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“รางวัลโรงภาพยนตร์อันดับ 1 ในเมืองไทย” 

รางวัล No.1 Brand Thailand 2018 – 2019 แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex 
(Cinema) จากผลการวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ท่ีส ารวจโดย บริษัท 
เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานจริงท่ัวประเทศ ซ่ึงจัดโดยนิตยสาร Marketeer 

“SUPERBRANDS THAILAND” 

ได้รับรางวัลต่อเน่ือง 11 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 - 2561 ตาม
เป้าหมายและนโยบายของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึงเป็นผู้น า
ในการสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้     
คุณสัมผัสก่อนใคร เพื่ อคนรักหนังทุกคนจะได้ 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 

“Influential Brands”  

ได้รับรางวัล Influential Brands สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภค 
Gen Y สงูสดุ ป ี2562 ตอกย้ าการเป็นผู้น าโรงภาพยนตร์อันดับหน่ึง
ท่ีครองใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y จัดโดยบริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จ ากัด 
จาก 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟลิปิปนิส ์จนี และไทย 

“Top Business Organization 2019 :  

Best Lifestyle & Entertainment”  

ได้รับรางวัล Top Business Organization 2019 : Best Lifestyle 
& Entertainment จดัโดยนิตยสาร The Thailanders 

“SET AWARDS 2019  
รางวัลยอดเยี่ยม บรษิัทจดทะเบยีนด้านนักลงทุนสมัพันธ์” 

คุณศุภารี จายะภูมิ (ท่ี 3 จากซ้าย) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รับมอบ
รางวัล “Outstanding Investor Relations ประจ าปี  2562” 
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประกาศ
เกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน   
ท่ีมีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

 

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 



ข้อมูลส าคัญทางการเงิน  

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 

รายได้ (ล้านบาท) 8,972 9,952 10,697 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 2,948 2,991 2,943 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,193 1,284 1,170 

อัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเส่ือมราคา (%) 33 30 28 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 13 13 11 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,808 14,074 14,006 

หน้ีสินรวม (ล้านบาท) 7,309 7,442 7,399 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 6,499 6,632 6,607 

จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 894.7 894.7 894.7 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.26 7.41 7.38 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.33 1.43 1.31 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.25 1.35 1.35 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 93.98 94.10 103.23 

อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.51 0.48 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) 11.33 12.06 11.21 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.29 19.86 18.05 

4    รายงานประจ าปี 2562 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 

มกราคม 2562 
 

•   เปิดโรงภาพยนตรเ์มเจอร์ซนีีเพล็กซ ์ITEC Vientiane ประเทศลาว 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 4 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส บ้านสวน 
ชลบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส จอมทอง 
เชียงใหม่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส อ่างทอง 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 

พฤษภาคม 2562 
 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส เดชอุดม  
อุบลราชธานี  ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
 
กรกฎาคม 2562 
 

 •   เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด 
โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ60 
 
 

สิงหาคม 2562 
 

•   เปดิโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสั พระราม 2 ใหบ้รกิาร
โรงภาพยนตร์จ านวน 3  โรง  

•   เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนช่ันแนล จากัด (“บริษัทย่อย”) ซ่ึงบริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 99.96 ของทุนจดทะเบยีน ไดม้มีตพิเิศษใหล้ดทุนจดทะเบยีน 
จากทุนจดทะเบยีนปจัจบุนั 40,000,000 บาท (400,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ท่ีตราไว ้100 บาท) เปน็ 30,000,000 บาท (300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ี
ตราไว ้100 บาท) โดยลดจานวนหุน้ลง 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
100 บาท ซ่ึงการลดทุนดงักลา่ว ไมส่ง่ผลตอ่สดัสว่นในการถอืหุน้ใน 
บรษิทั เมเจอร ์โฮลอิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 

 

ตุลาคม 2562 
 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ปอยเปต 
ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
 
 

พฤศจิกายน 2562 
 

•   เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ CRACKED 
โดยมีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 20 
•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสัน ลาดกระบัง 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบิ๊กซี ปากช่อง นครราชสีมา 
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
 
 
ธันวาคม 2562 
 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขากาดสวนแก้ว 
เชียงใหม่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 6 โรง 
•   เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาโลตัส สระบุรี ให้บริการโรง
ภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 

ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 



 

 

 
 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ในปี 2562 นับเป็นอีกหน่ึงปีแหง่ความท้าทายในการด าเนินธรุกิจของภาคเอกชนไทย บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ยงัคงเดนิหน้าขยายธรุกจิตามแผนกลยทุธด์ว้ยการขยายสาขาของโรงภาพยนตรไ์ปท่ัวประเทศไทยและประเทศในกลุม่ CLMV รวมถงึการพฒันา

โรงภาพยนตร์ทีม่ีอยู่ให้มศัีกยภาพเพือ่เพิ่มรายไดแ้ละสร้างมลูค่าให้มากขึ้น อกีทัง้ บรษิัทฯ ยังพฒันาการด าเนนิงานบนปรชัญาการด าเนนิธรุกิจ 

ภายใต้การก ากับดแูลกิจการอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ มมีาตรฐานจรยิธรรม และมคีวามรบัผิดชอบต่อผู้มีสว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

เพือ่การพฒันาสรา้งคุณค่ารว่มทางสงัคมอยา่งยัง่ยนื 

 นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยงัมสีว่นกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตท้ังจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเนื่องท่ัวประเทศ รวมถึง

ในกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงการผลักดนัให้อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมคุีณภาพและสามารถขยายตลาดไปในตา่งประเทศเพื่อสร้างความ

แขง็แกรง่ใหก้บัอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยใหข้ยายวงกวา้ง ท้ังหมดน้ีเปน็ยทุธศาสตรข์องการพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมเตบิโตขึ้นในองค์รวม ในชว่ง

หลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมๆ ไปกับการเติบโตในส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสื่อในโรง

ภาพยนตร์ และได้กลายเป็นส่วนส าคัญในการสร้างก าไรให้กับบริษัทฯ เพราะเป็นรายได้ท่ีเกิดขึ้นบนสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ เช่น การฉายโฆษณา

ในโรงภาพยนตร ์เปน็ตน้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กส็รา้งการขายสือ่โฆษณาในรปูแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงท าใหม้ฐีานลกูค้าท่ีกวา้งขึน้ อกีท้ังยงัเปน็

สือ่โฆษณาท่ีสามารถเขา้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภคไดด้ ีซ่ึงท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการท ารายไดเ้พิม่จากธรุกจิโฆษณาในป ี2562  

 สายธรุกจิหลกัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ จากผลการด าเนินการประจ าปใีนป ี2562 บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะสรา้งและ

สง่เสริมอตุสาหกรรมให้เติบโต อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดและลงทุนเดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์รวม

ความบนัเทิงแบบครบวงจรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือวางรากฐานท่ีมัน่คงเพ่ือการเจรญิเตบิโตในอนาคต ในขณะเดียวกนับรษัิทฯ มุง่มั่นเพ่ิมประสทิธภิาพ

ในการบรหิารรายไดค้วบคู่ไปกบัการบรหิารตน้ทุนด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยในการบรหิารอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ความเตบิโตของรายไดแ้ละก าไร โดยมี

มาตรการในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เช่น มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในด้านต่าง ๆ ท้ัง ด้านการ

บริการลูกค้า ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมการตลาดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น 

นอกจากน้ันยังมีมาตรการในด้านจดัซ้ือ จัดจ้างซึง่ชว่ยใหบ้รหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายได้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นและคงความสามารถในการท า

ก าไรของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองในดา้นโครงสรา้งทางการเงนิ ควบคู่ไปกบัการมองหาโอกาสในการเพิม่มลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัฯ อกีดว้ย 

 ในนามของคณะกรรมการบรษิทัขอขอบคุณผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยดี
เสมอมาไมว่า่จะเปน็ ผูถ้อืหุน้ คู่ค้า สถาบนัการเงนิ ลกูค้าท่ีมาใชบ้รกิาร สือ่มวลชน ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนท่ีใหค้วามรว่มมอืร่วมใจในการ
ด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ีเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายท้ังในดา้นการเตบิโต รวมถงึการรว่มกนัประหยดัพลงังานและใสใ่จสิง่แวดลอ้มชมุชนสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง
และจรงิจงั ตลอดจนการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ ท้ังน้ีคณะกรรมการบรษิทัขอใหทุ้กท่านเชือ่มัน่วา่บรษิทัฯจะมุง่มัน่ด าเนินธรุกจิ
ดว้ยหลกับรรษทัภบิาลและส านึกในความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่ประโยชน์สงูสดุแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยและหวงัวา่ทุกท่านจะรว่มกนัพฒันาและ
เตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ อยา่งยัง่ยนืตอ่เน่ืองในทุกๆป ี

  
 
 
 
 

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 ท่ีเกี่ยวข้องกั บ

การรายงานทางการเงิน และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงให้

ค าแนะน าในเรื่องระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัท่ีิดขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ให้

บรษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น 8 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม  

 ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บัญชรีบัอนญุาตของบรษิัท เพือ่ทบทวนและประเมนิเกีย่วกบันโยบายและหลักการบัญช ีแนวทางการปฏบิัติท่ีเกีย่วขอ้งกับการบัญชแีละการเงิน 

การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน ให้

ค าแนะน าแกค่ณะกรรมการบรษิทัในการแกไ้ขหรอืลดจดุออ่นในการควบคุมภายในและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กับบรษิัท จากการปฏิบัติหน้าท่ี

ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปน้ี  

1. รายงานทางการเงินในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นท่ีเชื่อถือได้  

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 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 าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอตาม

ระเบียบปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั ใหแ้ตง่ตัง้ นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 3445  

นางสาวนันทิกา ลิม้วริิยะเลศิ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต เลขท่ี 7358 และนางสาวธติินันท์ แว่นแกว้ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต เลขท่ี 9432 แหง่บรษิัท 

ไพรซ้วอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัทส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงการแตง่ตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละค่าสอบบญัชขีึน้อยูก่บัการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปท่ีีจะมขีึน้ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 
 
 
 
 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     7 



 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ งตาม

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน คือ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายวิชา 

พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ และนายวิชัย พูวรลักษณ์ กรรมการ โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการท างานท่ีดี รวมท้ังในด้านจริยธรรม กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 3 

คนมีความเหมาะสม จึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว  

 รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาวะ 

เศรษฐกิจโดยรวม และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ส าหรับปี 

2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมท้ังหมดจ านวน 1 ครั้ง      

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท   
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 คณะกรรมการบรษิัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management 

Committee : RMC) ขึ้นในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทจ านวนท้ังหมด 3 ท่าน โดยมีนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ( Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000 เช่นกัน  

 ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมท้ังสิ้นเป็นจ านวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุม สามารถสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปน้ี 

 1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ (ก าหนดเป็นจ านวน

อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 2 เดือน) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เป็น

ส าคัญ มีแนวทางในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 

เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 3. รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 
 

 
 
 

นายแพทย์เสถียร    ภู่ประเสริฐ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

การด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นหน่ึงในพันธกิจส าคัญท่ี บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เน่ืองจากพิจารณาว่า เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะ
ท าให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังในระดับประเทศและระดับ
สากล คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน โดยมีกระผม นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ
อิสระ) ท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ, นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ), นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (กรรมการ) ท้ังน้ี 
ปี 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ซ่ึงผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยมีสาระส าคัญการปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1.   ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี2560 (CG Code 2017) ซ่ึงจัดท า โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า 
ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนท่ียังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.   เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้า ท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นสมควรให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณ า
อนุมัติกฎบัตรดังกล่าว 

3.   รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ และโครงการความยั่งยืน ( ESG) 
ของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปี 2562 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการปี 2562 ได้แก่ โครงการ IT Governance โครงการการวางระบบควบคุมภายใน, 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในเรื่องการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้ น 
พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.    รับทราบผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2562  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับทราบผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2562  
ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) 

 
 
 

10     รายงานประจ าปี 2562 



 

 

 5.   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้า น
ทุจริตคอร์รัปชั่น การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้า น
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ืองปี 2562 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เน้นย้ าความมุ่งมั่นในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริม
การจัดการด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการด าเนินงาน ท่ี
โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซ่ึงน าธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  

 

 
 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร 

นายสมใจนึก เองตระกูล 75 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 56 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 58 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 49 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.11% 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุ รกิ จมหาบัณฑิต Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• 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) 

• 2547 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ ากัด 
(มหาชน)  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่ม-ี 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2547 
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นายชัย จรุงธนาภิบาล 65 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  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2545 – 2560: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
•  2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
   บริษัท วีรันดา รีสอร์ท 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: ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 
• 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ 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 68 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 77 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 64 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)     13 



 

 

นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 57 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 67 ปี 
กรรมการอิสระ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  15 กุมภาพันธ์ 2556 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• Resident in Internal Medicine, Christ’s Hospital, Oaklawn 
• ปรญิญาบตัร American Board Internal Medicine (อายรุกรรม) 
• Fellow in Rheumatology at Loma Linda University, CA,U.S.A. 
• ปริญญาบัตร American Board Rheumatology (โรครูมาติสซั่ม) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 

(มหาชน) 

• 2562 - ปจัจบุนั : รองประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
• 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
• 2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บมจ. บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
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 63 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 65 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 56 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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นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์  46 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • ปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา 
- ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2561 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสื่อโฆษณา  
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

• 2545 - 2561   : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ Content บริษัท  
กันตนา กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 

นายอภิชาติ คงชัย 53 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 51 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 
 

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ 46 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 37 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 

คณะกรรมการบริหาร 

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 
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ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

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 
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คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 



 

 

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% 

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า 
และบริการ 

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% 

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 33% 

บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร ์40% 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 28.09% 
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บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) 
55.00% 



 

 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 

   บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 92.46% 

   บจ. เอ็ม ทาเลนต์  92.46% 

   บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง 
 41.61% 

   บจ. ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม  
32.07% 

   บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม 
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 

 36.98% 

   บจ. เอ็มวีดี 92.46% 

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
92.46% 

   บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด 
99.93% 

บจ. ซีเจ เมเจอร ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 49 % 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50% (ทางตรง), 
14.05% (ทางอ้อมผ่านทาง SF) 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED 20.00% 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     19 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 
64.72% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่งและ
หลาน 25 น้า 24 64.72% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2 
64.72% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์สามเกลอหัวแข็ง
และจ๊วดกะเทยบั้งไฟ 64.72% 

   บจ. ไท เมเจอร์ 60.00% 
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น 

50.85% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
Classic Again 36.06% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ That March 
12.94% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟื้น 
47.16% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยุติธรรม 
64.72% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ 
27.74% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
Our Love Forever 12.94% 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮักเถิดเทิง 
50.85% 

   บจ. เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ 92.46% 

*บริษัทย่อยเป็นบริษัททีจ่ัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ 
**บริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากัด ถูกจ าหน่ายเงินลงทุนไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
***บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 



 

 

20     รายงานประจ าปี 2562 

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 : 894,667,502 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 894,667,502 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
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 : 25,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 25,000,000 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 : 30,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 30,000,000 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. 
10110 

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% 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ 

: 
สร้างและพฒันาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลเิคช่ันประเภท Enterprise 
Software 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105561067591 
ทุนจดทะเบียน : 300,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 300,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 55.00% 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 
10230 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105557122281 
ทุนจดทะเบียน : 245,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 245,000,000 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 : 60,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 60,000,000 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 เอ็มวีดี จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสทิธ์ิภาพยนตร์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 234 ช้ัน 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105545084664 
ทุนจดทะเบียน : 522,500,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 522,500,000 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 : 656,558,588 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 650,059,588 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000401158 
เงินลงทุน : 35,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 39.60% 

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 : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000399226 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผน ฟ้าฟ้ืน 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000414446 
เงินลงทุน : 47,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 47.16% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยุติธรรม 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000417411 
เงินลงทุน : 19,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮักเถิดเทิง 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000418981 
เงินลงทุน : 18,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.85% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ That March 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000406745 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 12.94% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Our Love Forever 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000410289 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 12.94% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Classic Again 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409655 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 36.06% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409701 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่งและหลาน 25 น้า 24 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409698 
เงินลงทุน : 50,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105562116838 
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 30,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 60.00% 

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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ธุรกิจสื่อภาพยนตร ์
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์สามเกลอและจ๊วด กะเทยบ้ังไฟ 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000420764 
เงินลงทุน : 39,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 20.00% 

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 14.05%) 

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 ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105559037388 
ทุนจดทะเบียน : 70,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 70,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 49.00% 

ธุรกิจอ่ืน 
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 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ : พัฒนาและบรหิารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107545000187 
ทุนจดทะเบียน : 2,131,929,050 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 2,131,920,931 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 26.34% 

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000420128 
เงินลงทุน : 27,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 20.00% 



 

 

    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) บริษัทพัฒนาและสรรหา
สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  จึงน ามาสู่  

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

 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์  
    โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ใน
รูปแบบของ Standalone โดยเป็นอาคาร 7-10 ชั้น ซ่ึงรวมโรง
ภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน และมีพื้นท่ีให้เช่า
ส าหรับร้านค้า ท าให้ผู้ชมได้รับอรรถรสท้ังจากจ านวนภาพยนตร์
ท่ีหลากหลายและร้านค้าร้านอาหารท่ีมีให้เลือกมากมาย โรง
ภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 2562 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 บริ ษัทจึงมีการพัฒนาและสรรหา
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 ี2562 บรษิทัมแีบรนดใ์นเครอืท้ังสิน้ 11 แบรนดด์งัน้ี 

