัยส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
 

จากผลการตรวจสอบ ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหาร
ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ การจัดการเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

  
  
 

กระประเมินการด้อยค่าเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

   - ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์   
 
จากแนวโน้มของธุรกิจโบว์ลิ่งที่ชะลอตัวลงเป็นผลให้รายได้จาก
การให้บริการโบว์ลิ่งลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
สินทรัพย์ถาวรสุทธิของธุรกิจโบว์ลิ่ง มีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 
472.46 ล้านบาท มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ระบุว่าหาก
กิจการพบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กิจการ
ต้องประมาณการ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น 
 
ผู้บริหารเช่ือมั่นว่าธุรกิจโบว์ลิ่งที่ตั้งในท าเลเด่นยังสามารถ 
ท าก าไรได้ดี อย่างไรก็ตามผู้บริหารติดตามผลการด าเนินงาน 
ของสถานประกอบการโบว์ลิ่งในท าเลที่ไม่ท าก าไรอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อประเมินว่าควรด าเนินธุรกิจในสถานที่ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ 
หรือมิฉะนั้นควรรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์หรือไม่ โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ถาวรบางส่วนของสถานประกอบการโบว์ลิ่งในท าเล 
ที่ไม่ท าก าไร 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการพิจารณาถึงข้อบ่งช้ีที่อาจท าให้
สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า เนื่องจากหากระบุข้อบ่งช้ีไม่ครบถ้วน 
อาจมีผลให้การพิจารณาค่าเผื่ อการด้อยค่าไม่ครบถ้วน 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังให้ความส าคัญกับการประเมินการด้อย
ค่า เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร 
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงข้อบ่งช้ีขั้นต้นที่ระบุว่าสินทรัพย์อาจเกิด
การด้อยค่า ได้แก่ ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย ของสถานประกอบการ
โบว์ลิ่งรายสาขา ซึ่งเป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดที่ก่อให้ เกิดรายได้ 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและประเมินแผนการและกล
ยุทธ์ในอนาคตของผู้บริหาร 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แผนการและกลยุทธ์ในอนาคตของผู้บริหาร โดยอ้างอิงกับ
ข้อมูลการด าเนินงานในอดีต แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ และ
ข้อมูลในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 
ข้าพเจ้าพบว่าแผนการและกลยุทธ์ในอนาคตดังกล่าวมีเหตุผล
รองรับและมีความสมเหตุสมผล และข้อสมมติฐานที่ ใช้ 
ในการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารมีความเหมาะสม 
ภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ข้อมูลอื่น 
 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส า คัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

78    รายงานประจ าป ี2561 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่
ได้จดทะเบียนดังนี้ 
 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ
บริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริกำรเกี่ยวกับควำมบันเทิง กำรประกอบธุรกิจหลัก
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 

 ธุรกิจโรงภำพยนตร์  
 กำรให้บริกำรสื่อและโฆษณำ 
 กำรให้บริกำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ 
 ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และบริกำร 
 ธุรกิจสื่อภำพยนตร์ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดังต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน 
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่
ส ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือ
ปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณ
กำรที่มีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ใน
กรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็น
หลัก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้น 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำรมี
ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็นรำยกำรที่เป็นเงินสดและรำยกำรที่
ไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนในเรื่องวิธีกำรบัญชีส ำหรับภำษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจ ำนวนต่ ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์ ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 
- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์นั้น จะถือว่ำมีผลแตกต่ำง

ช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีเกิดขึ้น 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์

ในมูลค่ำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้  
- ในกรณีที่กฎหมำยภำษีอำกรมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของก ำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพำะในประเภทที่ก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องน ำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็น
ประเภทเดียวกันเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนที่ใช้หักภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรเปิดเผยตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) 
ยกเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนมำปฏิบัติใช้แล้วและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว
ข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ยกเว้นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ

แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำ

กับลูกค้ำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562  
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำร
บัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีดังต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 
   บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18  เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้อ้ำงอิงหลักกำรว่ำ รำยได้จะรับรู้เมื่อกำรควบคุมในสินค้ำหรือ
บริกำรได้โอนไปยังลูกค้ำ ซึ่งแนวคิดของกำรควบคุมได้น ำมำใช้แทนแนวคิดของควำมเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่ใช้อยู่เดิม  
 
กำรรับรู้รำยได้ต้องปฏิบัติตำมหลักกำรส ำคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
1) ระบุสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
2) ระบุแต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติในสัญญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรให้กับแต่ภำระที่ต้องปฏิบัติ และ 
5) รับรู้รำยได้ขณะที่กิจกำรเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติตำมแต่ละภำระที่ต้องปฏบิัติ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ

แล้ว  
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำ

กับลูกค้ำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562  
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญจำกวิธีปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่ 
 สินค้ำหรือบริกำรที่แตกต่ำงกันแต่น ำมำขำยรวมกัน จะต้องรับรู้รำยกำรแยกกัน และกำรให้ส่วนลด

หรือกำรให้ส่วนลดภำยหลัง จำกรำคำตำมสัญญำจะต้องถูกปันส่วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละ
สินค้ำหรือบริกำร 

 รำยได้อำจจะต้องถูกรับรู้เร็วขึ้นกว่ำกำรรับรู้รำยได้ภำยใต้มำตรฐำนปัจจุบัน หำกสิ่งตอบแทนมีควำม
ผันแปรด้วยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลัง ค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดจำกผล
กำรปฏิบัติงำน ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นต้น) – จ ำนวนเงินขั้นต่ ำของสิ่งตอบแทนผันแปร
จะต้องถูกรับรู้รำยได้หำกไม่ได้มีควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญที่จะกลับรำยกำร 

 จุดที่รับรู้รำยได้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม : รำยได้บำงประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง ณ วันสิ้นสุดสัญญำอำจจะต้องเปลี่ยนเป็นรับรู้รำยได้ตลอดช่วงอำยุสัญญำ หรือในกรณี
ตรงกันข้ำม 

 มีข้อก ำหนดใหม่ที่เฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกัน ค่ำธรรมเนียมเริ่มแรก  
ที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ และสัญญำฝำกขำย 

 เนื่องจำกเป็นมำตรฐำนฉบับใหม่จึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มมำกขึ้น 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้โดยกำรปรับปรุงย้อนหลังตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำดโดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับก ำไรสะสม ณ วันต้นงวด
ของรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่มต้นใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ประกอบกับกำรเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติม 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้บังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีแผนที่จะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติด้วยวิธีกำร
ปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบสะสมกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และจะไม่มีกำรปรับปรุง
งบกำรเงินของปีเปรียบเทียบ 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

82    รายงานประจ าป ี2561 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ

แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่มีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำ
ถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2  เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
   (ปรับปรุง 2561)  
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 
22 

เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
   สิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 
 
- กำรวัดมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด กิจกำรต้องไม่น ำเงื่อนไขกำรได้รับ

สิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด ณ วันที่วัดมูลค่ำ แต่ต้องน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนที่รวมอยู่
ในจ ำนวนที่วัดมูลค่ำของหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกรำยกำรดังกล่ำว 

- เมื่อกิจกำรต้องหักจ ำนวนภำระผูกพันภำษีเงินได้ของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ และน ำส่งภำษีที่หักไว้ดังกล่ำวซึ่งโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรต้องจัดประเภทรำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนว่ำไม่มีลักษณะของกำร
ช ำระด้วยยอดสุทธิ 

- กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับปรุงเงื่อนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจัดประเภทจำก
กำรจ่ำยช ำระด้วยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระด้วยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์  
และกิจกำรที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันที่สำมำรถเลือกวิธีกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วม
ค้ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรต้องเลือกวิธีกำรนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือกำร
ร่วมค้ำ ณ วันที่รับรู้รำยกำรครั้งแรกของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ

แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่มีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำ
ถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ไปยังบัญชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบัญชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะท ำได้ก็ต่อเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์นั้นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน กำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้งำน
จะเกิดขึ้น เมื่ออสังหำริมทรัพย์เข้ำเงื่อนไข หรือสิ้นสุดกำรเข้ำเงื่อนไขของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
กำรเปลี่ยนแปลงในควำมตั้งใจเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนว่ำเกิดกำรโอนเปลี่ยนประเภท
ของสินทรัพย์นั้น 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 22 ได้ให้หลักเกณฑ์ว่ำควรใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ 
วันใดมำใช้ส ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำย
ช ำระหรือรับช ำระสิ่งตอบแทนล่วงหน้ำที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่กิจกำรรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ หรือหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น รำยได้รับ
ล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำรจ่ำยหรือรับช ำระสิ่งตอบแทนล่วงหน้ำนั้น กรณีที่มีกำรจ่ำยสิ่งตอบแทนล่วงหน้ำ
หลำยงวดให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดกำรรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินใน
แต่ละงวดของกำรจ่ำยสิ่งตอบแทนล่วงหน้ำ 
 

2.2.2.3กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้สำมำรถ
น ำมำใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7  เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9  เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบับที่ 16  

เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบับที่ 19 
  

เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.3กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้สำมำรถ
น ำมำใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 (ต่อ) 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้น จะน ำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำร
บัญชีดังต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำร 

   และสถำบันกำรเงินที่คล้ำยคลึงกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 

   และตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจ 

   เฉพำะด้ำนกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปดิเผยข้อมูล 

   ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้ำของ และกำรหักกลบสินทรัพย์ทำง
กำรเงินกับหนี้สินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ใช้กับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินใน
มุมของผู้ออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อจัดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน และตรำสำร
ทุน รวมถึงกำรจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถำนกำรณ์ที่ท ำให้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินต้องหักกลบกัน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้
กิจกำรต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเกี่ยวกับควำมมีนัยส ำคัญของเครื่องมือ
ทำงกำรเงินที่มีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่กิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.3กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้สำมำรถ
น ำมำใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภท
รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 

- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ 
- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้แบ่ง

ออกเป็นสำมประเภทได้แก่ รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น 

- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ต้องวัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทำง
กำรเงินประเภทตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถ
โอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

- หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเว้นหนี้สิน
ทำงกำรเงินที่ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเข้ำเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 

- ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินประ เภท
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ 
และสินทรัพย์ที่เกิดจำกภำระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่
จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตขึ้นก่อน กิจกำรต้องพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงใน
คุณภำพเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะก ำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่ำงกันไป โดยมีข้อยกเว้นส ำหรับลูกหนี้
กำรค้ำหรือสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย 
(simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศ

แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.3กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 

รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้สำมำรถ
น ำมำใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 (ต่อ) 
 
- กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซึ่งเกิดจำกกิจ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำรที่ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินในกำรจัดกำรฐำนะเปิดที่เกิดขึ้น
จำกควำมเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ใน
กรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กิจกำรเลือกแสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำรดังกล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง
ภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงบัญชีที่เกี่ยวกับกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำเงื่อนไข ให้แนวทำงเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงในกำรป้องกันควำม
เสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่
เฉพำะเพียงบริษัทใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรที่จะระบุมูลค่ำที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่จำก
ส่วนของเจ้ำของไปยังก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำ
สำรทุนให้ข้อก ำหนดทำงบัญชีส ำหรับกรณีที่กิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจ้ำหนี้เพื่อช ำระหนี้สินทำง
กำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วน กิจกำรต้องวัดมูลค่ำตรำสำรทุนที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
กิจกำรต้องตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเมื่อเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินทำงกำรเงิน (หรือ
บำงส่วนของหนี้สินทำงกำรเงิน) ที่ช ำระและมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกต้องรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำง
กำรเงินฉบับเหล่ำนี้มำใช้เป็นครั้งแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

 
1) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร(ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อ  
กลุ่มกิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ ได้รับกำรลงทุนและมี
ควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบ
กำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำร
จะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อ  
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส ำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และ
หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่ม
กิจกำร สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำม
ข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น มูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่
ได้มำและหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อน
หน้ำกำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
ใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้ อ กำรเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินให้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้องไม่มี
กำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้บันทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลังไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ที่มำกกว่ำ 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำ ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของ
มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้ อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มำเนื่องจำกกำรซื้อในรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไป
ยังก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร 
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรำยกำรในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอน
ระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
บัญชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือบริษัทย่อย ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ 12 
 

2) รำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้ำของของ 
กลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และส่วนแบ่ง
ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มำจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ ก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรขำยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมกจ็ะถูกบันทึกในส่วนของของเจ้ำของเช่นเดียวกัน 
 

3) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรที่
เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเริ่มแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวน
ที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 
 

4) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจกำรที่ถูก
น ำมำรวมด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนที่เคยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันตำม
มูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ล ำดับที่สูงสุดที่ต้องจัดท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ณ วันที่มีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรับปรุง
รำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดในงบกำรเงินงวดก่อนที่น ำมำเปรียบเทียบซึ่งเป็นไป
ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
4) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (ต่อ) 

 
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไปหนี้สิน 
ที่เกิดขึ้นหรือรับมำและตรำสำรทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรควบคุม 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเช่นค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยที่ปรึกษำ
กฎหมำยและที่ปรึกษำอ่ืนในกำรรวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจัดเตรียม
ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น รับรู้เป็นต้นทุนของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบ
กำรเงินรวมในงวดที่มีกำรรวมธุรกิจเกิดขึ้น 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบัญชี
ของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน” ใน
ส่วนของเจ้ำของ โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยังก ำไรสะสม) 
 

5) บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือกำรที่ 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 

6) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ 
และภำระผูกพันตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำร
งำน  
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภำระผูกพัน 
ในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น  
ซ่ึงรำยกำรดังกล่ำวจะแสดงรวมกับรำยกำรแต่ละบรรทัดในงบกำรเงิน 
 
กำรร่วมค้ำ 
กำรร่วมค้ำกำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำน
นั้น เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
7) กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี้จะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในภำยหลังวันที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้ลงทุน 
มีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
 
ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในกำรร่วมค้ำนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรต้องจัดประเภท
รำยกำรที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้ำก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่
ลดลงก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำ
มูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ ซึ่งโดย
เนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่
รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำหรือรับว่ำจะ
จ่ำยหนี้แทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วม
ค้ำเกิดกำรด้อยค่ำหรือไม่ หำกมีข้อบ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดย
เปรียบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งก ำไร
(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และจะตัดบัญชีตำมสัดส่วน
ที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชี 
ในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำร
ร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร 
 

8) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหัก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำต้องจ่ำย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องจำกกำรได้มำของเงินลงทุนนี้ 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจหลักที่บริษัทด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
แสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินของกลุ่ม
กิจกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำรหรือวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับ
หรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีได้บันทึกไว้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ
ของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงข้ำม
กำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนด้วย 
 

ค) กลุ่มกิจกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุล
เงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินดังนี้ 
 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วันที่ของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่ำด้วยอัตรำถัวเฉลี่ย และ 
 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำก
วันที่ได้มำ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ใน
งบก ำไรขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต 
 
สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย อำหำรและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภำพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวีดี 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเครื่องดื่มและ 
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภำพยนตร์ค ำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน รำคำทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีค ำนวณโดยใช้วิธี 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น  
ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกันสินค้ำหรือส่วนลด
ต่ำง ๆ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้
สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือ
เสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น 
 
ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต แสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิตและจะตัดจ ำหน่ำย
เป็นต้นทุนเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยหรือจัดฉำยภำพยนตร์ โดยตัดจ ำหน่ำยตำมอัตรำส่วนของกำรใช้งำนในช่องทำงกำรตลำด
ต่ำง ๆ ต้นทุนกำรผลิตภำพยนตร์ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ 
และแสดงด้วยรำคำทุน 
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2.8 เงินลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ เป็นเงินลงทุนเผื่อ
ขำย กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส ำหรับ
เงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ 
 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้อที่อ้ำงอิง
จำก National Stock Exchanges of India Limited ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบ
กับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้
หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี 
 

2.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตำมรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยก
เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัท
และต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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2.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์หรืออำยุสัญญำเช่ำในกรณีที่อำยุสัญญำ
เช่ำสั้นกว่ำดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จ ำกัด 
 
อำคำร 20 ปี 
โรงภำพยนตร์ส่วนปรับปรุง 10, 20, 25 ป ี
 หรือตำมอำยุสัญญำเช่ำ 
ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 
 หรือตำมอำยุสัญญำเช่ำ 
เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องตกแต่งที่ใช้ด ำเนินงำน 5, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
ให้เหมำะสม 
 
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ทันท ี
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุ ทธิที่
ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 

2.10 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ 
และหนี้สิ้นที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่กลับรำยกำรบัญชี ทั้งนี้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวม
ค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วย
นั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึ้น
และระบุส่วนงำนด ำเนินงำนได้ 
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

 
ค่ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ 
 
ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ บันทึกตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อลิขสิทธ์ิ ต้นทุนลิขสิทธ์ิ 
ตัดจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และกำรถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ ตำมอัตรำส่วนของ 
กำรใช้งำนในช่องทำงเหล่ำนั้นตลอดระยะเวลำของลิขสิทธ์ิ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีที่คำดว่ำมีกำร
ขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มกิจกำรจะตัดจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบัญชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนทันที 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ต้นทุนที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็น
ผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตำมข้อก ำหนดทุกข้อดังนี้ 
 
 มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้ 
 ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำย 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใช้ประโยชน์หรือขำย 
 สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอที่จะน ำมำใช้เพื่อท ำให้ 

กำรพัฒนำเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์หรือน ำมำขำยได้ 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

พัฒนำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอ่ืนที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู้
เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลำภำยหลัง 
 
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิ ธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 5 ปี 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

96    รายงานประจ าป ี2561 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี สินทรัพย์อ่ืนที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำ
ตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม ซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไป
แล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำ
เช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) 
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น  
 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ
จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ 
 

จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง
อยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ 
รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตัด
ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่ม
กิจกำรซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 
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2.14 เงินกู้ยืม 

 
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัด
มูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกู้มำจะรับรู้เป็นต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรเงินกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้จะใช้วงเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทั่งมีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่อง
และจะตัดจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ก) ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวม
เป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืม
เป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ที่จ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข
ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำยได้เสร็จสิ้นลง 
 
รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยเฉพำะ ที่ยังไม่ได้น ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขไปลงทุนเป็นกำรช่ัวครำวก่อน ต้องน ำมำหักจำกต้นทุนกำรกู้ยืมที่สำมำรถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  
 
ต้นทุนกำรกู้ยืมอื่น ๆ ต้องถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึ้น 
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2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะ
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำร
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้ำของตำมล ำดับ 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ  
มีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรต้อง
ด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยได้เพื่อเสียภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ 
โดยในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำร
รับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร 
รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนของทำงบัญชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำ
ภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ ใช้
ประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงช่ัวครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงช่ัวครำวของ 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำที่ต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำ
ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงช่ัวครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นได้
ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำน
จักเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและ
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์  
 
2.16.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจกำรไม่มี 
ภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์ 
เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจกำร 
จะจ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนด
ของ พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันที่จะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเมื่อ
ได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับ
เงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบก ำหนดจ่ำย 
 

2.16.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ ำนวนปี 
ที่ให้บริกำร และ ค่ำตอบแทน 
 
หนี้สินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ 
วันที่สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร ภำระผูกพันนี้ค ำนวณโดยนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำร
ผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้ อัตรำผลตอบแทนในตลำดของ
พันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียง
กับระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์  
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น จำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในงวดที่เกิดขึ้น (และได้รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของ) 
 
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน  
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2.17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน โดยที่กิจกำรได้รับบริกำร
จำกพนักงำน เป็นสิ่งตอบแทนส ำหรับตรำสำรทุน (สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ) ที่กิจกำรออกให้ มูลค่ำยุติธรรมของบริกำรของ
พนักงำนเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรให้สิทธิซื้อหุ้นจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนรวมที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยจะอ้ำงอิงจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดย 
 
 รวมเงื่อนไขทำงกำรตลำด 
 ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำรและเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำด (ตัวอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถ 

ท ำก ำไร กำรเติบโตของก ำไรตำมที่ก ำหนดไว้ และพนักงำนจะยังเป็นพนักงำนของกิจกำรในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 
และ 

 รวมผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบริกำรหรือผลงำน (ตัวอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในเรื่อง 
กำรออมของพนักงำนหรือกำรถือหุ้นในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด) 

 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่เงื่อนไขทำงตลำดและเงื่อนไขกำรบริกำรจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับจ ำนวนของสิทธิซื้อหุ้น 
ที่คำดว่ำจะได้รับสิทธิ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลำได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิที่
ก ำหนดไว้ กลุ่มกิจกำรจะทบทวนกำรประเมินจ ำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คำดว่ำจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขกำรได้รับ
สิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำด และจะรับรู้ผลกระทบของกำรปรับปรุงประมำณกำรเริ่มแรกในก ำไรหรือขำดทุนพร้อมกับ
กำรปรับปรุงรำยกำรไปยังส่วนของเจ้ำของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เมื่อมีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบันทึกไปยัง 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่ำตำมบัญชี) และส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
กรณีที่บริษัทให้สิทธิซื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจำกบริษัทใหญ่ 
กลุ่มกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของบริกำรของพนักงำน โดยอ้ำงอิงกับมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ มูลค่ำ
ของตรำสำรทุนเหล่ำนั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับสิทธิ ในงบเฉพำะของบริษัทจะบันทึก
เสมือนกับเป็นกำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของเจ้ำของ 
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2.18 ประมำณกำรหนี้สิน 

 
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัท
ต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหนี้สินจะไม่รับรู้
ส ำหรับขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
ในกรณีที่มีภำระผูกพันที่คล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นที่กิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกร 
เพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผูกพัน โดยใช้อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบันของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สินที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่ องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ 
จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 
ประมำณกำรหนี้สินจำกสินค้ำรับคืนเป็นค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนส ำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมำณขึ้นโดยพิจำรณำจำก
ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปัจจัยกำรตลำดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนบันทึกด้วยก ำไรขั้นต้นและ
แสดงในงบก ำไรขำดทุนโดยสุทธิจำกรำยได้และต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
บริษัทประมำณกำรหนี้สินจำกกำรแลกคะแนนสะสม โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรแลกคะแนนสะสมที่ผ่ำนมำ และจ ำนวน
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ   
 
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดังกล่ำวด้วยจ ำนวน
เงินสุทธิจำกภำษีไว้เป็นรำยกำรหักในส่วนของเจ้ำของ โดยน ำไปหักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุ้น 
 
กรณีที่บริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและ
เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของ
เจ้ำของของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจำกกำรขำย
หรือน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.20 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รำยได้หลักของกลุ่มกิจกำร คือ รำยได้จำกกำรมีผู้เข้ำชมภำพยนตร์ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื ่ม 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโฆษณำสินค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่และ
บริกำร รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์และรำยได้จำกกำรสนับสนุนธุรกิจ 
 
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่ได้รับจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่ให้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืน 
และส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม  
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรับรู้เมื่อกำรให้บริกำรแล้วเสร็จ 
 
รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิในภำพยนตร์รวมถึงสิทธิที่เกิดจำกภำพยนตร์ที่ผลิตเองและคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงที่  
โดยผู้ใช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกคืนค่ำธรรมเนียมได้และผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันภำยหลังกำรให้ใช้สิทธ์ิจะถือเป็นรำยได้ 
ทั้งจ ำนวนเมื่อผู้ใช้สิทธ์ิสำมำรถใช้สิทธิได้ตำมสัญญำ 
 
รำยได้จำกกำรเผยแพร่โฆษณำต่ำง ๆ รับรู้เมื่อมีกำรโฆษณำ 
 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่และบริกำรรับรู้เป็นรำยได้ตลอดระยะเวลำอำยุสัญญำเช่ำ 
 
รำยได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรให้เช่ำพื้นที่และกำรบริกำร รับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้ว 
 
รำยได้อ่ืนรับรู้ตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
รำยได้ดอกเบี้ย - รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลำจนถึงวันครบ

อำยุ และพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส ำหรับกำรบันทึกค้ำงรับของกลุ่ม
กิจกำร 

รำยได้เงินปันผล - รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรให้สิทธิพิเศษส ำหรับลูกค้ำที่เป็นสมำชิกบัตร เอ็ม-เจนเนอเรช่ันโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรขำยหรือ
บริกำร โดยลูกค้ำจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อสำมำรถน ำไปใช้สิทธิได้ในอนำคตเพื่อรับสินค้ำหรือบริกำรโดยไม่ต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในบัตร เอ็ม-เจนเนอเรช่ัน 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถใช้สิทธิในอนำคต เพื่อรับสินค้ำหรือบริกำรฟรี  
 
ภำยใต้กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้ำถือเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก
จำกรำยกำรขำยในสิ่งตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรขำยจะปันส่วนระหว่ำง 
 
 รำยกำรขำยและให้บริกำรเริม่แรกซึ่งรับรู้เป็นรำยได้และ 
 คะแนนสะสมที่ลูกค้ำจะสอบถำมใช้สิทธิได้ในอนำคตซึ่งจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อลูกค้ำมำใช้สิทธิและกลุ่มกิจกำร 

ได้ปฏิบัติตำมสัญญำภำระผูกพันที่จะจัดหำรำงวัลนั้น 
 
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำสิ่งตอบแทนท่ีได้รับซึ่งปันส่วนไปยังคะแนนสะสม โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสม 
 

2.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชี ซึ่งที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหว่ำงกำลจะรับรู้เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
 

2.23 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่ท ำกำรตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ 
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3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย และด้ำนกระแส
เงินสดอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ 
 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร) เป็นไปตำม
นโยบำยที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันควำม
เสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงจะก ำหนดหลักกำรโดยภำพรวมเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
รวมถึงนโยบำยส ำหรับควำมเสี่ยงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำม
เสี่ยงอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงกำรให้สินเช่ือ และใช้ตรำสำรทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทำงกำรเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทำงกำรเงิน
กำรลงทุนโดยใช้สภำพคล่องส่วนเกินในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่ม
กิจกำรมีลูกหนี้และเจ้ำหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศเฉพำะกำรซื้อ
ลิขสิทธ์ิในภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศที่เป็นเงินสกุลที่หลำกหลำยโดยมีเงินสกุลหลักเป็นดอลลำร์สหรัฐฯ กลุ่ม
กิจกำรไม่ได้ใช้สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำด ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร
ส่วนใหญ่เป็นอัตรำคงที่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว 
 

3.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีลูกค้ำ
จ ำนวนมำกรำย ซึ่งรำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้ที่รับเป็นเงินสด กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยที่
เหมำะสมเพื่อท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับที่เหมำะสม 
คู่สัญญำในอนุพันธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีคุณภำพและมี
ควำมน่ำเช่ือถือสูง 
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3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มีวงเงินอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรกู้ ยืมที่ ได้มีกำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้
ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินลงทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะ
หำมำได้เนื่องจำกลักษณะธรรมชำติของธุรกิจที่เป็นฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้ 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ดูหมำยเหตุฯ 8 ส ำหรับกำร
เปิดเผยข้อมูลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มสีินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดับที่ 1 
 บำท 
สินทรัพย ์  
  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำย  
   ตรำสำรทุน  
      อุตสำหกรรมสื่อกำรสิ่งพิมพ์ 67,095,427 
 
(ก) เครื่องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 1 

 
มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง อ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วันที่ใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำเสนอซื้อขำยที่ใช้ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจกำรได้แก่ รำคำปิด ที่
อ้ำงอิงจำก National Stock Exchange of India Limited เครื่องมือทำงกำรเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร 
ทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญที่อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดังนี้ 
 
ก) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุ 2.12 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้หรือกำรค ำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์ตำมควำมเหมำะสม กำรค ำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำร 
(หมำยเหตุ 14)  
 
หำกประมำณกำรต้นทุนของเงินทุนก่อนภำษีที่ใช้ในกำรค ำนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงขึ้น ร้อยละ 1.0 จำกอัตรำที่ 
กลุ่มกิจกำรประมำณไว้ (เช่น ร้อยละ 7.42 แทนที่จะเป็นอัตรำร้อยละ 6.42) ค่ำควำมนิยมจำกทุกธุรกิจก็ไม่เกิด
กำรด้อยค่ำ อย่ำงไรก็ตำมในกำรจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่
ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด โดยอัตรำกำรเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต 
ประมำณกำรต้นทุนของเงินทุนก่อนภำษีส ำหรับสถำนกำรณ์ปกติจึงเป็นมูลค่ำที่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำค่ำ
ควำมนิยม  
 

ข) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้กำรค้ำโดยประมำณกำรขำดทุนที่
อำจเกิดจำกกำรที่ลูกค้ำไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ กลุ่มกิจกำรประเมินค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกกำรคำดกำรณ์
กระแสเงินสดรับในอนำคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตในกำรรับช ำระหนี้ และกรณีของกำรผิด
ช ำระหนี้ท่ีเกิดขึ้น และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด 
 

ค) ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยและเสื่อมคุณภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ  
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดังกล่ำวต้องอำศัยกำรประมำณกำรของผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลใน
อดีต ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรในธุรกิจ และแนวโน้มของตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำน (ต่อ) 

 
ง) ค่ำเผ่ือสินค้ำรับคืน 

 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนส ำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คำดว่ำจะได้รับคืนในอนำคต ผู้บริหำร
ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละที่คำดว่ำจะรับคืน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบ
กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
 

จ) มูลค่ำภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต 
 
กำรบันทึกต้นทุนภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตบันทึกตำมต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งช้ีและหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนต่ ำกว่ำต้นทุน กลุ่มกิจกำรจะทดสอบและรับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของภำพยนตร์ในแต่ละเรื่องถ้ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนไม่คุ้มกับต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยกำรพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพื่อใช้ในกำรค ำนวณต้อง
อำศัยกำรประมำณกำรจำกผู้บริหำร 
 

ฉ) ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อ
สมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผลประโยชน์พนักงำนในกำรพิจำรณำอัตรำคิด
ลดที่เหมำะสมกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่
ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระภำระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อสมมติฐำนหลักอ่ืน ๆ ส ำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด ข้อมูล
เพิ่มเติมเปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

ช) ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
 
บริษัทประมำณกำรหนี้สินจำกกำรแลกคะแนนสะสม โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรแลกคะแนนสะสมที่ผ่ำนมำ และ
จ ำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 
4.2 กำรใช้ดุลยพินิจที่ส ำคัญในกำรปฎิบัติตำมมำตรำฐำนกำรบัญชี 

 
ก) กำรร่วมกำรงำน 

 
บริษัทถือสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 49 ของกำรรวมกำรงำนของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำร
งำนนี้ เนื่องจำกภำยใต้สัญญำที่ตกลงร่วมกันได้ก ำหนดว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์ จำกผู้ที่ร่วมกันควบคุมกำรงำนแล้วเท่ำนั้น 
 
กำรร่วมกำรงำนของกลุ่มกิจกำรได้จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจ ำกัดและให้สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจ ำกัดนี้
แก่กลุ่มกิจกำรและผู้ร่วมกำรงำนอ่ืน ภำยใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นกำรงำนนี้จึงจัดประเภทเป็น “กำรร่วมค้ำ” 
 

5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ำรงไว้ซึ่ งโครงสร้ำงของทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น กำรออกหุ้นใหม่หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ธุรกิจ 
โรงภำพยนตร์ 

ธุรกิจ 
โฆษณำ 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
และคำรำโอเกะ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธุรกิจ 
สื่อภำพยนตร์ 

 
รวม 

       

รำยได้       
   - รำยได้ตำมส่วนงำนธุรกิจ 8,433 948 534 517 333 10,765 

   - รำยได้ระหว่ำงส่วนงำนธุรกิจ (563) - (54) (93) (103) (813) 

รำยได้สุทธิ 7,870 948 480 424 230 9,952 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 754 630 (5) (21) (78) 1,280 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      2 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน      329 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (193) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,418 
ต้นทุนทำงกำรเงิน      (108) 

ส่วนแบง่ก ำไรของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ      262 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      1,572 

ภำษีเงินได ้      (273) 

ก ำไรสุทธิ      1,299 
       

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 5,935 19 472 811 5 7,242 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ      3,451 

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน      3,381 

สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบกำรเงินรวม      14,074 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

ธุรกิจ 
โรงภำพยนตร์ 

ธุรกิจ 
โฆษณำ 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
และคำรำโอเกะ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธุรกิจ 
สื่อภำพยนตร์ 

 
รวม 

       

รำยได้       
   - รำยได้ตำมส่วนงำนธุรกิจ 7,368 1,043 511 525 421 9,868 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 547 738 (15) (24) (267) 979 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      49 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน      498 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (140) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,386 
ต้นทุนทำงกำรเงิน      (140) 

ส่วนแบง่ก ำไรของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ      231 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      1,477 

ภำษีเงินได ้      (279) 

ก ำไรสุทธิ      1,198 
       

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 5,710 21 544 900 11 7,186 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ      3,006 

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน      3,616 

สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบกำรเงินรวม      13,808 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง สินทรัพย์ของส่วนงำนประกอบด้วย ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้ำคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดส ำหรับกำรด ำเนินงำนแต่ไม่รวมเงินลงทุน 
 
หนี้สินของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้กับทุกส่วนงำนและบริหำรสภำพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ 
น ำเสนอข้อมูลหนี้สินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินสด 65,303,959 41,199,715 49,786,766 29,225,416 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 531,011,225 531,830,021 340,804,000 243,031,018 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 596,315,184 573,029,736 390,590,766 272,256,434 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 
ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี)  
 

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในระหว่ำงปีมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำคำตำมบัญชีต้นปี 67,095,427 512,698,612 
จ ำหน่ำยรำคำทุน (12,045,000) (96,360,000) 
ก ำไรที่เกิดขึ้นจริง (43,265,431) (438,755,483) 
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (3,506,459) (12,079,125) 
กำรตีรำคำใหม่ของหลักทรัพย์เผื่อขำย (8,278,537) 101,591,423 

รำคำตำมบัญชีสิ้นป ี - 67,095,427 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย (ต่อ) 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนมีดังนี้ 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำคำทุน  - 12,045,000 
ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น - 55,050,427 

มูลค่ำยุติธรรม  - 67,095,427 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยทั้งหมด โดยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนที่
รวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” จ ำนวน 43.27 ล้ำนบำท  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อ ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่อ้ำงอิงจำก 
National Stock Exchange of India Limited มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 

9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 641,037,846 469,783,240 262,045,929 134,779,322 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 35) 27,457,383 17,604,784 106,825,752 100,591,069 
รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 347,889,064 428,407,786 39,773,808 60,494,528 
รวม 1,016,384,293 915,795,810 408,645,489 295,864,919 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,720,250) (6,732,086) - - 
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 1,008,664,043 909,063,724 408,645,489 295,864,919 
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 35) 31,333,012 31,198,334 749,958,529 246,859,864 
ลูกหนี้อ่ืน 61,973,532 159,621,886 29,184,914 137,218,031 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 59,310,795 82,229,415 16,556,399 24,310,077 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 1,161,281,382 1,182,113,359 1,204,345,331 704,252,891 
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9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

 
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 365,622,118 433,722,112 47,008,547 61,005,967 
ลูกหนี้กำรค้ำ      
   ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 295,262,159 240,410,840 167,729,897 145,039,964 
   ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดือน 303,202,792 176,561,562 174,891,638 72,539,122 
   3 - 6 เดือน 7,708,627 23,984,753 2,493,713 1,534,245 
   6 - 12 เดือน 26,140,237 13,276,669 8,683,709 992,281 
   เกินกว่ำ 12 เดือน 18,448,360 27,839,874 7,837,985 14,753,340 
รวม 1,016,384,293 915,795,810 408,645,489 295,864,919 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,720,250) (6,732,086) - - 

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 1,008,664,043 909,063,724 408,645,489 295,864,919 
 
10 สินค้ำคงเหลือ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อำหำรและเครื่องดื่ม  110,064,882 121,981,288 71,650,754 87,061,289 
แผ่นวีซีดีและดีวีดี - สุทธิจำกค่ำเผื่อ - 1,462,559 - - 
วัสดุสิ้นเปลืองและอ่ืน ๆ 18,674,221 17,425,009 12,498,596 12,273,764 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 128,739,103 140,868,856 84,149,350 99,335,053 
 
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 636.74 ล้ำนบำท และจ ำนวน 479.13 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560 : 551.09 ล้ำนบำท และจ ำนวน 400.71 ล้ำน
บำท) 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกขำดทุนจำกสินค้ำล้ำสมัยและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวน 13.13 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 4.96 ล้ำนบำท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงรับ 49,684,885 66,080,519 24,477,578 27,846,251 
ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย 32,707,582 32,307,253 - 5,692,646 
อ่ืน ๆ 38,849,062 40,158,058 15,631,231 11,831,402 

 121,241,529 138,545,830 40,108,809 45,370,299 

 
12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 

 
เงินลงทุนที่ปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
จ ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

บริษัทร่วม 3,375,388,805 2,969,458,728 
กำรร่วมค้ำ 75,176,404 37,405,758 
 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

บริษัทร่วม 268,548,019 232,704,573 
กำรร่วมค้ำ (6,206,808) (1,405,577) 
 262,341,211 231,298,996 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี้ 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำตำมบัญชีต้นปี 2,969,458,728 2,751,690,359 2,716,073,678 2,501,310,195 
ซื้อเงินลงทุน 619,016,390 311,853,882 608,516,390 311,853,882 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (257,185,700) (112,851,473) (224,742,804) (97,090,399) 
เงินปันผลรับ (224,448,632) (214,535,825) - - 
ส่วนแบ่งก ำไร 268,548,019 232,704,573 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จ - 597,212 - - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นป ี 3,375,388,805 2,969,458,728 3,099,847,264 2,716,073,678 
 

กลุ่มกิจกำรมีก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  
ซึ่งรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรที่จ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561  
กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นรำยได้จ ำนวน 16.53 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 16.53 ล้ำน
บำท) 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมค่ำควำมนิยมจ ำนวน 312.44 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 265.01 ล้ำนบำท)  
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับรำยได้เงินปันผลจำกบริษัทร่วมจ ำนวน 224.45 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกอยู่ใน “รำยได้
อ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร และบันทึกอยู่ใน “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“SF”) 
 

พ.ศ. 2561 
 

ในระหว่ำงปีบริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของ SF จ ำนวน 72.91 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 608.52 ล้ำนบำท 
 

นอกจำกนี้บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท SF จ ำนวน 60.63 ล้ำนหุ้น ไปในรำคำ 542.88 ล้ำนบำท โดยมีก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” เป็นจ ำนวน 285.70 ล้ำนบำท และจ ำนวน 318.14 ล้ำน
บำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดับ 
 

ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนดังกล่ำว ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกเดิมในอัตรำร้อยละ 25.65 เป็นร้อยละ 
26.34 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“SF”) (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2560 
 
ในระหว่ำงปีบริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของ SF จ ำนวน 44.23 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 311.85 ล้ำนบำท 
 
นอกจำกนี้บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท SF จ ำนวน 30.68 ล้ำนหุ้น ไปในรำคำ 218.32 ล้ำนบำท โดยมีก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” เป็นจ ำนวน 105.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 121.23 ล้ำน
บำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดับ 
 
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ” เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 10.50 ล้ำนบำท กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ ถือเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย
จ ำนวนร้อยละ 30 ตำมสัญญำร่วมลงทุน 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
รำยกำรข้ำงล่ำงนี้แสดงรำยช่ือบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษัทร่วมดังกล่ำวมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสำมัญ 
ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้ถือหุ้นทำงตรง ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นแห่งเดียวกับสถำนที่หลักในกำรประกอบธุรกิจ 
 