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

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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    บริษัทมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังสิ้น 170 
สาขา 812 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 183,974 ท่ี น่ัง ท้ัง น้ี 
เน่ืองจากประเทศไทยยังมีจ านวนโรงภาพยนตร์ต่อประชากรอยู่ใน
ระดับต่ า บริษัทจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเน่ืองอีกอย่าง
น้อยปีละ 30 - 40 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  
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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 
สาขาไอคอนสยาม 13 2,645 
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต 12 2,235 
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก 12 2,533 
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 
สาขาส าโรง 8 2,023 
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 
สาขาเกตเวย์ บางซื่อ 6 1,410 
สาขาสหไทย สุราษฏร์ธานี 7 1,408 
สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 6 1,312 
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 
สาขานนทบุรี 5 633 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาอีจีวี บิ๊กซีล าพูน 3 738 
สาขาโลตัสนาดี 3 669 
สาขาโลตัสสตูล 3 707 
สาขาพังงา 3 634 
สาขาพะเยา 3 652 
สาขาสมุย 3 870 
สาขาโลตัสท่าทอง  3 490 
สาขาสหไทย ทุ่งสง 3 607 
สาขาโลตัส พัทลุง 3 429 
สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ 3 593 
สาขาท๊อป พิจิตร 3 625 
สาขาบิ๊กซี สัตหีบ 3 791 
สาขาโลตัส พระราม 2 3 765 
สาขาบิ๊กซี ปากช่อง 3 781 
สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 3 745 
สาขาโรบินสันชัยภูมิ 3 707 
สาขาโลตัส บางปะกอก 3 777 
สาขาโลตัสจะนะ 2 456 
สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย 2 398 
สาขาโลตัสพิมาย 2 377 
สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ์ 2 192 
สาขาโลตัสสามพราน 2 414 
สาขาสิชล 2 456 
สาขาบิ๊กซีบ้านไผ่ 2 546 
สาขาบิ๊กซีนครพนม 2 615 
สาขาบิ๊กซีน่าน 2 498 
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี 2 616 
สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ 2 348 
สาขาโลตัสพล ขอนแก่น 2 316 
สาขาโลตัส บ้านสวน 2 348 
สาขาโลตัสมาบตาพุด 2 399 
สาขาโลตัส อ่างทอง 2 465 
สาขาโลตัส เดชอุดม 2 331 
สาขาโลตัสยโสธร 2 346 
สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ 2 277 
สาขาโลตัส สระบุรี 2 378 
สาขาโลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี 2 344 
สาขาโลตัส ก าแพงแสน 2 286 
สาขาโลตัส พิบูลมังสาหาร 2 276 
สาขาโลตัส โคกส าโรง 2 292 
สาขาโลตัส ศรีสะเกษ 2 309 
สาขาโลตัส ราชบุรี 2 320 
สาขาอัศวรรณ หนองคาย 2 580 
สาขาโลตัส อุตรดิตถ์ 2 234 
สาขาโลตัส พิจิตร 2 340 
สาขาบิ๊กซี สุโขทัย 2 421 
สาขาบิ๊กซีบ้านดุง อุดรธานี 1 204 
สาขาโลตัสสุโขทัย 1 95 
สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด 1 204 
สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 1 204 
สาขาบิ๊กซีวังน้ าเย็น 1 204 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาปิ่นเกล้า 5 1,370 
สาขาแจ้งวัฒนะ 5 1,040 
สาขาเชียงราย 5 1,225 
สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 5 1,043 
สาขาโลตัสขอนแก่น 5 1,205 
สาขาบิ๊กซีปทุมธานี 5 1,281 
สาขาโรบินสันเพชรบุร ี 5 1,046 
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 
สาขาโอเชียน ชุมพร 5 905 
สาขาโรบินสัน ลาดกระบัง 5 882 
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 
สาขาบิ๊กซีโคราช 2 4 980 
สาขาโรบินสันก าแพงเพชร 4 753 
สาขาบิ๊กซี เชียงราย 4 1,050 
สาขาทีเอ็มเค กาญจนบุรี 4 910 
สาขาบิ๊กซีระนอง 3 694 
สาขาเซ็นทรัลสมุย 3 672 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     25 



 

 

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 –3 สาขา ท่ีศูนยก์ารค้า เมอืงเสยีมเรยีบ 
ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์ านวน 3 โรง ศูนยก์ารค้าโสรยา ตัง้อยูใ่จกลาง
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 6 
โรง และอิออนมอลล์ 2 จ านวน 8 โรง และในปี 2562 เปิด
ให้บริการบิ๊กซี ปอยเปต จ านวน 2 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 และในปี 
2562 เปดิใหบ้รกิารเพิม่ท่ีสาขาไอทีอซีีซี เมอืงเวยีนเตยีน จ านวน 4 โรง 
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
ภาพยนตรใ์นศูนยก์ารค้าเฟรนดช์ปิ มอลล ์เมอืงปากเซ แขวงจ าปาศักดิ ์
ประเทศลาว จ านวน 4 โรง 1,087 ท่ีน่ัง  

    รายได้จากป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) เป็นธุรกิจท่ี
อยู่คู่โรงภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญกับเรื่อง
คุณภาพ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ของป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มท่ี
ดึงดูดลูกค้าท้ังท่ีเป็นผู้ชมภาพยนตร์และไม่ใช่ผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้า
มาซ้ือ ประกอบกับการเพิ่มรสชาติของป๊อปคอร์นจากรสชาติดั้งเดิม  
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเทศกาล เพื่อให้เหมาะกับความ
นิยมในปัจจุบันและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซ่ึงการ
ขยายตัวของโรงภาพยนตร์ส่งเสริมให้การเติบโตของการบริโภค 
ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ท าให้รายได้จากป๊อปคอร์นและ
เครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 
 

ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม  

สาขาในประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ท่ีนั่ง 

สาขาโลตัส จอมทอง 1 207 
สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 1 204 
สาขาบิ๊กซีน้ ายืน อุบลราชธานี 1 194 
สาขาบิ๊กซี หนองกี่ 1 205 
สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี 1 204 
สาขาบิ๊กซี หนองบัว 1 205 
สาขาบิ๊กซี ลาดยาว 1 205 
สาขาบิ๊กซี พังโคน สกลนคร 1 205 
สาขาบิ๊กซี ค าตากล้า สกลนคร 1 205 

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 
สาขาบิ๊กซี  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา 2 419 
สาขาไอทีอีซีซี เวียนตียน ประเทศลาว 4 843 

รวมท้ังสิ้น 812 183,974 

26     รายงานประจ าปี 2562 



 

 

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 2562 บริษัทได้ปิดด าเนินการสาขาอุดรธานี 
(เมษายน 2562) ,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ (บลูโอ) (เมษายน 
2562) และซับซีโร่สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (กันยายน 2562) 
ส าหรับสาขาท่ีผลประกอบการไม่ดี ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทเปิดให้บริการในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท้ังหมด 12 สาขา 
ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 267 เลน ห้องคาราโอเกะ 153 ห้องและ
ลานสเก็ตน้ าแข็งจ านวน 3 ลาน   

สาขาในประเทศ 
จ านวน 

เลนโบว์ลิง่ 
จ านวนห้อง 
คาราโอเกะ 

จ านวนลาน 
สเก็ตน้ าแข็ง 

สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 16 - 
สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 36 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 
สาขาในเครือต่างประเทศ  
สาขาอิออน มอลล์  13 - - 
สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

8 - - 

สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา  14 - - 
รวมท้ังสิ้น 267 153 3 
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ธุรกิจสื่อโฆษณา  

  
   จากการท่ีบริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จึงสามารถดึงดูดให้ลูกค้าท่ัวประเทศ
เข้ามาใช้บริการในแต่ละปีประมาณ 38 ล้านคน  ท าให้บริษัทย่อย
ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จ ากัด” จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
บริการสื่อโฆษณาท้ังในโรงภาพยนตร์และพ้ืนท่ีท้ังหมดภายใน 
Cineplex ท่ัวประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการ
สร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ท่ีลงทุนไปแล้ว ท าให้ธุรกิจสื่อ
โฆษณาของบริษัทหรือท่ีเรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตราก าไร
มากกว่ า  80% 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  

28     รายงานประจ าปี 2562 



 

 

ธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการ   

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์  
    บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้น  
ร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์
เข้าโรงภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ณ สิ้นปี 2562 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.เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ้ง 41.61% เผยแพร่ภาพผ่าน
สัญญาณดาวเทียมและจ าหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 

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

• บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม  32.07% ผลิตภาพยนตร์ไทย 
 • บจ.ไท เมเจอร์ 60.00% ผลิตภาพยนต์ 

    ในปี 2562 บริษัทยังคงตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ บริษัทพยายามท่ีจะผลักดันให้ทีม
ผู้สร้างต่างๆ ท้ังจากทีมผู้สร้างละครและเกมส์โชว์ เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างภาพยนตร์เพื่อป้อนตลาดโรงภาพยนตร์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การเข้ามาร่วมทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้าในการ
สร้างภาพยนตร์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยม
จากหลายประเทศมากขึน้ ท้ังประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
และแถบเอเชีย ท าให้ผู้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยมีโอกาสรับรู้รายได้
เพิ่มมากขึ้น  

    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 ท้ังน้ีในเดือน
ธันวาคม 2562 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยก
ลาดพร้าว ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แล้วเสร็จและเปิด
ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย ส่งผลให้สาขารัชโยธินมีลูกค้ามาใช้
บริการมากขึ้น 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พื้นท่ีให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นท่ี (%) 

สาขาเมโทรโพลิส                21,961 100% 

สาขางามวงศ์วาน แคราย                11,481 77% 

สาขาสุขุมวิท                  6,645 95% 

สาขารัชโยธิน                  2,909 100% 

สาขารังสิต                  1,564 89% 

สาขาอ้อมใหญ่                  1,150 73% 

สาขาฟิวเจอร์รังสิต                     673 100% 

สาขาส าโรง                     429 100% 

สาขาสยามพารากอน                     374 84% 

สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต                     253 100% 

สาขาพิษณุโลก                     186 100% 

สาขาบางกะปิ                     110 0% 

สาขาโลตัส นวนคร                      99 100% 

สาขาสมุย                      89 0% 

สาขาเชียงใหม่                      30 100% 

 รวมท้ังสิ้น 47,954 92% 
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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 ี2562 บรษิทัลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 28.09 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   
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ปัจจัยความเสี่ยง 
    ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในนามของกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้ดังนี้ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 
    ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผู้ฉายภาพยนตร์
จ าเป็นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายค่อนข้างสูง หากบริษัทไม่
สามารถหาภาพยนตร์เพื่อน ามาฉายในโรงภาพยนตร์ได้ส่งผลให้
บริษัทสูญเสียรายได้ เ น่ืองจากเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการ
ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 74 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 
นับเป็นการเพิ่มอ 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
จัดการความเสี่ยงทางด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2563 บริษัทมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจ านวน
โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
รวมประมาณ 20-40 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการท้ังหมดคาดว่า
จะใช้ประมาณ 150-200 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน
และ/หรือการน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/
หรือกระแสเงินสดจากการด าเนินงานการลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิด
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนอาจส่งผลให้บริษัท
ต้องเลื่อนระยะเวลาการเปิดหรือมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากต้นทุนท่ี
เปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วย 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     31 



 

 

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
ในแต่ละพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

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
จัดการความเสี่ยงทางด้านน้ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
      ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการแข่งขันทางธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ท้ังการสื่อสาร การ
จัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของการด าเนินธุรกิจ ดังน้ันการประเมินความเสี่ยงในด้านน้ีและ 
การวางแผนรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยประเด็นความเสี่ยงที่ยังถือว่ามีความส าคัญท่ีสุดคือ ความเสี่ยง
จากการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Se-
curity) ซ่ึงมีผลกระทบในวงกว้าง ตั้งแต่ระบบงานต่าง ๆ ไปจนถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผลกระทบ ต่อมาคือ
ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล ส าหรับประเด็น ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นคือ กรณีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ การใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญ ติข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีอาจเกิด
การตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อันส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักในการด าเนินกิจกรรมได้โดยค านึงถึงความเสี่ยงในด้าน
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ เตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการ
ป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านดังกล่าว ได้แก่ 
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1. ก าหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน การก ากับดูแล การป้องกันรักษาความ
ปลอดภัย และบทก าหนดโทษ รวมถึง การให้ความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องในชีวิต ประจ าวัน การสร้างความ
ตระหนักรู้และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านการ แจ้งข่าวสารผ่านระบบอีเมล์ การ
อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้งานเทคโนโลยี อย่างถูกต้องท่ีไม่ละเมิดต่อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง และมี ความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการถูก
คุกคามทาง ไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคม 
2. การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยตั้งแต่ระบบเครือข่าย 
จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีมีความเสี่ยง ต่อการถูก
โจมตีจากบุคคลภายนอก 

 ระดับเครือข่ายมีการสร้างไฟร์วอลล์  ( Firewall) เพื่อ
ป้องกันและตรวจสอบให้มีการรับส่งข้อมูลในช่องทาง ท่ี
ก าหนดกับปลายทางที่อนุญาตเท่าน้ัน 

 ระดับอุ ปกรณ์มี ก า รติ ดตั้ ง โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส 
คอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และมีการ
เชื่อมต่อมาท่ีส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุม และแก้ไข
เครื่องท่ีมีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมท้ังยัง
สามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคาม เพื่อแก้ปัญหาท่ี
ต้นเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า ในครั้งต่อไป 

3. การก าหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อการ
จ าแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อให้ การเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานและ ตามความจ าเป็น อันจะเป็น
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ท่ีเป็นความลับและการจารกรรมข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงก าหนดให้มีระบบการบันทึกการเข้าใช้
งานเพื่อให้ สามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการส ารองข้อมูล ท่ีส าคัญ 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อระบบหลัก มีปัญหา ส่งผล
ให้ธุรกิจยังสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
5 .  การ เก็บข้ อมู ลการ ใช้ ง าน เครื อข่ ายตามข้อบั ง คับของ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
และมีการก ากับดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีมีความเสี่ยง ต่อการถูกจาร
กรรมข้อมูล หรือกระท าผิดกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

6. การติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรม ท่ีไม่
ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ในส่วนของระบบ
เครื่องแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบ สิทธิการใช้งานและ Li-
cense รวมถึงด าเนินการต่ออายุ การใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบท้ังหมดใช้โปรแกรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 
7. การเพิ่มระบบบันทึกและติดตามการแก้ไขปัญหา ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศ เพื่อให้
หน่วยงานท่ีดูแลเรื่องดังกล่าวสามารถสื่อสาร กับผู้ใช้งานและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการท้ังหมด 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะดังน้ี  
(1) คณะกรรมการบริษัท 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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 2562 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 2562 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 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

      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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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 

38     รายงานประจ าปี 2561 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือก
จากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
ความช านาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือมีความรู้ความช านาญ
ในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และ
ตอ้งเปน็กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ท่าน 
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดท่ี
ดู แ ล ส่ ว น ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ห รื อ บุ ค ค ล อื่ น ท่ี ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้  

 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

6. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

7. นายธนาธิป แย้มพยนต์ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

8. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

โดยมี นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 



 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงต้องมีความ
รับผิดชอบ ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางท่ีวางไว้ รวมถึงก าหนดหน้าท่ีให้
ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
2. พิจารณา และให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ท่ีมีความสอดคล้อง
กับการก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท 
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง และ
ก าหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงท้ังใน
ภาวะปกติ และภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางท่ี
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีส าคัญในด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการด าเนินการ
กรณีท่ีระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความ
เสี่ยงที่มีความส าคัญต่อบริษัท และด าเนินการให้บริษัทมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจให้ฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูล
ด้วยวาจา ส าหรับความเสี่ยง และการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ท้ังน้ีให้
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับเชิญสอบถาม หรือขอ
ข้อมลูถอืเปน็หน้าท่ีในการใหค้วามร่วมมือคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง  
7. ก ากับดูแล รวมท้ังสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ
เหมาะสม  
8. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

(6) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1 .  ป ระกอบด้ วยตั วแทนจากพนัก งานบริ หา ร ท่ีมี ค วามรู้
ความสามารถเป็นสมาชิก 
2. กรรมการก ากับดูแลกิจการสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และ
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีดังนี ้ 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

6. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

7. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

8. นางสาวทับทิม วัลลิกุล กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

โดยมี นางสาวปณิตา มณีดุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 



 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
4. ทบทวนแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
5. มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจจการท่ีดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 
6. มอบโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานด้านการดูแล
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
(7) เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัทในการให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังประสานงานและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติต่างๆ 
รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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การประชุมคณะกรรมการ  
    รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการในปี 2562 มีดังน้ี  

ชื่อและนามสกุล คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล 

กิจการ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 5/5 - - - - - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 5/5 - - 12/12 - - 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 5/5 - 1/1 12/12 1/1 1/1 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5/5 - - 12/12 - - 

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

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 5/5 - - - - - 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล 5/5 8/8 1/1 - 1/1 - 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 5/5 8/8 1/1 - - - 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 5/5 8/8 1/1 - - 1/1 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 3/5 - - - - - 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 4/5 - - - 1/1 1/1 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     41 

(8) คณะผู้บริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
6. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
7. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
8. นายนรุตม ์เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 



 

 

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 2562  

•    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 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14.2 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม
จ านวน 7.8 ล้านบาท และบ าเหน็จพิเศษจ านวน 6.4 ล้านบาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว 

    ซ่ึงโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
และเบ้ียประชุม 

ประธานกรรมการ 955,000 

กรรมการบริษัท 595,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 

กรรมการตรวจสอบ 75,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 

ประธานกรรมการบริหาร 200,000 

กรรมการบริหาร 75,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562  

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2562 
    ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารจ านวน 7 ท่านเป็นจ านวนเงิน 
33.05 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เนื่องจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของ
ผู้บริหาร  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม  
(บาท) 

บ าเหน็จพิเศษ 
(บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 955,000 1,310,000 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 795,000 1,310,000 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 700,000 420,000 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 670,000 420,000 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 670,000 420,000 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 595,000 420,000 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 825,000 420,000 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 700,000 420,000 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 700,000 420,000 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 595,000 420,000 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 595,000 420,000 



 

 

    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 
2562 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. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการปกป้องและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน 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. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีในการงดเว้นการกระท าใดๆ  อันเปน็
การละเมิด 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 2562 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 
(31 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม) และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารท่ีบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1.  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
2.  เอกสารแนบ 1 รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2561 
3.  เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR 
Code 
4.  เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและนิยาม
กรรมการอิสระ 
5.  เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2562 
6.   เอกสารแนบ 5 รายนามผูส้อบบญัชแีละรายละเอยีดค่าสอบบัญช ี
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 แผนท่ีของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
•     ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซ่ึงมี
ช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดไว้ ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูล
มากขึ้น 

การก ากับดูแลกิจการ 

44     รายงานประจ าปี 2562 
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•   ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ได้น ามาในการมอบฉันทะ พร้อมท้ัง
จัดท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกท่ีประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารใหม่ 
•  หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้น าเน้ือหา
การประชุม ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติท่ี
ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือ
หุ้นรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
1.3 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศ 
    คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ    
ไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ท้ังในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 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 2562 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้มีความเคร่งครัดกว่า
แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  
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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 2562 (ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอต่อ
กรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่า
ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
•    บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี 
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่าน
ระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  2562 (ตั้ งแต่วันท่ี  5 พฤศจิกายน 25 61 ถึ งวัน ท่ี            
31 มกราคม 2562) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการ
สรรหาพจิารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมกใ็หน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชุม 



 

 

คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 2562 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
เว็บไซต์ ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้าเป็นเวลา 31 วันก่อน
วันประชุม) ส าหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย 
•   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 

46     รายงานประจ าปี 2562 
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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 
    บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บน
พื้นฐานท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้
ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลง
กันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อน
ไหขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังน้ี 

1. สถานภาพทางการเงิน 
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
3. ความสามารถทางเทคนิค 
4. ประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ รายการเกี่ยวข้อง 
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายด้าน