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  
 สถำนที่ประกอบธุรกิจ   (ร้อยละ)  
 ประเทศที่จดทะเบียน  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  
 จัดต้ัง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีกำรวัดมูลค่ำ 
       

บริษัทร่วม       
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
(“SF”) ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรและ ถือหุ้นโดยตรง 26.34 25.65 วิธีส่วนได้เสีย 
  ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค     
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ ำกัด (“RTA”) ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรและ ถือหุ้นโดยตรง 50.00 50.00 วิธีส่วนได้เสีย 
  ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ถือหุน้ทำงอ้อมผ่ำน SF 13.17 12.83 วิธีส่วนได้เสีย 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นที่และให้บริกำร ถือหุ้นโดยตรง 33.00 33.00 วิธีส่วนได้เสีย 
   เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“MJLF”)  ด้ำนสำธำรณูปโภค     
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ำกัด (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยตั๋ว ถือหุ้นโดยตรง 40.00 40.00 วิธีส่วนได้เสีย 
  บัตรเข้ำชมกำรแสดง     
บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (“CJM”) ประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 49.00 49.00 วิธีส่วนได้เสีย 

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรใน SF ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 3,439.93 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 3,554.82 ล้ำนบำท) และ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 2,138.47 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,774.36 ล้ำน
บำท) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรใน MJLF ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 1,350.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,393.92 ล้ำนบำท) และ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,101.60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,087.26 ล้ำน
บำท) 
 

RTA, TTM และ CJM เป็นบริษัทจ ำกัดและหุ้นของบริษัทไม่มีรำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
 

ไม่มีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ข้อมูลที่เปิดเผยเป็น
จ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมดังกล่ำว) ซึ่งได้
ปรับปรุงด้วยรำยกำรปรับปรุงที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำร
ปรับปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและบริษัทร่วม 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 หน่วย : บำท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

สินทรพัย์หมุนเวยีน 389,879,293 671,789,506 240,727,413 226,800,287 630,606,706 898,589,793 
       

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 11,574,836,623 9,845,250,894 3,851,118,345 3,846,253,911 15,425,954,968 13,691,504,805 
       

หน้ีสินหมุนเวียน 1,644,323,573 1,277,998,638 33,262,413 19,252,832 1,677,585,986 1,297,251,470 
       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,773,165,126 2,733,999,276 87,604,189 83,171,080 2,860,769,315 2,817,170,356 
       

สินทรพัย์สทุธิก่อนหักสว่นได้เสีย       
   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 7,547,227,217 6,505,042,486 3,970,979,156 3,970,630,286 11,518,206,373 10,475,672,772 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (411,130,446) (398,550,721) - - (411,130,446) (398,550,721) 
       

สินทรพัย์สทุธหิลังหักสว่นได้เสีย       

   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 7,136,096,771 6,106,491,765 3,970,979,156 3,970,630,286 11,107,075,927 10,077,122,051 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 หน่วย : บำท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

รำยได้ 1,454,586,606 1,414,172,980 401,481,948 437,735,818 1,856,068,554 1,851,908,798 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 527,566,441 538,653,277 289,098,869 231,726,712 816,665,310 770,379,989 
       

ก ำไรหลังภำษีจำกกำรด ำเนินงำน       
   ต่อเน่ือง 498,928,361 516,728,402 289,098,869 231,726,712 788,027,230 748,455,114 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - 2,328,310 - - - 2,328,310 
       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 498,928,361 519,056,712 289,098,869 231,726,712 788,027,230 750,783,424 
       

เงินปันผลรับจำกบริษัทรว่ม 113,401,132 89,514,325 95,287,500 101,821,500 208,688,632 191,335,825 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 
 
 หน่วย : บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

สินทรัพย์สุทธิหลังหักส่วนได้เสีย       
 ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ณ วันสิ้นปี 7,136,096,771 6,106,491,765 3,970,979,156 3,970,630,286 11,107,075,927 10,077,122,051 
       

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 26.34 25.65 33.00 33.00   
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 1,879,647,890 1,566,315,138 1,310,423,121 1,310,307,994 3,190,071,011 2,876,623,132 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วน       
   กำรถือหุ้น (29,965,524) (32,709,144) - - (29,965,524) (32,709,144) 
รำยกำรปรับปรุงก ำไรจำกกำรขำย       
   ทรัพย์สินระหว่ำงงวด - - (208,827,268) (223,047,711) (208,827,268) (223,047,711) 
ค่ำควำมนิยม 288,783,359 241,353,135 - - 288,783,359 241,353,135 

มูลค่ำตำมบัญชี 2,138,465,725 1,774,959,129 1,101,595,853 1,087,260,283 3,240,061,578 2,862,219,412 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคัญอีกจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
 หน่วย : บำท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม   
   ซึ่งแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคัญ 135,327,227 107,239,315 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม    
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 33,347,912 15,389,663 

 
(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ มีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำตำมบัญชีต้นปี 37,405,758 288,167,915 - 245,167,525 
ซื้อเงนิลงทุน 43,999,980 - - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน - (249,319,932) - (245,167,525) 
ส่วนแบ่งก ำไร (6,206,808) (1,405,577) - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จ (104,693) - - - 
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 82,167 (36,648) - - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นป ี 75,176,404 37,405,758 - - 

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

รำยกำรด้ำนล่ำงแสดงรำยช่ือกำรร่วมค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กำรร่วมค้ำมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสำมัญ ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้ถือหุ้นทำงตรง ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็น
แห่งเดียวกับสถำนที่หลักในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  
 สถำนที่ประกอบธุรกิจ   (ร้อยละ)  
 ประเทศที่จดทะเบียน  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  
 จัดต้ัง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีกำรวัดมูลค่ำ 
       

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC       

บริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติ้ง จ ำกัด ประเทศไทย 
ให้บริกำรแพร่ภำพสัญญำณ
ดำวเทียม ถือหุ้นทำงอ้อม 

41.61 41.61 
วิธีส่วนได้เสีย 

  และจัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์     
บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ำกัด ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ ถือหุ้นทำงอ้อม 32.07 26.42 วิธีส่วนได้เสีย 
  รำยกำรโทรทัศน์ รวมทั้ง     
  งำนด้ำนบันเทิงทุกรูปแบบ     
บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม  สำธำรณะรัฐ จัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงอ้อม 36.98 36.98 วิธีส่วนได้เสีย 
   ดิสทริบิวช่ัน (ลำว) จ ำกัด (“MVP”) ประชำธิปไตย      
 ประชำชนลำว      
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร ์ ถือหุ้นทำงอ้อม 64.72 - วิธีรวมตำมสัดส่วน 
 

กำรรว่มค้ำท้ังหมดเป็นบริษัทจ ำกัด และหุน้ของบริษัทไม่มีรำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 

กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 

 หน่วย : บำท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำซึ่ง   
    แต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคัญ 75,176,404 37,405,758 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกำรร่วมค้ำ   
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (6,206,808) (1,405,577) 
 

กำรซื้อเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกัด 
 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกัด (“บริษัทร่วม
ค้ำ”) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ำกัด จำกหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1.75 ล้ำนหุ้น 
โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100 บำท 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) (“MPIC”) ได้ช ำระค่ำหุ้น จ ำนวน 35.00 ล้ำน
บำท ส ำหรับหุ้นสำมัญที่เพิ่มจ ำนวน 350,000 หุ้น ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ท ำให้ MPIC ถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 
34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกัด กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวจดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกัด 
 

เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร MPIC ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติ้ง จ ำกัด (“บริษัทร่วมค้ำ”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม โดยซื้อหุ้น จ ำนวน 
899,998 หุ้น ที่มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นเงิน 9.00 ล้ำนบำท 
 

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 
 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) (“M39”) ได้ตกลงร่วมจัดตั้ง “กิจกำร
ร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน” ร่วมกับบริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จ ำกัด กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน เป็นกำรร่วมกำร
งำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกันโดย M39 มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน จ ำนวนร้อยละ 70.00  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2560 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท PVR blu-O ทั้งหมดในรำคำ 201.80 ล้ำนบำท โดยมีผล
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนรวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” เป็นจ ำนวน 47.52 ล้ำนบำท และ 43.37 ล้ำนบำท ในงบ
ก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรตำมล ำดับ 
 
ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำ  
 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,692,553,696 3,742,768,546 
หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (165,728,926) (122,354,600) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 3,526,824,770 3,620,413,946 
   

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม   
ยอดคงเหลือต้นปี 3,620,413,946 3,620,413,946 
ซื้อเงินลงทุน 164,990 - 
รับคืนจำกกำรลดทุน (50,379,840) - 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (43,374,326) - 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 3,526,824,770 3,620,413,946 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินปันผลรับจำกบริษัทย่อยจ ำนวน 827.39 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกเป็น “รำยได้อื่น” ใน
งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรซื้อเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

เมื่อวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในกำรสร้ำง
และพัฒนำซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคช่ัน จ ำนวน 0.16 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจด
ทะเบียน 
 

บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จ ำกัด 
 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ.2561 บริษัท ทำเลนต์วัน จ ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ 
จ ำกัด” 
 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) ซื้อหุ้น
ของบริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จ ำกัด จำกผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บำท ท ำให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัทดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.99 ผลต่ำง
ระหว่ำงจ ำนวนเงินที่จ่ำยซื้อหุ้นกับสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้สุทธิของบริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จ ำกัด ที่ได้มำเพิ่ม จ ำนวน 
21,485,833 บำท บันทึกเป็น “กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อย” ภำยใต้ “องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจ้ำของ” ในงบกำรเงินรวม 
 

กำรลดทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (บริษัทย่อย) อนุมัติ
ให้ลดทุนจดทะเบียนโดยลดหุ้นจ ำนวน 1.1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ท ำให้บริษัทได้รับเงินเงินคืนจำกกำรลดทุน
จ ำนวน 50.38 ล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรลดทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“MPIC”) 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท MPIC จ ำนวน 43.37 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกเงินลงทุนมีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รวมอยู่ในกำรจัดท ำงบ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร บริษัทย่อยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมัญเท่ำนั้น สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของที่กลุ่ม
กิจกำรถืออยู่เท่ำกับสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 
    สัดส่วนควำมสัดส่วน 
 สถำนที่ประกอบธุรกิจ/   เป็นเจำ้ของ 
 ประเทศที่จดทะเบียน  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษัทย่อย      
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ 

จ ำกัด ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่ำ จ ำกัด ประเทศไทย ให้เช่ำที่ดินและพื้นที่ในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จ ำกัด ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     และคำรำโอเกะและกำรบันเทิง    
บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรโฆษณำ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
บริษัท สยำมซีนีเพล็กซ์ จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด  ประเทศไทย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.98 99.98 
   (มหำชน) (“EGV”)     และกำรโฆษณำรวมทั้ง    
     ให้บริกำรเช่ำพื้นที่    
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำและ ถือหุ้นโดยตรง 92.46 92.46 
   จ ำกัด (มหำชน) (“MPIC”)     จัดจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์    
บริษัท เมเจอร์ โฮลด้ิง  ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุ้นโดยตรง 99.96 99.96 
   อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“MHD”)      
บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ให้เช่ำและบริกำรระบบเครื่องฉำย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 

   แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด     และอุปกรณ์    

บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรงำนด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์    
     และเครือข่ำยเครื่องพิมพ์คูปอง    
     อัตโนมัติ    
บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกัด ประเทศไทย สร้ำงและพัฒนำซอฟแวร์รวมท้ัง ถือหุ้นโดยตรง 55.00 - 
     แอปพลิเคชั่น    
      
บริษัทย่อยภำยใต้ EGV      
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ำกัด ประเทศไทย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงอ้อม 99.96 99.96 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
    สัดส่วนควำมสัดส่วน 
 สถำนที่ประกอบธุรกิจ/   เป็นเจ้ำของ 
 ประเทศที่จดทะเบียน  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      

บริษัทย่อยภำยใต้ MPIC      
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัด ประเทศไทย จัดจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงอ้อม 92.46 92.46 

     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    

     เพื่อจัดท ำวิซีดีและดีวีดี และ    

     เพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์    
บริษัท เอ็มวีดี จ ำกัด (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผ่น วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ถือหุ้นทำงอ้อม 92.46 92.46 

     และลิขสิทธิ์ภำพยนตร์    
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกัด ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุ้นทำงอ้อม 92.46 92.46 
บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จ ำกัด ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์  ถือหุ้นทำงอ้อม 92.46 83.22 
บริษัท เมตำคอกนิชั่น จ ำกัด ประเทศไทย ตัวแทนซื้อขำยสื่อโฆษณำ ถือหุ้นทำงอ้อม 55.48 55.48 

      

บริษัทย่อยภำยใต้ MVD      
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ำกัด ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซีดี วีดีโอเทป  ถือหุ้นทำงอ้อม 91.91 91.91 

      

บริษัทย่อยภำยใต้ MHD      
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ ประเทศกัมพูชำ ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงอ้อม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จ ำกัด (“Major     และให้บริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง    

Platinum”)      

บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ สำธำรณะรัฐประชำธิปไตย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์    
   (ลำว) จ ำกัด (“Major Platinum ประชำชนลำว และให้บริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง ถือหุ้นทำงอ้อม 59.98 59.98 

Lao”)         

บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล จ ำกัด สำธำรณะรัฐประชำธิปไตย ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงอ้อม 99.99 99.99 
 (“CNP”) ประชำชนลำว     



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     127 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 4.37 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับปีของส่วนที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมใน MPIC จ ำนวน 7.64 ล้ำนบำท  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ 
ต่อกลุ่มกิจกำร ซึ่งได้แก่ MPIC จ ำนวนที่เปิดเผยส ำหรับบริษัทย่อยแสดงด้วยจ ำนวนก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  
 
ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 27 ส ำหรับควำมเคลื่อนไหวของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ส่วนที่หมุนเวียน   
สินทรัพย์ 519,395,516 428,107,636 
หนี้สิน 313,571,617 148,994,366 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 205,823,899 279,113,270 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน   
สินทรัพย์ 303,195,296 255,336,742 
หนี้สิน 5,421,684 5,013,869 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 297,773,612 250,322,873 
   

สินทรัพย์สุทธิ 503,597,511 529,436,143 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

128    รายงานประจ าปี 2561 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำยได้ 333,403,692 422,678,521 
ขำดทุนก่อนภำษี (12,304,535) (153,517,921) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (12,687,222) (9,752,103) 
   

ขำดทุนหลังภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (24,991,757) (163,270,024) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 82,167 (36,647) 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (24,909,590) (163,306,671) 
   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 291,899 (7,637,680) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 
 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 230,126,354 180,808,468 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (221,000,225) (193,351,641) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (40,228,673) (47,135,559) 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (31,102,544) (59,678,732) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 73,548,621 133,227,353 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 42,446,077 73,548,621 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     129 

 
13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

                                                           งบกำรเงินรวม                                                                  หน่วย : บำท 
   โรงภำพยนตร ์  เครื่องมือ อุปกรณ ์   สินทรัพย์  
  อำคำรและ และส่วน ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ ์  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง ปรับปรุง สำธำรณูปโภค ท่ีใชด้ ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 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 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (968,070,612) (2,152,030,934) (798,307,783) (3,621,752,928) (419,542,776) (18,869,135) - (7,978,574,168) 

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

รำคำตำมบัญชี - สุทธ ิ 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 
          
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 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 
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - - (11,495,624) (1,100,334) (1,639,320) (2,315,568) (7,634) - (16,558,480) 
ซื้อสินทรัพย ์ - 2,136,889 150,256,918 73,399,900 202,834,531 31,788,496 1,861,972 242,938,871 705,217,577 
โอนสินทรพัย ์ - 311,890 92,796,462 19,012,620 170,426,257 25,877,370 - (308,424,599) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - - (2,597,544) (1,202,300) (5,470,958) (5,372) (1) - (9,276,175) 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (2,030,278) (2,200,213) (910,590) (7,930,835) (273,099) - (3,061,442) (16,406,457) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (93,510,693) (243,257,070) (99,857,528) (516,902,689) (89,109,757) (2,827,800) - (1,045,465,537) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - สุทธิ - (4,614,714) - (2,836,640) (14,835,858) - - - (22,287,212) 
รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธ ิ 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 จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

130    รายงานประจ าปี 2561 

 
13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

                                                           งบกำรเงินรวม                                                                  หน่วย : บำท 
   โรงภำพยนตร ์  เครื่องมือ อุปกรณ ์   สินทรัพย์  
  อำคำรและ และส่วน ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ ์  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง ปรับปรุง สำธำรณูปโภค ท่ีใชด้ ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 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 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (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) 

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

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 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 
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - - (1,900,205) (89,795) (1,261,880) (274,183) (573) - (3,526,636) 
ซื้อสินทรัพย ์ - 4,702,361 195,079,117 106,691,438 407,216,008 73,402,421 - 394,464,969 1,181,556,314 
โอนสินทรพัย ์ - 3,965,907 164,166,155 45,343,947 143,539,137 21,102,425 - (378,117,571) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - - (1,187,828) (24,681) (6,046,337) (776,913) (2) - (8,035,761) 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (405,806) (4,624,004) (557,015) (5,196,133) (56,956) - (1,720,000) (12,559,914) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (87,163,872) (261,056,354) (103,981,971) (537,479,806) (79,113,180) (2,747,365) - (1,071,542,548) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - สุทธิ - - - (11,954,727) (18,231,106) (487,772) - - (30,673,605) 
รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธ ิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 208,316,998 1,843,695,062 4,899,147,214 1,847,168,604 7,260,786,215 703,589,796 26,747,971 65,492,916 16,854,944,776 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,137,865,607) (2,552,611,209) (955,827,556) (4,298,587,798) (564,833,482) (21,749,809) - (9,531,475,461) 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - - (14,994,901) (66,037,665) (789,749) - - (81,822,315) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธ ิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     131 

13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                                               หน่วย : บำท 

  อำคำร  เครื่องมือ อุปกรณ์   สินทรัพย ์  
  โรงภำพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  ระหว่ำง  
 ทีด่ิน และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
         

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 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 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,371,665,678) (268,971,680) (1,444,357,651) (273,218,936) (11,192,930) - (3,369,406,875) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - - (65,970,281) - - - (65,970,281) 

รำคำตำมบัญชี - 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 
         

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบัญชีต้นปี - 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 
ซื้อสินทรัพย์ - 68,942,959 52,412,608 97,275,508 21,592,855 1,861,971 187,166,361 429,252,262 
โอนสินทรัพย์ - 62,889,593 16,511,200 114,599,081 24,070,910 - (218,070,784) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (1,357,118) (58,341) (3,487,191) (44,801) (1) - (4,947,452) 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (3,093,741) (674,368) (4,139,502) (11) - (3,016,442) (10,924,064) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (182,224,153) (59,620,632) (290,992,976) (63,346,880) (2,107,387) - (598,292,028) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - (4,614,714) (597,537) (133,522) - - - (5,345,773) 

รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - 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 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 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 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,496,428,850) (315,909,838) (1,607,886,099) (330,364,268) (12,210,319) - (3,762,799,374) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (4,614,714) (597,537) (33,389,281) - - - (38,601,532) 

รำคำตำมบัญชี - 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 จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                                               หน่วย : บำท 

  อำคำร  เครื่องมือ อุปกรณ์   สินทรัพย ์  
  โรงภำพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  ระหว่ำง  
 ที่ดิน และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
         

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบัญชีต้นปี - 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 
ซื้อสินทรัพย์ - 143,034,547 98,037,965 279,469,705 61,772,981 - 344,901,946 927,217,144 
โอนสินทรัพย์ - 153,649,949 43,868,456 133,755,272 21,196,277 - (352,469,954) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (390,795) (7,053) (27,381,748) (77,341) - - (27,856,937) 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (665,235) (139,086) (5,690) (47,651) - (1,720,000) (2,577,662) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (187,370,679) (63,972,971) (304,491,406) (57,906,053) (2,051,001) - (615,792,110) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - - (619,121) (1,476,249) (15,534) - - (2,110,904) 

รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 173,406,998 1,759,698,175 631,826,378 1,861,571,492 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,560,161,309 
         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 173,406,998 3,436,675,335 1,011,823,384 3,731,178,239 491,503,364 18,433,251 22,147,396 8,885,167,967 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,676,977,160) (379,377,885) (1,859,708,824) (384,148,891) (14,261,320) - (4,314,474,080) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (619,121) (9,897,923) (15,534) - - (10,532,578) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 173,406,998 1,759,698,175 631,826,378 1,861,571,492 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,560,161,309 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
กำรจัดประเภทค่ำเสื่อมรำคำ 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ต้นทุนกำรให้บริกำร 823.61 778.23 433.95 412.04 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 247.93 267.24 181.85 186.25 

ค่ำเสื่อมรำคำรวม 1,071.54 1,045.47 615.80 598.29 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดินและอำคำรที่มีมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 35.59 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 
36.29 ล้ำนบำท) ไปใช้เป็นหลักประกันตำมสัญญำให้เช่ำที่ดินและอำคำร แก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถน ำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวไปขำย ให้เช่ำ หรือท ำนิติกรรมอ่ืนได้  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 อำคำร โครงสร้ำง เครื่องมือ อุปกรณ์และระบบสำธำรณูปโภคส ำหรับธุรกิจโบว์ลิ่ง ได้เกิดกำรด้อย
ค่ำจ ำนวน 30.67 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมเนื่องจำกมีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ สถำนประกอบกำรแต่ละสำขำ โดยก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ดังกล่ำว 
 
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยพื้นที่อำคำร 
รถยนต์และอุปกรณ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำทุนของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 19,980,133 605,589,382 19,231,683 19,231,683 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (7,321,057) (481,969,767) (6,783,815) (6,143,171) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 12,659,076 123,619,615 12,447,868 13,088,512 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ค่ำควำมนิยม  

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วันที่ 1 มกรำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (131,684,683) (131,684,683) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 205,380,716 205,380,716 

   
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม    
รำคำตำมบัญชีต้นป ี- สุทธิ 205,380,716 205,380,716 
กำรด้อยค่ำ  (52,450,000) - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 152,930,716 205,380,716 
   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   
รำคำทุน 337,065,399 205,380,716 
หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (184,134,683) - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 152,930,716 205,380,716 

 
กลุ่มกิจกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนงำนลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยม ขำดทุนดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบก ำไรหรือขำดทุน 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

ค่ำควำมนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกก ำหนดตำมส่วนงำน สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 
 

                                         งบกำรเงินรวม                                         หน่วย : บำท 

 
ส่วนงำนธุรกิจ 
โรงภำพยนตร์ 

ส่วนงำนธุรกิจ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธุรกิจ
โบว์ลิ่ง 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธุรกิจ 
สื่อภำพยนตร์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หัก  ค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (97,409,350) (131,684,683) 

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

                                         งบกำรเงินรวม                                         หน่วย : บำท 

 
ส่วนงำนธุรกิจ 
โรงภำพยนตร์ 

ส่วนงำนธุรกิจ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธุรกิจ
โบว์ลิ่ง 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธุรกิจ 
สื่อภำพยนตร์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หัก  ค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (149,859,350) (184,134,683) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 17,167,947 - - 22,790,092 112,972,677 152,930,716 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 

 
ในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดประเภทไปยังระดับที่เล็กสุดเพื่อใช้ในกำรค ำนวณกระแสเงินสด  
(หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ส ำหรับค่ำควำมนิยมของส่วนงำนสื่อภำพยนตร์ที่มูลค่ำมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน กลุ่ม
กิจกำรได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำทำงกำรเงินแห่งหนึ่งเพื่อท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน โดยพิจำรณำจำกกำร
ค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีอ้ำงอิงจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน 
โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลำ 10 ปี อ้ำงอิงจำกแผนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้บริหำร 
 
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเป็นดังต่อไปนี้ 
 
 ธุรกิจ ธุรกิจให้เช่ำ ธุรกิจ 
 โรงภำพยนตร์ และบริกำร สื่อภำพยนตร์ 
    

ก ำไรขั้นต้น1 (ร้อยละ) 31.74 8.93 48.06 
อัตรำกำรเติบโต2 (ร้อยละ) 0.58 5.00 0.90 
อัตรำคิดลด3 (ร้อยละ) 7.05 8.59 6.42 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์    
   ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) (ล้ำนบำท) 5,866 1,108 346 
 
1 ก ำไรขั้นต้นจำกงบประมำณ 
2 อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักเพื่อใช้ในกำรประมำณกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำหลังจำกประมำณกำรกระแส
เงินสดตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3 อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
 
ข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ได้ถูกใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขั้นต้นจำกประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ ประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำร
เติบโตของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่ง
อัตรำคิดลดต้องเป็นอัตรำก่อนหักภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนั้น ๆ  
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
 หน่วย : บำท 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม  โปรแกรม 
 ภำพยนตร์ คอมพิวเตอร์ รวม คอมพิวเตอร์ 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,493,693,189 168,193,581 1,661,886,770 140,360,692 
หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (1,380,121,236) (111,875,988) (1,491,997,224) (95,429,180) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (47,952,554) (1,146,244) (49,098,798) - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 
     
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบัญชีต้นป ี- สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - 284,003 284,003 - 
ซื้อสินทรัพย์ 190,085,357 15,050,191 205,135,548 12,659,227 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ - (19,154) (19,154) (18,613) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (221,507,978) (24,241,935) (245,749,913) (20,827,195) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 19,956,286 - 19,956,286 - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 
     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,577,137,592 179,742,932 1,756,880,524 152,908,400 
หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (1,494,988,260) (132,352,234) (1,627,340,494) (116,163,469) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (27,996,268) (1,146,244) (29,142,512) - 

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

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม  โปรแกรม 
 ภำพยนตร์ คอมพิวเตอร์ รวม คอมพิวเตอร์ 
     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบัญชีต้นป ี- สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - (20,214) (20,214) - 
โปรแกรมระหว่ำงท ำ - 3,057,854 3,057,854 - 
ซ้ือสินทรัพย์ 178,439,707 36,638,957 215,078,664 30,727,251 
ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ (12,179,561) (118,253) (12,297,814) - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (172,157,290) (20,932,725) (193,090,015) (17,249,428) 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - (18,901) (18,901) - 
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 9,129,042 - 9,129,042 - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 57,384,962 64,851,172 122,236,134 50,222,754 
     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,543,976,111 218,957,343 1,762,933,454 183,635,651 
หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (1,467,723,922) (152,941,026) (1,620,664,948) (133,412,897) 
 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (18,867,227) (1,165,145) (20,032,372) - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 57,384,962 64,851,172 122,236,134 50,222,754 

 
กำรจัดประเภทค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ต้นทุนขำย 172.16 221.77 - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 20.93 23.98 17.25 20.83 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยรวม 193.09 245.75 17.25 20.83 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     139 