คุณภาพ 
    บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบีติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพัก
ท่ีตกลงกันไว้กับเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ
เรื่องอื่นใดท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ้าหน้ิ และให้ความเชื่อถือซ่ึงกันและกันโดย

ก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงท่ี
แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะท่ียากล าบากต่อการ
ช าระหน้ีคืนแก่เจ้าหน้ี และให้ความส าคัญต่อการบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงิน โดยการวางแผนช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีอย่างชัดเจนและ
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
    อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการ
ติดตามวางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการ
ประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญครบทุก
ด้าน ท้ังภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
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
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม 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 
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
    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 
    บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานท าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษา และรับข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินเรื่องน้ันๆ ซ่ึงจะด าเนินการเก็บรักษาเป็นความลับ 
ท้ังข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยานต่างๆ 
เป็นต้น ซ่ึงพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนโดยตรงมายังช่องทางท่ีอยู่ต่อไปน้ี  
1. จดหมายส่งทางไปรษณีย์  ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่าน
ใดท่านหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 เลขานุการบริษัท  
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

โดยส่งมายังที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
1839, 1839/1-6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพ 10900  
2. อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
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    มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  
    บริ ษั ท ให้ ค วาม เป็ น ธร รมและ คุ้มครอ งผู้ ท่ี ปฏิ เ สธกา ร
คอร์ รั ปชั่ น  โดยก าหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ ท่ี ปฏิ เ สธการ  
คอร์รัปชั่น ดังน้ี  
1. ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลท่ีไม่
เกี่ยวข้อง  
2. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา บังคับหรือขู่เข็ญท้ังทางตรงและทางอ้อม  
3. ไม่น าเหตุดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลด
ต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ในทุกกรณี 
แม้ว่าการปฏิเสธการคอร์รัปชั่นน้ัน จะท าให้บริษัทต้องสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ  
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ใช้เหตุ
จากการท่ีผู้น้ันปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไปในทางเลือกปฏิบัติ บริษัท
ถือว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม 
หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏบิตันิโยบายเกีย่วกบัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
•    ในรอบปี 2562 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 2562 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 
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 2562 
เพื่ออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 14.2 ล้าน
บาทต่อปีแก่กรรมการซ่ึงมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี
กรรมการของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
4 . 4  บทบาทและหน้ าที่ ข อ 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
หน่วยงานรบัผดิชอบงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์(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 
     ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้ 

     อีกท้ังผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893, 275 หรือ
ในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือ
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  
 
 
 
 
 
 

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 และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้า 

50     รายงานประจ าปี 2562 

กิจกรรมในปี 2562 จ านวนครั้ง 

ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น  200 

กา รป ระ ชุ มทา ง โ ทร ศัพ ท์กั บก อ ง ทุ น
ต่างประเทศ  

60 

การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป 
นักวิเคราะห์ 

110 

เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit) 5 

โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

17 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)     51 

หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ 
สัดส่วนและโครงสร้างคณะกรรมการ 
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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 2562 บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 11 คน 
โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้  
    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
    จ านวน 5 คน (ร้อยละ 45) 
     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 
    จ านวน 6 คน (ร้อยละ 55)  
 
 

10 คน 



 

 

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 าหนดไว้ 
5.8 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
•   ในรอบปี 2562 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 2562 น้ันในช่วง
ปลายปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดท า ก าหนดการประชุม
ประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า
ตลอดท้ังปี ท้ังน้ีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัด
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 
•   ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2562 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 ้ 
•   ก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะ
ประชุมกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย 
โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เป็น
จ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
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 
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1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2) บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ  
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหาร ดังน้ี 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการ
ประเมินรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 97.93 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน
ระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 98.57 
-ผลการประเมินการปฏิบัติของ การประเมินของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก 
ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 99.34 
- ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารปี 2562 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 99.86 
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 
ในปี 2562 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ต่อไปน้ี 
1.  นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
    -สรุปสาระส าคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดย Tileke&Gibbins 
2.  นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 
    -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ ToPCATS  
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
3.  นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 
     หลักสูตรวิทยาการผู้น าไทย-จีน (วทจ.) ยุคใหม่ รุ่นท่ี 2 
4.  นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 
    -สรุปสาระส าคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดย Tileke&Gibbins 

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 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 



 

 

5.13 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
     บริษัทฯ ได้จัดท าการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนต าแหน่งท่ี
อาจว่างลง ตลอดจนรองรับต าแหน่งท่ีอาจต้องก าหนดขึ้นใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในอนาคต และสร้างโอกาสใน
การท าธุรกิจใหม่ของบริษัท ท้ังน้ี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน ตลอดจนพนักงานว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับ
การสานต่ออย่างต่อเน่ืองและทันท่วงที โดยมีแผนการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
    ใ นก ร ณี ท่ี ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า นก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร ว่ า ง ล ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีพิจารณา
คัดเลือกจากรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบันมี
จ า นวน  1  ท่ าน  ห รื อ อ าจพิ จ า รณาส ร รหาและ คัด เ ลื อ ก
บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนด และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ 
    ในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงว่างลง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
เสนอผู้สืบทอดต าแหน่ง ตามท่ีได้จัดท าแผนรองรับไว้ ส าหรับ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงได้ระบุตัวบุคคลท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน (Successor) ไว้ และในกรณีท่ียังไม่มีบุคคลท่ี
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนา
บุคลากรในล าดับรองลงมาเพ่ือเตรียมความพร้อม รวมท้ังอาจสรร
หาและคัดเลือกบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท
ก าหนด ท้ังน้ี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ก าหนดกระบวนการ
จัดท าการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan)  ดังน้ี 
1. ก าหนดต าแหน่งงานส าคัญท่ีต้องจัดท า Succession Plan เช่น 
ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ ภายใน 3-5 ปี เป็นต้น 
2. วิเคราะห์และก าหนด Competency ของผู้บริหาร และพนักงาน
ในระดั บ  Chief, Director และ  Department Manager ขอ ง
ต าแหน่งท่ีต้องการจัดท า Succession Plan 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเลื่อนระดับ
ต าแหน่งพนักงาน 
4. ค้นหา และประเมินกลุ่มบุคคลากรท่ีมีความพร้อมในการสืบทอด
ต าแหน่ง  (Pool of Candidate) จากข้อมูลพ้ืนฐานของแผนก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. จัดท าแผนกการฝึกอบรมของฝ่าย หรือต าแหน่งงานท่ีจะจัดท า 
Succession Plan 
6. จัดท า และด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา Pool of Successors  ตาม 
Group / Individual Development Plan 
7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of 
Successors ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
8. การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
9. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ Succession Plan และ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสืบทอดต าแหน่งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
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
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี  2562 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  

54     รายงานประจ าปี 2562 
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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
สม่ าเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ียังรวมถึงการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ควบคุมตนเอง (Self-Control)  
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ (44 ปี) 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  
                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                            (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:    
2550-ปัจจุบัน  :  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ประวัติการอบรม : 
1. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP), 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย     
2. Transforming IA for the Digital Age, สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย        
3. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG), Thai Institute 
of Directors (IOD) 
4. Cyber Security ส าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0, 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร, บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ จ ากัด 
6. Cyber Leadership Forum 2018, ACIS PROFESSIONAL 
CENTER      

7.Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018, 
World Business Forum 
8 .  หลั ก สู ต ร  IT Application Audit Process in the Digital, 
สวทช. 
9. หลักสูตร  How To Develop a Risk Management Plan, 
Thai Institute of Directors (IOD) 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานท่ัวไป
ภายในส านักตรวจสอบ  Design the overall structure 
2. จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
และสอบทานผู้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีได้วางไว้  
3. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีได้ผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. จัดท างบประมาณประจ าปี และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน
ตรวจสอบ  
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงาน
ตรวจสอบท้ังด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่
จริงของทรัพย์สินของบริษัท  
7. ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี
การเงิน  
8. ตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานตา่งๆ วา่เปน็ไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
ควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทตั้งไว้ 
9. ตรวจสอบ/สอบสวน และด าเนินการทางกฎหมายการทุจริต 
10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ  
11. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
12. คัดเลอืกและพฒันาผูต้รวจสอบภายในทุกระดบัใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
13. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ  
14. ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
15. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 
และท่ีปรึกษา  
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในท่ี
มีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมี
วธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังน้ี 
1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2. ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญรวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญน้ันต่อบุคคลอื่นก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังน้ีบริษัทยั งได้
ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่
การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 
3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี    มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,450,000 
บาท* ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นจากผู้สอบบัญชี  

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา     
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2562 

1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท 4,340,000 4,550,000 

2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3,705,000 3,900,000 

3.ค่าบริการอื่นๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมค่าสอบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อย 8,045,000 8,450,000 

*ค่าสอบบัญชีของบริษัทน่อยในป ี2562 เพิ่มขึ้นตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าป ี2562 อนุมัติ เนื่องจากระหวา่งปีมีการ
เรียกเก็บค่าสอบบัญชขีองบริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด เพิ่มเติม 
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การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
     คณะกรรมการท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้ควบคุม และตรวจสอบ
การบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การน าของประธานกรรมการท่ีมีภาวะ
ผู้น าและสามารถควบคุม การด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และควา ม
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
     อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบุคคลคนละคนกันโดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไมว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในนด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือก
จากกรรมการอิสระ  
     คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ ส านักงานคณะกรรมกา ร
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
กรณีของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ยังไม่มีการน าไปปฏิบัติ 
ส าหรับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้มีการปฏิบัติ บริษัทจะน าไปพิจารณาหาแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก  
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการ เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด 
2. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดจ านวนการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระและกรรมการ  เน่ืองจาก
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่าง
สูงสุด 
 