 
16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ที่จะใช้ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน 35,805,735 25,491,836 19,745,158 3,028,701 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน 84,082,910 91,213,177 44,242,311 58,432,527 

 119,888,645 116,705,013 63,987,469 61,461,228 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ที่จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (27,545,174) (30,045,045) (972,973) (946,771) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ที่จะจ่ำยช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน (230,443,414) (278,115,460) (13,098,981) (24,808,422) 

 (257,988,588) (308,160,505) (14,071,954) (25,755,193) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม (191,455,492) (268,434,850) 35,706,035 (29,689,462) 

เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 31) 41,275,098 7,130,721 1,970,241 (4,453,140) 
บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้ำของ 12,080,451 69,848,637 12,239,239 69,848,637 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) ใน บันทึกโดยตรง ณ วันที่ 
 1 มกรำคม ก ำไรหรือ ในส่วนของ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 ขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 28,470,920 (1,697,289) - 26,773,631 
ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 4,172,135 6,727,201 - 10,899,336 
ค่ำเสื่อมรำคำ 6,022,067 3,133,246 - 9,155,313 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 6,002,746 (2,442,047) - 3,560,699 
สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 19,086,919 (5,246,608) - 13,840,311 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 325,264 (23,372) - 301,892 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 35,837,983 (15,512,142) - 20,325,841 
ผลประโยชน์พนักงำน 7,774,436 (477,496) - 7,296,940 
ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 21,318,723 767,974 - 22,086,697 
รวม 132,914,467 (16,209,454) - 116,705,013 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (52,508,598) (3,668,492) - (56,177,090) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (1,028,263) (228,734) - (1,256,997) 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,357,083) 45,705 - (2,311,378) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (78,601,736) 14,477,615 - (64,124,121) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ (185,994,914) 12,714,081 - (173,280,833) 
รวม (401,349,317) 23,340,175 69,848,637 (308,160,505) 
     

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

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     141 

 
16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) ใน บันทึกโดยตรง ณ วันที่ 
 1 มกรำคม ก ำไรหรือ ในส่วนของ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 26,773,631 (16,233,294) - 10,540,337 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 7,204,014 - 7,204,014 
ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 10,899,336 3,526,872 - 14,426,208 
ค่ำเสื่อมรำคำ 9,155,313 4,413,589 - 13,568,902 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 3,560,699 (2,776,779) - 783,920 
สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 13,840,311 (4,524,385) - 9,315,926 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 301,892 (23,372) - 278,520 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 20,325,841 (15,814,221) - 4,511,620 
ผลประโยชน์พนักงำน 7,296,940 3,705,904 1,076,420 12,079,264 
ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - 5,307,736 - 5,307,736 
ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน - - (6,055) (6,055) 
รวม 116,705,013 2,113,267 1,070,365 119,888,645 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (56,177,090) 4,053,398 - (52,123,692) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (1,256,997) 216,987 - (1,040,010) 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,311,378) 58,296 - (2,253,082) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (64,124,121) 22,119,069 - (42,005,052) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ (173,280,833) 12,714,081 - (160,566,752) 
รวม (308,160,505) 39,161,831 11,010,086 (257,988,588) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (191,455,492) 41,275,098 12,080,451 (138,099,943) 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) ใน บันทึกโดยตรง ณ วันที่ 
 1 มกรำคม ก ำไรหรือ ในส่วนของ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 ขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 24,470,920 - - 24,470,920 
ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 
ค่ำเสื่อมรำคำ 256,991 (127,859) - 129,132 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 5,395,814 (2,293,897) - 3,101,917 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,215,746 10,788 - 4,226,534 
ผลประโยชน์พนักงำน 5,609,186 (627,511) - 4,981,675 
ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 21,318,723 767,974 - 22,086,697 
รวม 65,170,654 (3,709,426) - 61,461,228 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (569,460) (366,429) - (935,889) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (13,431,933) (377,285) - (13,809,218) 
รวม (94,860,116) (743,714) 69,848,637 (25,755,193) 
     

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

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) ใน บันทึกโดยตรง ณ วันที่ 
 1 มกรำคม ก ำไรหรือ ในส่วนของ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน 24,470,920 (15,770,920) - 8,700,000 
ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
ค่ำเสื่อมรำคำ 129,132 (124,678) - 4,454 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 3,101,917 (2,317,996) - 783,921 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,226,534 (1,202) - 4,225,332 
ผลประโยชน์พนักงำน 4,981,675 2,184,681 1,229,153 8,395,509 
ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 
รวม 61,461,228 1,297,088 1,229,153 63,987,469 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (935,889) 90,999 - (844,890) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (13,809,218) 582,154 - (13,227,064) 
รวม (25,755,193) 673,153 11,010,086 (14,071,954) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 35,706,035 1,970,241 12,239,239 49,915,515 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 77,463,585 49,913,536 49,915,515 35,706,035 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (215,563,528) (241,369,028) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 
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17 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ส่วนที่ถึงก ำหนดภำยในหนึ่งปี 48,407,379 44,891,024 23,553,389 20,037,034 
ส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งปี 579,054,153 630,626,159 369,311,227 396,626,389 

รวมค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 627,461,532 675,517,183 392,864,616 416,663,423 
 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำ 179,920,485 273,921,439 138,606,427 178,857,446 
อ่ืน ๆ 8,141,320 11,176,714 8,141,321 8,705,150 

 188,061,805 285,098,153 146,747,748 187,562,596 

 
19 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 1,034,763,228 604,016,708 615,241,236 408,245,190 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 
35) 

10,442,000 20,344,212 111,136,484 72,845,575 

เจ้ำหนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 
35) 

68,991,626 48,043,010 144,335,082 44,300,031 

เจ้ำหนี้อ่ืน 437,735,567 256,937,472 345,958,019 165,263,317 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 497,776,012 395,020,565 316,197,179 246,959,654 
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำ 402,958,616 350,338,306 338,727,500 282,709,870 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 2,452,667,049 1,674,700,273 1,871,595,500 1,220,323,637 

 
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำได้รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจ ำนวน 56.43 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 54.99 ล้ำนบำท) 
ซึ่งเป็นเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยบัตรเงินสดโดยบริษัทต้องฝำกไว้ในธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบัตรเงินสด
ที่ลูกค้ำยังไม่ได้ใช้ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  
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20 เงินกู้ยืม 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 4,992,753 - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 1,413,179,689 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืม     
   ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 1,418,172,442 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
     

ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะ
ยำว 

    

   -  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 116,355 70,591,197 6,493 6,012 
   -  เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 588,000,000 588,000,000 588,000,000 588,000,000 
รวมเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 588,116,355 658,591,197 588,006,493 588,006,012 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยำว     
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 22,519,289 134,355,459 21,120,166 21,126,659 
เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 
หุ้นกู้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน 1,905,519,289 2,605,355,459 1,904,120,166 2,492,126,659 
     

รวมเงินกู้ยืม 3,911,808,086 4,723,836,179 3,890,306,348 4,480,022,194 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) มีดังต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกู้ยืม     
- อัตรำคงท่ี 3,884,179,689 4,518,889,523 3,869,179,689 4,458,889,523 
- อัตรำลอยตัว 4,992,753 - - - 

 3,889,172,442 4,518,889,523 3,869,179,689 4,458,889,523 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

146    รายงานประจ าปี 2561 

 
20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
อัตรำดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 6.87 - 7.12 6.87 - 7.68 6.87 - 7.12 6.87 - 7.68 
- เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 1.58 - 3.04 1.85 - 3.04 1.58 - 3.04 1.85 - 3.04 
- หุ้นกู้ 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 
 
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว มีดังต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 930,555,988 1,456,825,519 
หุ้นกู้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,506,350,000 1,526,900,000 

 1,883,000,000 2,471,000,000 2,436,905,988 2,983,725,519 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 930,555,988 1,456,825,519 
หุ้นกู้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,506,350,000 1,526,900,000 

 1,883,000,000 2,471,000,000 2,436,905,988 2,983,725,519 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มีสำระส ำคัญ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ค ำนวณจำกรำคำตลำดของหุ้นกู้ ใน Thai Bond Market Association ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน มีดังต่อไปนี้ 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือต้นปี 1,459,889,523 3,136,055,974 1,399,889,523 3,031,055,974 
กระแสเงินสดรับ (จ่ำย):     
   กู้ยืมเพิ่ม 4,005,000,000 5,493,000,000 3,730,000,000 5,390,000,000 
   จ่ำยคืนเงินกู้ยืม (4,050,000,000) (7,178,000,000) (3,730,000,000) 7,030,000,000) 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด:     
   ดอกเบี้ยตัดจ่ำย (1,709,834) 8,833,549 (1,709,834) 8,833,549 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 1,413,179,689 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีดังต่อไปนี้ 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 1,807,692 74,918,165 1,696,626 1,696,626 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,578,400 119,889,991 7,503,327 7,224,798 
ครบก ำหนดหลังจำก 5 ปี 37,645,736 40,072,313 36,402,258 38,377,412 
 48,031,828 234,880,469 45,602,211 47,298,836 
หัก  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ     

   สัญญำเช่ำกำรเงิน (25,396,184) (29,933,813) (24,475,552) (26,166,165) 

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 22,635,644 204,946,656 21,126,659 21,132,671 
 

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 116,355 70,591,197 6,493 6,012 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,317,036 112,476,905 815,932 497,595 
ครบก ำหนดหลังจำก 5 ปี 21,202,253 21,878,554 20,304,234 20,629,064 

 22,635,644 204,946,656 21,126,659 21,132,671 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหนี้สัญญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัด

บัญชี 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 327,290,870 (36,968,292) 290,322,578 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (92,410,401) - (92,410,401) 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด: 
   ดอกเบี้ยตัดจ่ำย 

 
- 

 
7,034,479 

 
7,034,479 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 234,880,469 (29,933,813) 204,946,656 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 234,880,469 (29,933,813) 204,946,656 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (186,848,641) - (186,848,641) 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด:    
   ดอกเบี้ยตัดจ่ำย - 4,537,629 4,537,629 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 48,031,828 (25,396,184) 22,635,644 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหนี้สัญญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัด

บัญชี 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 48,931,196 (26,166,165) 22,765,031 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (1,632,360) - (1,632,360) 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด: 
   ดอกเบี้ยตัดจ่ำย 

 
- 

 
- 

 
- 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 47,298,836 (26,166,165) 21,132,671 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 47,298,836 (26,166,165) 21,132,671 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (1,696,625) - (1,696,625) 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด:    
   ดอกเบี้ยตัดจ่ำย - 1,690,613 1,690,613 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 45,602,211 (24,475,552) 21,126,659 

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     149 
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เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือต้นปี 1,559,000,000 811,000,000 1,559,000,000 811,000,000 
กู้ยืมเพิ่ม - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 
จ่ำยคืนเงินกู้ยืม (588,000,000) (252,000,000) (588,000,000) (252,000,000) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 971,000,000 1,559,000,000 971,000,000 1,559,000,000 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร มีดังต่อไปนี้ 
 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 588,000,000 588,000,000 588,000,000 588,000,000 
ครบก ำหนดระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 

 971,000,000 1,559,000,000 971,000,000 1,559,000,000 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2560 
: ร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี)  
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญำใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบำท มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 
1.58 ถึงร้อยละ 2.06 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.85 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี) 
 
หุ้นกู้ 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบำทประเภทจ่ำยคืนเงินต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 
ที่มูลค่ำตรำไว้ 1,000 บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

   หุ้นกู ้
อัตรำดอกเบี้ย

คงที่ 
อำยุหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบก ำหนด ล้ำนบำท ร้อยละต่อปี 

     

5 ปี วันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2560 วันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2565 1,000 2.80 
4 ปี วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ.2560 วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2564 500 2.49 

 
ดอกเบี้ยมีก ำหนดจ่ำยทุก 6 เดือน บริษัทได้ด ำรงไว้ซึ่งอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรำส่วนที่ก ำหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินซึ่งยังมิได้ใช้เป็นจ ำนวน  
5,470.89 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5,040.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 5,718.33 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
5,328.33 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่สิ้นสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเช่ือส่วน
ใหญ่มีไว้ใช้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงภำพยนตร์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

 
21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษีขำยยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 32,745,788 30,246,978 8,841,925 10,906,561 

ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 8,410,673 10,721,766 8,410,673 10,721,766 
ประมำณกำรหนี้สินจำกสินค้ำรับคืน 1,945,057 1,945,057 - - 
อ่ืน ๆ 58,876,985 32,542,892 34,163,040 12,827,296 

 101,978,503 75,456,693 51,415,638 34,455,623 

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

   - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 52,146,942 38,894,800 36,001,833 24,908,376 
   - ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 6,664,915 - 4,301,189 - 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 2,564,880 - 1,674,526 - 

 61,376,737 38,894,800 41,977,548 24,908,376 

     
ก ำไรหรือขำดทุนที่รวมอยู่ในก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน 

    

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 11,549,707 2,185,289 7,751,281 1,254,975 
   - ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 6,664,915 - 4,301,189 - 
ผลประโยชน์อ่ืน 2,564,880 - 1,674,526 - 

 20,779,502 21,185,289 13,726,996 1,254,975 

     
กำรวัดมูลค่ำใหม่ส ำหรับ :     
- ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 5,319,107 - 6,145,766 - 

 5,319,107 - 6,145,766 - 

 
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน เป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่
สมำชิกโดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำน และเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อนที่จะเกษียณอำยุ 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ระหว่ำงปีมีดังนี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม 38,894,800 41,384,449 24,908,376 28,045,929 
ต้นทุนบริกำรในอดีต 7,103,698 (2,277,714) 5,082,367 (1,386,465) 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 3,506,097 3,567,671 2,041,667 2,033,615 
ต้นทุนดอกเบี้ย 939,912 895,332 627,247 607,825 
จ่ำยผลประโยชน์ (3,616,672) (4,674,938) (2,803,590) (4,392,528) 

 46,827,835 38,894,800 29,856,067 24,908,376 
     

กำรวัดมูลค่ำใหม่     
ผลขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง     
  ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ 729,310 - 518,711 - 
ผลก ำไรที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง     
  ข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน (120,381) - (64,081) - 
ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ 4,710,178 - 5,691,136 - 

 5,319,107 - 6,145,766 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 52,146,942 38,894,800 36,001,833 24,908,376 
 
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีใช้เป็นดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตรำคิดลด 2.14 - 2.19 2.80 2.19 2.80 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.50 - 9.00 3.00 - 9.00 3.50 - 9.00 3.00 - 9.00 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ 

เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 ในข้อสมมติ กำรเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อัตรำคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 2 

ลดลง 
ร้อยละ 8 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11 

ลดลง 
ร้อยละ 2 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

อัตรำกำรลำออก ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ลดลง 
ร้อยละ 7 

ลดลง 
ร้อยละ 18 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 27 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำรตำย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง 
ร้อยละ 1 

 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่ก ำหนดไว้ระหว่ำงปีมีดังนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม - - - - 
ต้นทุนบริกำรในอดีต 6,664,915 - 4,301,189 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 6,664,915 - 4,301,189 - 
 
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีใช้เป็นดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตรำคิดลด 2.00 - 2.13 - 2.13 - 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำทอง 3.50 - 3.50 - 
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22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
  

กำรเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ 

หลังออกจำกงำนที่ก ำหนดไว้ 
 ในข้อสมมติ กำรเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อัตรำคิดลด ร้อยละ 0.5 - ลดลง 
ร้อยละ 2 

- เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

- 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำทอง ร้อยละ 0.5 - เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

- ลดลง 
ร้อยละ 2 

- 

อัตรำกำรลำออก ร้อยละ 10 - ลดลง 
ร้อยละ 6 

- เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7 

- 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำรตำย ร้อยละ 0.5 - ลดลง 
ร้อยละ 0 

- ลดลง 
ร้อยละ 0 

- 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบันของภำระ
ผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนี้สินบ ำเหน็จบ ำนำญที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยง 
ที่มีนัยส ำคัญมีดังต่อไปนี้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ 
   ผลตอบแทนท่ีแท้จริงของ 
   พันธบัตร 

 

อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพันธบัตรรัฐบำลท่ีลดลงจะท ำให้หนี้สินของโครงกำร 
   เพิ่มสูงขึ้น 

ควำมเสี่ยงจำกภำวะเงินเฟ้อ ภำระผูกพันโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญบำงส่วนได้ผูกอยู่กับภำวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อ 
   ที่เพิ่มขึ้นจะท ำให้มีภำระหนี้สินเพิ่มขึ้น 

 
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 10 ปี (พ.ศ. 2560 : 11 ปี) 
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22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ป ีระหว่ำง 1-2 ป ีระหว่ำง 2-5 ป ี เกินกว่ำ 5 ป ี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำม
กฎหมำย 22,100,738 13,394,126 13,797,296 62,815,068 112,104,228 
   - ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 4,319,692 1,726,636 1,526,570 7,797,316 15,370,214 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 360,000 1,159,611 1,838,587 2,631,514 5,989,712 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ป ีระหว่ำง 1-2 ป ีระหว่ำง 2-5 ป ี เกินกว่ำ 5 ป ี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำม
กฎหมำย 16,547,657 7,760,078 8,984,787 40,595,517 73,888,039 
   - ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,733,390 1,292,860 978,618 5,086,783 10,091,651 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 195,000 818,602 1,164,591 1,804,124 3,982,317 
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23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำ 264,187,065 244,239,452 43,142,740 23,789,073 
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำ 89,937,752 105,771,439 - - 
เงินช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำง 190,696,883 127,454,105 173,280,592 108,524,447 
อ่ิน ๆ 43,698,858 - 43,698,858 - 

 588,520,558 477,464,996 260,122,190 132,313,520 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำงจำกผู้ให้เช่ำเป็นจ ำนวน 66.15 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 8.36 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) โดยบันทึกเป็นส่วนลด
ค่ำเช่ำที่ต้องจ่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
  ทุนที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 
 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น 
 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 896,266,347 894,533,377 894,533,377 4,053,063,850 
กำรออกหุ้น     
   กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ESOP-W4 - 134,125 134,125 2,545,263 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 
 
หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ 2560 : 896,266,347 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2560 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมัญที่ได้ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน 894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 
894,667,502 หุ้น) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 พนักงำนได้ใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นของบริษัทภำยใต้โครงกำรให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงำนเป็นจ ำนวน  
125,000 สิทธิ ด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 134,125 หุ้น ด้วยรำคำใช้สิทธิ 14.385 บำทต่อ
หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1.93 ล้ำนบำท รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ณ เวลำที่ใช้สิทธิ เท่ำกับ 34.500 บำท ต่อหุ้น 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 

 
ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสำมัญจ ำนวน 40.91 ล้ำนหุ้น จำกบุคคลภำยนอกผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจ่ำยเงินเพื่อซื้อคืนหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 267.92 ล้ำนบำท และได้แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของเจ้ำของ หุ้น
ทั้งหมดที่ซื้อคืนถือไว้เพื่อรอกำรจ ำหน่ำยอีกครั้งหนึ่งในเวลำต่อไป บริษัทได้กันก ำไรสะสมไว้เป็นส ำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืนจ ำนวน 
267.92 ล้ำนบำท ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66/1 (2) ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้
บริษัทต้องกันก ำไรสะสมไว้เป็นเงินส ำรองเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ได้ซื้อหุ้นคืน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ขำยหุ้นทุนซื้อคืนทั้งจ ำนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรขำยหุ้นทุนซื้อคืน
จ ำนวน 288.42 ล้ำนบำท ได้บันทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน” ภำยใต้ส่วนของเจ้ำของ 
 

25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 
 

25.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัท (“ESOP”) 
 
บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่
ออก 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุน้สำมัญและรำคำกำรใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิทธิมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  จ ำนวน อัตรำ รำคำ  
  ท่ีออก กำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วันที่ออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เริ่ม ส้ินสุด 
       

ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ.  8.69 1 : 1.000 15.44 30 มิถุนำยน พ.ศ.  9 เมษำยน พ.ศ.  
 2555    2557 2560 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญและรำคำกำรใช้สิทธิ ณ วันที่มีกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนท่ีออก อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 
 วันที่ปรับสิทธิ ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย 
     

ESOP-W4 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 8.57 1 : 1.017 15.182 
ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ. 2557 8.57 1 : 1.033 14.948 
ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 8.57 1 : 1.051 14.687 
ESOP-W4 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 8.57 1 : 1.073 14.385 
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25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 

25.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัทย่อย (“ESOP”)  
 

บริษัทย่อยได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ( “ESOP”) โดย
เป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ออก 
 

อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญและรำคำกำรใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิทธิมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนท่ี อัตรำกำรใช ้ รำคำกำรใช้  
  ออก สิทธิ สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วันที่ออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เริ่ม ส้ินสุด 
       

ESOP-W1 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 4.42 1 : 1.00 1.59 30 มิถุนำยน 23 เมษำยน 
     พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 
ESOP-W2 24 เมษำยน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มิถุนำยน 23 เมษำยน 
     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 
 

อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญและรำคำกำรใช้สิทธิ ณ วันที่มีกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนท่ีออก อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 
 วันที่ปรับสิทธิ ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย 
     

ESOP-W1 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.240 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของจ ำนวนสิทธิซื้อหุ้นท่ีคงเหลือ และรำคำใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำใช้สิทธิ  รำคำใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  
 บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560  10,944,387  125,000 
สิทธิซื้อหุ้นที่ถูกริบ     
   สิทธิซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ESOP - W2  (1,689,740)  - 
สิทธิซื้อหุ้นที่มีกำรใช้สิทธ ิ     
   สิทธิซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ESOP - W4 14.39 (125,000) 14.39 (125,000) 
สิทธิซื้อหุ้นทีห่มดอำยุ     
   สิทธิซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ESOP - W1 1.24 (1,070,887)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  8,058,760  - 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  8,058,760  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  8,058,760  - 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
ไม่มีกำรใช้สิทธิในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจ ำนวน 125,000 สิทธิ ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้รับเงินเป็น
จ ำนวน 1.93 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 24) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรกำรค ำนวณเป็นดังนี้ 
 

เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ บริษัท ESOP - 
W4 

บริษัทย่อย ESOP - 
W1 

บริษัทย่อย ESOP - 
W2 

รำคำใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (บำทต่อหุ้น) 14.385 1.24 1.84 
อัตรำกำรใช้สิทธิ (1ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสำมัญ) 1 : 1.073 1 : 1.29 1 : 1.00 
ตัวแปรในกำรค ำนวณแบบ Black - Scholes    
มูลค่ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (บำทต่อสิทธิ) 5.58 - 6.00 1.17 - 1.34 0.80 
ค่ำควำมผันผวน (ร้อยละ) 24.34 - 29.67 39.72 - 63.80 50.45 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.72 - 5.23 1.23 0.96 
รำคำหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ณ วันใหส้ิทธิ (บำทต่อหุ้น) 21.30 2.40 1.82 
ประมำณกำรอำยุของสิทธิ (ปี) 1.33 - 3.33 0.18 - 1.93 5.00 
อัตรำดอกเบ้ียปรำศจำกควำมเสี่ยง (ร้อยละ) 2.76 - 2.94 2.00 - 2.38 2.18 
 
ควำมผันผวนของรำคำหุ้น MAJOR และ MPIC ย้อนหลัง อิงจำกช่วงระยะเวลำตำมอำยุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4, 
MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมูลค่ำของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-
W2 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น หำกควำมผันผวนของรำคำหุ้น MAJOR และ MPIC สูงขึ้น ตำมล ำดับ 
 

26 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรอง
ตำมกฎหมำยไม่สำมำรถจัดสรรได้ 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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27 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือต้นปี 85,213,104 80,844,383 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย 134,900 - 
กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 21,485,833 - 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษัทย่อย 15,700,005 4,368,721 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 122,533,842 85,213,104 

 
28 รำยได้อื่น 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินปันผลรับ - 484,904 1,051,835,092 215,020,729 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  328,966,939 497,858,338 361,409,837 517,771,819 
ค่ำบริหำรจัดกำรรับ 37,189,896 47,936,993 52,510,452 63,813,410 
ดอกเบี้ยรับ 6,352,870 6,226,372 38,398,188 32,873,365 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 5,226,114 38,681,032 9,116,244 38,423,517 
ค่ำภำษีโรงเรือนรับ 19,387,149 21,452,149 1,516,667 1,803,658 
เงินชดเชยควำมเสียหำย 2,325,791 48,730,007 2,257,046 34,305,302 
อ่ืน ๆ 57,146,018 73,179,146 25,936,015 48,648,671 

 456,594,777 734,548,941 1,542,979,541 952,660,471 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 
13) 

1,071,542,548 1,045,465,537 615,792,110 598,292,028 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
   - ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ (หมำยเหตุ 15) 172,157,290 221,507,978 - - 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมำยเหตุ 15) 20,932,725 24,241,935 17,249,428 20,827,195 
ตัดจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ  45,347,890 44,765,182 20,493,901 20,022,303 
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 14) 52,450,000 - - - 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (หมำยเหตุ 12, 13 และ 
15) 

21,563,464 2,330,926 45,485,230 5,345,773 

ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยบ ำรุงอำคำรและอุปกรณ์ 158,770,704 165,080,338 114,793,442 111,922,027 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 1,216,195,108 1,171,691,619 763,999,555 724,435,094 
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  12,559,914 16,406,457 2,577,663 10,924,064 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  2,389,276 78,514,711 - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ (กลับ
รำยกำร) 

13,127,350 (4,956,485) 18,000,000 (7,400,000) 

สินค้ำคงเหลือ     
   - ต้นทุนของสินค้ำที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย     
      (รวมอยู่ใน “ต้นทุนสินค้ำขำย”) 618,573,308 551,087,830 461,002,850 400,708,602 
 

30 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ดอกเบี้ยจ่ำย :     
เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 63,103,515 91,329,829 59,888,002 86,238,299 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 395,518 473,075 53,024,485 47,498,589 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,157,612 8,720,778 1,690,614 1,686,299 
หุ้นกู้ 40,450,000 39,361,443 40,450,000 39,361,443 
อ่ืน ๆ 83,557 - - - 

 108,190,202 139,885,125 155,053,101 174,784,630 
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31 ภำษีเงินได้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน:     
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 312,692,004 285,795,898 180,487,234 154,232,958 
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 1,691,352 432,600 (2,294,728) - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 314,383,356 286,228,498 178,192,506 154,232,958 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว (41,275,098) (7,130,721) (1,970,241) 4,453,140 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 273,108,258 279,097,777 176,222,265 158,686,098 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี 
ของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้: 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 1,572,398,083 1,476,803,363 1,905,487,087 1,092,623,548 
     