 

 

    ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน     
1,812 คน เพื่อรองรับการให้บริการส าหรับลูกค้าท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา 
พื้นท่ีเช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2562 
บริษัทได้เพิ่มจ านวนสาขาอีก 11 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศใน
กลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น  
 

อัตราการลาออก ปี 2560-2562 

 
*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 2562 มีจ านวนพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยจากการท างานท้ังสิ้น 17 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานท่ืเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน 

บุคลากร 

สายธุรกิจหลัก จ านวนพนักงาน 

ส านักงานใหญ่ 393 

โรงภาพยนตร์ 902 

โบว์ลิ่ง 252 

ขายโฆษณา 57 

ขายพื้นท่ีเช้าและศูนย์การค้า 109 

สื่อภาพยนตร์ 99 

รวมจ านวนพนักงาน 1,812 

58     รายงานประจ าปี 2562 

ปี 2560 2561 2562 

อัตราการลาออก (ร้อยละ) 2.10 1.62 1.39 



 

 

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 2562 พนักงานและ
ผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นจ านวน 8,276 
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)     59 

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 2562 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) 

60     รายงานประจ าปี 2562 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น
ทางตรงอยู่ร้อยละ 28.09 

รายได้     
1. เงินปันผลรับ 46.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายได้อื่น 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่า
สาธารณูปโภค 

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

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 4.75 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 9.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”) 

2.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 2.73 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น

ทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลล
อปเม้นท์ (บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ ) ในอัตราร้อยละ 
14.05 

ค่าใช้จ่าย     
1.ดอกเบี้ยจ่าย 0.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี 
2.ค่าใช้จ่ายอื่น 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.49 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
33.00 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ
และค่าตอบแทน
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

35.93 เป็นค่าตอบแทนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็น 
ราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ (ต่อ) 

  2. ค่าสาธารณูปโภค 23.78 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคท่ีบริษัทฯ 
ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

3. เงินปันผลรับ 88.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

4. รายได้อื่น 0.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

182.41 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการปกติ 
ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

1.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3.ค่าใช้จ่ายอื่น 1.49 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.58 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอื่น 7.55 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เงินมัดจ า  (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น") 

3.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.45 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน (รวมอยู่ใน 
"เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน") 

21.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

123.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าท่ีดิน 
(รวมอยู่ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น") 

21.82 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 40.00 

รายได้     
เงินปันผลรับ 30.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าโฆษณา 4.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหนี้อื่น 56.30 เงินท่ีบริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอท าคืนในเดือน
ถัดไป 



 

 

62     รายงานประจ าปี 2562 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. ซีเจ เมเจอร์ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 49.00 

รายได้     
1. ค่าโฆษณา 0.24 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี 
(กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
50.85 

รายได้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 1.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 5.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
41.61 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าโฆษณา 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. ค่าเช่าและบริการ 1.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

4. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 1.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนโฆษณา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 4.61 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชั่นฟิล์ม 

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่านบมจ. 
เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
32.07 

รายได้     

1. ค่าบริหารจัดการ 4.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 3.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 3.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

6.03 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.77 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
   ลูกหนี้การค้า 7.61 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้อื่น 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 13.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ไบค์แมน 

  
  

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
64.72 

รายได้     

1. ค่าบริหารจัดการ 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. รายได้อื่น 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.55 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์แสงกระสือ 

กิจการร่วมค้าท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
27.74 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 5.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

13.07 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.20 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ขุนแผนฟ้า
ฟื้น 

กิจการร่วมค้าท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ)ร้อยละ 
47.16 

รายได้     

1. ค่าบริหารจัดการ 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 46.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
1. ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

8.60 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 3.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอื่น 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 1.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ THAT 
MARCH 

กิจการร่วมค้าท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
12.94 

รายได้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

3.24 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 5.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ OUR 
LOVE FOREVER 

กิจการร่วมค้าท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 
12.94 

รายได้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

2.55 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 1.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
คืนยุติธรรม 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72 

รายได้     
ค่าบริหารจัดการ 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 17.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ไบค์แมน 2 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.04 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.20 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.96 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 0.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

5.30 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 1.43 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ฮักเถิดเทิง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85 

รายได้     
ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
      

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
แก็งตาลซ่ิง และ
หลาน 25 น้า 24 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 0.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

1.58 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.54 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
สามเกลอหัวแข็ง 
และ จ๊วดกระเทย 
บั้งไฟ 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72 

รายได้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

0.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.24 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.57 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิค
เจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริ
บิวชั่น (ลาว) 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 36.98 

รายได้     
1. ดอกเบี้ยรับ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 1.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.95 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด 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. ค่าโฆษณา 40.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยรับ 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 3.19 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 32.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.08  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 1.27  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าท่ีดิน 
(รวมอยู่ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น") 

6.52  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

5.53  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.แมคแคนนา
แลนด์ 

  

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 
100 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 11.54 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.เวลแอด 

  
บริษัทที่คุณวิชา 
และคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 70.99 และ
ร้อยละ 29 
ตามล าดับ 

  

ค่าใช้จ่าย     
ค่าบริการท่ีปรึกษา 13.20 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตรา

เดือนละ 1.10 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา 
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็น
ราคาท่ีตกลงกันตามท่ีก าหนดในสัญญา  เป็น
การคิดค่าตอบแทนอยู่ท่ีไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้  
ซ่ึงต่ ากว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท้ังนี้คุณวิชาไม่ได้รับค่าตอบแทน
อื่นใด 

          
บจ. เวล ซีนีเพล็กซ์ บริษัทที่บิดา, มารดา 

และคุณวิชา  
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น 
ร้อยละ 20, ร้อยละ 
20 และ ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

รายได้     
ส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.51 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 1.44 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หจก.เวล 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 50 
และ 
ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 3.87 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บมจ.วีรันดา รีสอร์ท บริษัทที่คุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 2.87 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เพชรปิ่นเกล้า บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 
100 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

34.56 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
(ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า 

เจ้าหน้ีการค้า 0.37  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.47  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.วิรชา 
  
  

บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 
99.98 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 3.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

วี มัลดีฟส์ ไพรเวท ลิ
มิเต็ด 

บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 
99.98 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 1.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท์ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
สยามฟิวเจอร์ ดีเวล
อปเมนท์  
ร้อยละ 14.05 และ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  
บจ.รัชโยธิน อเวนิว  
ร้อยละ 50.00 

รายได้     

ค่าบริหารจัดการ 0.41 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 
บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าสาธารณูปโภค 1.35 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคส าหรับการเช่า
พื้นท่ีเพื่อส าหรับส านักงานของบริษัทฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

เจ้าหน้ีอื่น 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท์ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
สยามฟิวเจอร์ ดีเวล
อปเมนท์ ร้อยละ 
14.05 

ค่าใช้จ่าย     

1. ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

52.91 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3.25 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 

“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”) 

25.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เจ้าหน้ีการค้า 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เจ้าหน้ีอื่น 8.96 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. วี ฟิตเนส บริษัทท่ีคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 

รายได้     

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

19.62 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

2. รายได้อื่น 1.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ค่าใช้จ่าย     

    ค่าใช้จ่ายอื่น 5.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ลูกหนี้การค้า 1.78 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ลูกหนี้อื่น 10.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2562 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป
เมนท์ ร้อยละ 28.09 

ค่าใช้จ่าย     
1.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

13.03 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขา 
เอสพลานาด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า  
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

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

0.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 2.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์ 

บริษัทที่คุณวิชาและ 
คุณภารดี พูลวร
ลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 
25 และ 
ร้อยละ 25 ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 5.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 1.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เอ็มเทล โซลูชั่น  
ลิมิเต็ด 

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

ลูกหนี้อื่น 1.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา บีช พัทยา บริษัทที่คุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 2.52 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เน็กซ์ สเต็ป  
เวนเจอร์ ลิมิเต็ด 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันในบริษัทย่อย 
(บจ. เอ็มเทล 
(ประเทศไทย) จ ากัด) 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าท่ีปรึกษา 0.70 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือนละ 

10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

เจ้าหน้ีอื่น 0.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 



 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 63,366,786 7.08% 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 48,028,280 5.37% 

4. GIC PRIVATE LIMITED 45,547,200 5.09% 

5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 44,929,302 5.02% 

6. STATE STREET EUROPE LIMITED 41,078,615 4.59% 

7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 37,261,300 4.16% 

8. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 20,436,900 2.28% 

9. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05% 

10. ส านักงานประกันสังคม 12,541,700 1.40% 
 
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. 62 31 ธ.ค. 61 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - - - - 

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

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

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

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร ์ กรรมการ 440,000 - 400,000 - 

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 - 77,500 - 60,000 

12. นายกิติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายก่อสรา้ง 

30,046 - 30,046 - 

13. นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 

102,665 - 88,665 - 

14. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจสื่อโฆษณา 

- - - - 

15. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

27,740 - 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 
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ 
    วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา 
จ านวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ น าไปช่วยเหลือสังคม
ต่อไป   
 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมเป็น Green Cinema  
น าร่องจับมือ ไบโอฟอร์ม ใช้หลอดที่ผลิตจากน้ าตาลอ้อยย่อย