ภำษีค ำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20 และร้อยละ 
15 314,349,609 295,360,673 381,097,417 218,524,710 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและ     
   กิจกำรร่วมค้ำสุทธิจำกภำษี (52,468,243) (46,259,799) - - 
รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี - (96,981) (210,367,018) (43,004,146) 
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี 25,427,922 30,046,252 29,252,660 2,915,083 
รำยจ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจ่ำยที่จ่ำยจริง (26,015,839) (24,453,010) (21,466,066) (19,749,549) 
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีที่ผ่ำนมำซึ่งยังไม่รับรู้ (2,730,472) (332,306) - - 
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์     
   ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 5,433,713 26,030,318 - - 
ขำดทุนที่ยังไม่รับรู้ซึ่งเกิดจำกรำยกำรระหว่ำงกัน 6,490,080 1,719,237 - - 
ผลต่ำงจำกอัตรำภำษีในต่ำงประเทศ 370,324 644,424 - - 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 559,812 (3,993,631) - - 
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 1,691,352 432,600 (2,294,728) - 

ภำษีเงินได้ 273,108,258 279,097,777 176,222,265 158,686,098 
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32 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำย
และช ำระแล้วในระหว่ำงปี 
 
ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดคือ สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แก่พนักงำน (หมำยเหตุ 25) ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
ปรับลดมำจำกสิทธิเลือกซื้อหุ้น บริษัทค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่ำที่
เป็นตัวเงินของรำคำตำมสิทธิซื้อหุ้นที่มำพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น กำรค ำนวณนี้ท ำขึ้นเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ต้องบวก
เพิ่มกับหุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด  
 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ก ำไร 
จ ำนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วง

น้ ำหนัก 
 

ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 1,283,589,820 1,193,336,865 894,667,502 894,631,123 1.43 1.33 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับ
ลด 

- - - 22,036 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,283,589,820 1,193,336,865 894,667,502 894,653,159 1.43 1.33 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไร 
จ ำนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วง

น้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 1,729,264,822 933,937,450 894,667,502 894,631,123 1.93 1.04 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด - - - 22,036 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,729,264,822 933,937,450 894,667,502 894,653,159 1.93 1.04 
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33 เงินปันผลจ่ำย 

 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดย
จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 
กันยำยน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้
ถือหุ้นทั้งหมดที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 
 
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำย
ให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 
กันยำยน พ.ศ. 2560 
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34 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ 
 

  หน่วย : บำท 

 หมำย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้  1,572,398,083 1,476,803,363 1,905,487,087 1,092,623,548 
รำยกำรปรับปรุง      
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  29 1,264,632,563 1,291,215,450 633,041,538 619,119,223 
   ค่ำตัดจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 29 45,347,890 44,765,182 20,493,901 20,022,303 
   หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 29 2,389,276 78,514,711 - - 
   ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (กลับรำยกำร) 29 13,127,350 (4,956,485) 18,000,000 (7,400,000) 
   กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  29 21,563,464 2,330,926 45,485,230 5,345,773 
   กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 29 52,450,000 - - - 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย อำคำรและอุปกรณ์  6,355,720 7,507,570 1,062,488 3,229,280 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมมี่ตัวตน  20,171 - - - 
   ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  12,559,914 16,406,457 2,577,663 10,924,065 
   ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตน  12,277,644 19,154 - 18,613 
   ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต  8,045,184 - - - 
   ส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 12 (262,341,211) (231,298,996) - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย      
      บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 12 (285,701,508) (57,946,623) (318,144,406) (77,860,104) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผือ่ขำย 8 (43,265,431) (438,755,483) (43,265,431) (438,755,483) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว  - (1,156,232) - (1,156,232) 
   ภำระหนี้สินจำกกำรให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ  (2,311,093) 205,397 (2,311,093) 205,397 
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 22 20,779,502 2,185,289 13,726,996 1,254,975 
   (ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  5,713,700 (1,073,800) (2,557,261) 1,560,840 
   เงินปันผลรับ 28 - (484,904) (1,051,835,092) (215,020,729) 
   ดอกเบ้ียรับ 28 (6,352,870) (6,226,372) (38,398,188) (32,873,365) 
   ต้นทุนทำงกำรเงิน 30 108,190,202 139,885,125 155,053,101 174,784,630 
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34 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน     
-  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (69,620,375) 86,851,354 (161,945,949) 9,405,864 
-  สินค้ำคงเหลือ (997,597) (38,102,235) (2,814,296) (30,244,482) 
-  ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต (21,871,722) 42,720,364 - - 
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,331,798 39,668,932 (738,234) 12,583,730 
-  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,207,630 1,173,777 - - 
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 92,406,970 (89,498,971) 40,451,185 (75,791,824) 
-  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 492,316,243 84,937,716 424,685,629 142,161,860 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28,813,945 (10,473,576) 17,415,992 (3,287,891) 
-  หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 82,955,563 (23,462,861) 99,708,671 (2,972,284) 
-  ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน (3,616,672) (4,674,938) (2,803,590) (4,392,528) 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,166,804,333 2,407,079,291 1,752,375,941 1,203,485,179 
 
35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลและกิจกำรที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม  
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและ  
บริษัทย่อยล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่ วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัท ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลเหล่ำนั้น บุคคลและกิจกำรทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอ่ืนเป็นบริษัทของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลและกิจกำรที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัท ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลเหล่ำนั้น บุคคลและกิจกำรทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอ่ืนเป็นบริษัทของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ 
 

 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำร
ให้บริกำร     
บริษัทย่อย - - 414,285 397,159 
บริษัทร่วม 794 1,304 - 295 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 57,789 61,458 35,466 38,283 
กำรร่วมค้ำ 8,528 24,956 - 4,726 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 656 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 50,121 77,700 9,434 13,368 

 117,888 165,418 459,185 453,831 
     
เงินปันผลรับ     
บริษัทย่อย - - 827,386 - 
บริษัทร่วม 129,161 - 129,161 112,714 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 95,288 - 95,288 101,822 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 485 - 485 

 224,449 485 1,051,835 215,021 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ข) กำรซื้อสินค้ำและบริกำร และอื่น ๆ 
 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
กำรซื้อสินค้ำและบริกำร     
บริษัทย่อย - - 315,318 309,644 
บริษัทร่วม 25,885 25,044 21,638 17,221 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 178,559 172,710 134,525 130,483 
กำรร่วมค้ำ 4,159 49,240 - 17,612 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 6,313 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 154,605 141,111 151,696 108,011 

 369,521 388,105 623,177 582,971 
 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ 
 

 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ลูกหนี้กำรค้ำ (รวมรำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ)     
บริษัทย่อย - - 105,359 96,134 
บริษัทร่วม 148 6,538 - 4,154 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 2,172 - 26 - 
กำรร่วมค้ำ 4,556 3,452 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 895 - - - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 19,686 7,615 1,441 303 

 27,457 17,605 106,826 100,591 
     

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 332,236 230,630 
บริษัทร่วม 9,368 12,857 1,498 4,235 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 16,030 - 16,005 - 
กำรร่วมค้ำ 3,738 3,702 - 424 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,197 14,639 500 11,571 
     

เงินปันผลค้ำงรับ     
บริษัทย่อย - - 399,720 - 

 31,333 31,198 749,959 246,860 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ (ต่อ) 
 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำ     
   (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทย่อย - - - 44,528 
บริษัทร่วม 5,421 8,881 389 3,849 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 3,460 - 3,460 - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 26,129 26,129 25,829 25,829 

 35,010 35,010 29,678 74,206 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   (รวมอยู่ใน “เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงิน
จ่ำย”) 

    

บริษัทย่อย - - 108,537 71,734 
บริษัทร่วม 1 30 1 1 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 257 - - - 
กำรร่วมค้ำ 7,378 19,739 - 573 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,806 575 2,598 538 

 10,442 20,344 111,136 72,846 
เจ้ำหนี้อื่น     
   (รวมอยู่ใน “เจ้ำหนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน”)    
บริษัทย่อย - - 105,393 28,320 
บริษัทร่วม 24,293 4,979 23,753 4,281 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 1,334 - 696 - 
กำรร่วมค้ำ 6,248 - - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 840 - - - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 31,428 38,948 10,719 8,131 
กรรมกำร 4,849 4,116 3,774 3,568 

 68,992 48,043 144,335 44,300 
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 22,866 23,913 - - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8,028 9,538 - - 

 30,894 33,451 - - 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำรับ     
   (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษัทย่อย - - 1,253 1,253 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 123,503 123,503 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 483 783 - - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5,531 5,666 - 135 

 129,517 129,952 1,253 1,388 
     

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน     
   (รวมอยู่ใน “เงินกู้ยืมระยะยำวจำก     
   สถำบันกำรเงิน”)     
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 21,127 21,133 21,127 21,133 

 21,127 21,133 21,127 21,133 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือต้นปี 5,000 8,000 394,601 474,900 
เงินให้กู้ยืมในระหว่ำงปี 10,804 2,000 597,171 434,661 
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่ำงปี (14,500) (5,000) (702,495) (514,960) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 1,304 5,000 289,277 394,601 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยใน 1 เดือนและมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 13.54 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 17.22 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
บริษัทมีดอกเบี้ยค้ำงรับจ ำนวน 0.97 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 1.36 ล้ำนบำท) 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงำน     
ยอดคงเหลือต้นปี 1,827 1,923 271,610 301,706 
เงินให้กู้ยืมในระหว่ำงปี - 500 - 500 
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่ำงปี (25) (596) (25) (30,596) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 1,802 1,827 271,585 271,610 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีก ำหนดช ำระ
คืน 
 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนจ ำนวน 1.80 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.58 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 1.83 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.61 
ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดับ โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย (พ.ศ. 2560 : ไม่มีกำร
คิดดอกเบี้ย) 
 
ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 10.80 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 11.66 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
บริษัทมีดอกเบี้ยค้ำงรับจ ำนวน 101.50 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 90.70 ล้ำนบำท) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม     
ยอดคงเหลือต้นปี 15,900 18,150 1,262,776 993,447 
เงินกู้ยืมในระหว่ำงปี - - 2,932,452 2,509,356 
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมในระหว่ำงปี (1,400) (2,250) (2,784,202) (2,240,027) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 14,500 15,900 1,411,026 1,262,776 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ ยืมจำกบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้นไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืม
จ ำนวน 1,396.53 ล้ำนบำท ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และตั๋วสัญญำใช้
เงินประเภทช ำระคืนเมื่อทวงถำม จ ำนวน 14.50 ล้ำนบำท มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.72 ต่อปี 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.40 ล้ำนบำท และ 
53.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560 : 0.47 ล้ำนบำท และ 47.49 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
บริษัทมีดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.11 ล้ำนบำท 
และ 18.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560 : 0.14 ล้ำนบำท และ 15.54 ล้ำนบำท) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร 
 หน่วย : พันบำท 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 52,015 54,602 42,883 42,080 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 346 329 264 252 

 52,361 54,931 43,147 42,332 
 
ซ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ แสดงไว้ในหมำยเหตุ 12 

 
36 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น  

 
ก) หนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร และเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 217.60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 199.47 ล้ำนบำท) 
 

ข) กำรค้ ำประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ค้ ำประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้แก่บริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมเป็นจ ำนวน 19.99 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 60 ล้ำนบำท) 
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36 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
ค) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกับบริษัทอ่ืน เกี่ยวกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่อำคำรและสัญญำ
บริกำร โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต่ ำภำยใต้สัญญำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ดังนี้ 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไมเ่กิน 1 ปี 963 1,040 594 805 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,691 4,104 2,351 2,584 
เกินกว่ำ 5 ปี 6,894 5,632 5,461 3,915 

 11,548 10,776 8,406 7,304 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต่ ำข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรและสัญญำ
บริกำร ซึ่งคิดตำมเกณฑ์กำรแบ่งรำยได้ให้กับผู้ให้เช่ำ 
 

ง) ภำระผูกพันที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ถือเป็นภำระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงิน มีดังต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : พัน 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สกุลเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ บำท 75,389 77,200 75,389 77,200 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บำท - 1,211 - - 
 ดอลลำร์สหรัฐฯ 783 1,072 - - 
รวม บำท 75,389 78,411 75,389 77,200 
 ดอลลำร์สหรัฐฯ 783 1,072 - - 

รวมเป็นเงินบำท  100,920 113,626 75,389 77,200 

 
จ) ภำระผูกพันในกำรผลิตภำพยนตร์ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน 68.36 
ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 69.94 ล้ำนบำท) 
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37 คดีควำม 

 
เมื ่อวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษัทประกันภัยของผู้เสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ ้นภำยในอำคำรโครงกำร
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้ำ) ฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว กระทั่งในระหว่ำงปี พ.ศ. 
2561 ศำลแพ่งได้มีค ำพิพำกษำให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยจำกเงินต้นดังกล่ำวจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นจ ำนวนเงิน 408 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้ท ำกำรยื่นอุทธรณ์และคดีควำมยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์และไม่อำจทรำบผลได้ในขณะนี้ บริษัทเช่ือว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยที่ส ำคัญจำกคดีดังกล่ำว 
 

38 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน 
 
บริษัทย่อย 
 
เมื่อวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท MPIC ได้มีมติอนุมัติกำรโอนทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,813,156 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 321,368,975 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม
และอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมัญที่ตรำไว้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำ
หุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท MPIC ลดลงจำก 1,313,117,176 บำท เป็น 656,558,588 บำท และทุน
ช ำระแล้วลดลงจำก 1,300,119,176 บำท เป็น 650,059,588 บำท 
 
บริษัท  
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของ
งวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 626.30 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้
ถือหุ้นทั้งหมดที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 

 



 

 



 