สลายได้เองพร้อมจัดถังแยกประเภทขยะ  
    นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) จับมือ ดร.วีรพงษ์ 
ศรัทธาผล กรรมการบริหารด้านเศรษฐศาสตร์ บริษัท ไบโอฟอร์ม 
(ประเทศไทย) จ ากดั รว่มเปน็สว่นหน่ึงในการรณรงค์และปลกุจติส านึก
รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้า ลด ละ เลิก การใช้หลอดซ่ึงเป็นขยะ
ฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวท้ิงและยากต่อการย่อยสลาย ซ่ึงเป็นปัญหาขยะ
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน  โดยพร้อมเป็น Green 
Cinema หันมาให้บริการหลอดท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่าง
น้ าตาลอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมจัดวางถังขยะแยกประเภท 
ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ และ ขยะท่ัวไป เพื่อง่ายต่อการท้ิงและ
ง่ายต่อการน าไปก าจัดขยะต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง
และการก าจดัขยะท่ีถกูวธิ ี ท่ี โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, 
รังสิต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย, พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 
 
 
 
 
 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต 
มอบหน้ากากอนามัย N95 5,000 ชิ้น  

    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ 
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จัดท าโครงการ 
“ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน มอบหน้ากากอนามัย N95”ให้กับลูกค้า
จ านวน 5,000 ชิ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาจากสถานการณ์   
“ฝุ่นละออง PM 2.5” ท่ีมีค่าเกินมาตรฐานปกคลุมกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 6 สาขา 
ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล พระราม 2, มหาชัย   
จ.สมุทรสาคร, ศาลายา จ.นครปฐม, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา 
ซีนีเพล็กซ์ บางนา ในเขตพื้นที่เสี่ยงที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน
มาตรฐาน ซ่ึงสง่ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและสขุภาพ 
ของประชาชน 

 
สนับสนุน การจัดงาน “Nurse for Love Concert” 

หารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการส าหรับพยาบาลที่บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการท างาน 

    นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสุข และ รศ.สุปาณีเสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี มอบช่อดอกไม้ขอบคุณให้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะสนับสนุนการจัดงาน คอนเสิร์ต “Nurse 
for Love Concert” ซ่ึงจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการส าหรับพยาบาลท่ีบาดเจ็บ 
พิการ หรือ เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าท่ี ณ โรงภาพยนตร์สยามภา
วลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์  
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“Green Lifestyle Entertainment”  
     บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด จับมือ บริษัท บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์แบรนด์ “เกรซ” ตอกย้ าผู้น าธุรกิจรักษ์ส่ิงแวดล้อมดีเดย์ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนน้ี น าร่องเป็น “Green Lifestyle 
Entertainment” เปล่ียนมาใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารจาก
กล่องโฟมมาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากชานอ้อยซ่ึงปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติภายใน 45 
วัน โดยให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมาจัดเลี้ยงในลักษณะเป็นซุ้มอาหาร 
ขนมขบเค้ียว และลูกค้าท่ีต้องการน าอาหารกลับไปทานท่ีบ้าน ท้ังน้ี 
เมเจอร์ โบว์ล ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกให้ลดลงภายในปี 
2562 โดยเฉพาะการลดขยะพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวท้ิงอาทิ หลอด, 
กล่องโฟม, แก้วพลาสติก, แท่งคนกาแฟ และช้อนส้อม จ านวน
มากกว่า 1,300,000 ชิ้นต่อปี โครงการน้ีจะสามารถลดการใช้
พลาสติกน้ าหนักรวมได้ประมาณ 8,000 กิโลกรัมต่อปี เพื่อเป็น
ต้นแบบโครงการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย 
เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 

    เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวน
ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเป็น
ช่องทางในการจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความ
พร้อมไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต 
     โดยในปี 2562 ได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตท้ังหมด 4 ครั้ง รวม
จ านวนผู้บริจาคท้ังสิ้น 397 คน ได้โลหิตท้ังสิ้น 346 ยูนิต 
 
 การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

  -ไม่มี- 

72     รายงานประจ าปี 2562 



 

 

    กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2562 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซ่ึงได้ก่อตั้ง

จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล (Non-Profit Organization) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ
วันท่ี 12 มกราคม 2556 เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสใน
สังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลก
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 248,609 คน และน า
ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 43,644 คน  

ซ่ึงในปี 2562 ทางมูลนิธิได้น าน้องๆ ท่ีด้อยโอกาสเข้าชม
ภาพยนตร์รวม 41,108 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีด้อยโอกาส
เข้าชมภาพยนตร์รวม 8,941 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 6 ปี รวม 120 ทุน  

ปี 2562 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” 
ปีที่ 4 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 4 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดท าและส่งมอบห้อง
หนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 41 โรงเรียน 41 จังหวัด   

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดท่ีจะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่งต่อ
เรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป และยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง
ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป  
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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 2562  
 

 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ค าอธบิาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2562 
    ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แม้อยู่ในอัตราท่ีชะลอตัว 
แต่การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จาก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ท่ียังอยู่ในระดับต่ า และมาตรการ
ต่างๆของภาครัฐ ท่ีส่งเสริมการใช้จ่าย ท าให้ลูกค้ายังคงเข้ามาใช้
บริการโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ยังคงเติบโต โดยภาพยนตร์ต่างประเทศในกลุ่มฮีโร่ท่ียังคงได้รับ
ความนิยมสูง ท ารายได้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง 
Avengers End Game ,Spiderman Far From Home ,Captain 
Marvel และส าหรับภาพยนตร์ไทยท่ีถึงแม้ว่าจะไม่มีหนังท่ีท ารายได้
สูงเท่าภาพยนตร์เรื่องนาคี 2 ในปี 2561 ก็ตาม แต่แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปีน้ีก็ยังคงขยายตัวมากขึ้น เนื่องจาก
จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และ
รูปแบบการลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ท่ีเปลี่ยนไป มีการร่วมทุน 
เป็นพาร์ทเนอร์สร้างกับบริษัทภาพยนตร์และนายทุนต่างชาติมาก
ขึ้น ท้ังจากจีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ฯลฯ ซ่ึงนอกจากได้
ฉายในประเทศไทยแล้ว ก็ยังสามารถส่งไปฉายในประเทศท่ีร่วมทุน
ได้ โดยเป็นการขยายฐานส าหรับภาพยนตร์ไทยไปในตัว และในส่วน
ของอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีหลายสื่อได้รับผลกระทบติดลบมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ส าหรับส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์นั้นยังเติบโตสวน
กระแสกับส่ืออื่นๆ ซ่ึงปัจจัยในการขยายตัวของเม็ดเงินโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ มาจากการท่ีบริษัทยังเดินหน้าขยายสาขาท่ัวประเทศ 
ณ สิ้นปี 2562 มีสาขารวม 170 สาขา 812 โรงภาพยนตร์ 
ครอบคลุม 60 จังหวัด ท้ังยังขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาจากบัตร
สมาชิก MPASS สมาชิกบัตร MGEN และกลุ่มลูกค้าเด็กและ
ครอบครัวจากโรงภาพยนตร์พิเศษ อย่าง Kids Cinema ท าให้เป็น
สื่อท่ีสามารถเข้าถึงผู้ชมท่ัวประเทศ หลากหลายกลุ่ม ท้ังคนเมือง 
คนต่างจังหวัด ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท้ังวัยรุ่น คนท างาน และ
ครอบครัว สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและแบรนด์ต่างๆ ใช้เป็น
ช่องทางการสื่อสาร เช่นเดียวกับส่ือมวลชนต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
    ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (TFRS 15) ได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้การรับรู้รายได้สะท้อนถึงการควบคุมในสินค้าและ
บริการท่ีได้โอนไป แทนการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซ้ือ ซ่ึงกลุ่มกิจการได้
รับรู้เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมต้นงวด โดย
ไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ส าหรับสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยใช้
วิธีปฎิบัติท่ีผ่อนปรนส าหรับสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์และสัญญาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนด TFRS15 และส าหรับหน้ีสินท่ีเกิดจาก
สัญญากับลูกค้าท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษน้ัน ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ ไม่มีความแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคัญ
จากจ านวนเงินท่ีเคยรับรู้ภายใต้นโยบายการบัญชีเดิม แต่ได้ถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ,มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 22 เรื่อง 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต 
    สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ
ฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า 
ท่ีส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบท้ังหมดในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยไม่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ซ่ึงกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี
มาใช้เป็นครั้งแรก ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
    ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีรายได้รวมเป็นจ านวน 10,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
จากปีก่อนหน้า ธและถึงแม้ว่าก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 1,170 
ล้านบาท จะลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า (ปี 2561, 1,284ล้าน
บาท)  แต่ก็เป็นผลมาจากรายการพิเศษจากก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นหลัก ซ่ึงหากไม่
รวมรายการพิเศษดังกล่าวบริษัทจะมีก าไรสุทธิก่อนหักรายการ
พิเศษฯ จ านวน 1,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า 
(ปี 2561, 955ล้านบาท) 
    ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ียังเติบโตอย่างต่อเน่ือง มาจาก
การท่ีบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะขยายสาขา เพ่ือให้การบริการเข้าถึงลูกค้าให้
มากที่สุด ขยายฐานลูกค้า และสร้างวัฒนธรรมในการชมภาพยนตร์ 
ส่งผลให้ในปี 2562 จ านวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ รวมท้ังสิ้น 40 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการ
บริหารจัดการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการขยายอัตราการท าก าไรขั้นต้น

ผ่านการคัดสรรและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น 
รายได้จากการขายและบริการ  และรายได้อื่น 

สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภทกับปีก่อนหน้า 

    รายได้จากการจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการ
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 7,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมาจากจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมขึ้น มี
ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างกลุ่มนักศึกษาจากการเป็นสมาชิกบัตร 
MPASS และกลุ่มครอบครัวท่ีให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากโรง 
Kids Cinema  มีสินค้าขายท่ีหลากหลายมากขึ้น และภาพยนตร์
ต่างประเทศท่ียังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงดังกล่าวข้างต้น 
รวมถึงจ านวนภาพยนตร์ไทยท่ีเข้าฉายมากขึ้น ตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้น 
    รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จ านวน 1,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จ านวน 244 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ18 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้า มาจากการต่อสัญญาใหม่ของลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 
รวมถึงการขยายสาขาโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น 
    รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ จ านวน 419 ล้านบาท 
ลดลง จ านวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า มาจากการการปิดด าเนินการของ 3 สาขา ท่ีมีผล
ประกอบการไม่ดี ท้ังส่วนของโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและไอซ์สเก็ต 
ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ,สาขาอุดรธานี และสาขาเชียงใหม่ 
    รายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ จ านวน 430 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น จ านวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า มาจาก Occupancy เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.3 เป็น 
ร้อยละ 92.2  มาจากสาขางามวงศ์วาน มีการขายพื้นท่ีเช่าเพิ่มขึ้น 

กลุ่มธุรกิจ 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 7,953 74% 7,564 76% 389 5% 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 1,584 15% 1,340 13% 244 18% 

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 419 4% 438 4% -19 -4% 

ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ 430 4% 425 4% 6 1% 

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 311 3% 185 2% 126 68% 

รวมรายได้ 10,697 100% 9,952 100% 745 7% 
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    รายได้จากธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จ านวน 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จ านวน 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า มาจากรายได้จากการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และ
การผลิตภาพยนตร์ไทย เข้าฉายในช่องทางโรงภาพยนตร์ และ
ช่องทาง Free TV เพิ่มขึ้น 
    รายได้อื่น จ านวน 150 ล้านบาท ลดลง 306 ล้านบาท (ปี 
2561 : 457 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 67 มาจากก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง จ านวน 253 ล้านบาท ก าไร
จากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย ลดลง จ านวน 43 ล้านบาท 
และ บริษัท เอ็มวีดี จ ากัด (บริษัทย่อย) มีหน้ีสูญได้รับคืนในปีก่อน
หน้า จ านวน 10 ล้านบาท 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น  
    ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวมท้ังสิ้น จ านวน 7,006 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น  507 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า (ปี 
2561 : 6,499 ล้านบาท) มีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 65 
เท่ากับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวตามยอดขาย 
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงก าไรขั้นต้น บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้น
จ านวน 3,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
7 จากปีก่อนหน้า มีอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 35  
เท่ากับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนต่อโรงท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
    ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท้ังสิ้น 
จ านวน 2,561 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 
จากปีก่อนหน้า (ปี 2561 : 2,491 ล้านบาท) และมีสัดส่วนต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 24 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ 
และการขยายสาขาเพ่ิม บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการและควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่อโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุงสาขาเดิมให้มี
ความทันสมัยขึ้น  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายส าหรับ
พนักงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นหาแนวทางลด
ค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากขึ้น 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2562 จ านวน 98 ล้านบาท 
ลดลง 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
เป็นผลจากการทยอยจ่ายช าระเงินกู้ตามสัญญา รวมถึงการ
วิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนการบริหารการเงินผ่านเครื่องมือต่างๆ 
ท้ังการใช้เงินจากกระแสเงินสด หรือการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อ
บริหารต้นทุนให้สมดุล และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 
ตลอดจนการควบคุมอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม 
 
 

ก าไรสุทธิ 
    ผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,170 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9  มี
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 11 ลดลง
จากปีก่อนท่ีมีอัตราอยู่ท่ีร้อยละ 13 และมีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.31 
บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อนท่ีมีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาทต่อ
หุ้น) โดยมีสาเหตุหลักจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีลดลง ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงหากไม่รวม
รายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯยังคงมีความสามารถในการขยาย
อัตราการท าก าไร และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 อยู่ท่ีร้อยละ 18.05 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 19.86 จากความสามารถในการท า
ก าไรท่ีลดลง ซ่ึงมาจากรายการพิเศษก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวข้างต้น 
 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 
14,006 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 2,420 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,586 ล้านบาท บริษัทมี
สินทรัพย์รวม ลดลง 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561  ซ่ึงบริษัทมีสินทรัพย์ 14,074 ล้านบาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 34.56 
ของปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 35.33 โดยมูลค่าท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นผล
มาจากรายการท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 
-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จ านวน 365 ล้าน
บาท มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
-เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น จ านวน 435  
ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนแบ่งก าไร
เพิ่มขึ้น 
-ลูกหนี้การค้า ลดลง จ านวน 106 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรับ
ช าระเงินจากลูกหน้ีค่าสื่อโฆษณา 
-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง จ านวน 621 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ 
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สภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุน 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ านวน 962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 365 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้ 
-เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน 2,396 ล้านบาท 
ได้มาจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในรายการ
สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 2,843 ล้านบาท และเงินทุน
หมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์และ
หน้ีสินด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ ภาพยนตร์ระหว่างผลิต หน้ีสินท่ี
เกิดจากสัญญา รายการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น รวมจ านวน
เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ านวน 99 ล้านบาทและจ่าย
ภาษีเงินได้ 325 ล้านบาท 
-เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 946 ล้านบาท โดย
ปัจจัยหลักมาจากการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับ
การขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย ในปี 2562 
และในปีถัดไป จ านวนสุทธิ 782 ล้านบาท  ช าระค่าสิทธิภาพยนตร์ 
และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ จ านวน 63 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อ
ลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 272 ล้านบาท 
และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 164 ล้านบาท 
-เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,084 ล้านบาท 
โดยในจ านวนน้ีเป็นการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ 
จ านวน 5,258 ล้านบาท รับเงินจากการกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋ว
แลกเงิน 5,377 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,208 
ล้านบาท 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จ านวน 2,420 ล้านบาท มีหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 5,000 ล้านบาท 
ซ่ึงเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องจะอยู่ท่ี 0.48 เท่า เท่ากับปีก่อน 
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ท่ี 0.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนซ่ึงมีอัตราเท่ากับ 0.38 เท่า ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้มีแหล่งเงินทุน
ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องท้ังในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋ว
เงินระยะสั้น ไว้อย่างพอเพียง 
โครงสร้างเงินทุน 
    ในปี 2562 บริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อการขยายกิจการจากเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นหลัก ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 
2562 บริ ษัทฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 7,399 ล้านบาท โดยมี
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.15 เท่า เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อนท่ีมีอัตรา 1.14 เท่า ซ่ึงตามข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าท่ีในการออกหุ้นกู้  ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด ารง

อัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 
1.5 เท่า ซ่ึงบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ยังสามารถ
ด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ต่ ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืม ท้ังน้ีในปี 2562 
บริษัทฯ มีหน้ีสินทางการเงินจ านวน 4,037 ล้านบาท โดยมีอัตรา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระหว่างปี 2560 -
2562 เท่ากับ 11.56 เท่า, 15.53 เท่า และ 16.05 เท่า ตามล าดับ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนเท่ากับ 
6,607 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 6,456 ล้าน
บาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเท่ากับ 151 ล้านบาท 
รวมลดลงสุทธิ 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น  6,632 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ลดลง 41 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ก าไรจากการด าเนินงาน 1,170 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล 1,208 ล้านบาท 
รายจ่ายการลงทุน 
    ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ 946 ล้านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซ้ือสินทรัพย์ส าหรับก่อสร้างโรง
ภาพยนตร์ใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น และลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลงทุนใน
กิจการร่วมค้าในการผลิตภาพยนตร์ไทยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมและ
สนับสุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้าขึ้น โดยแหล่งเงินทุน
มาจากเงินสดจากการด าเนินงานและเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน และความสามารถใน
การช าระหนี้ 
    ในปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
จากเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยได้รับการจัดอันดับจาก TRIS 
rating เป็นรายปี และรายครั้งท่ีออกตราสารหน้ี โดยมีเงื่อนไขการ
กู้ยืม (Covenant) ด ารงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อทุนไม่เกิน 1.5 
เท่า โดยในปี 2562 TRIS rating ได้ก าหนดอันดับเครดิตองค์กร อยู่
ท่ี “A” (Single A Straight)  ด้วยแนวโน้มคงท่ี (Stable) สะท้อน
ถึงความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 
 หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
จ านวน 7,399 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียน 5,000 
ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,399 ล้านบาท บริษัทมีหน้ีสิน
รวม ลดลง 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึง
มูลค่าท่ีลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปน้ี 
-เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ลดลง 163 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การช าระเจ้าหน้ีซ้ือสินทรัพย์จากการก่อสร้าง โรงภาพยนตร์สาขา 
ไอคอน สยาม เมื่อปี 2561 
-เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้นสุทธิ จ านวน 112 ล้านบาท 
 
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงาน
ในอนาคต 
    จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว และมีความ
ผันผวนน้ี ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดท าแผนงานประจ าปี พร้อมตรวจ
ติดตามผลจากฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน จึงท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือก าหนดแผนงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้
ก าหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ท้ังยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
การจัดหาคอนเทนท์ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเพื่อให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า  ปรับปรุงโรงภาพยนตร์และสินค้าให้มีความ
ทันสมัย มีคุณภาพท้ังเรื่องรูปแบบและราคา และควบคุมดูแลการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลก าไรในขั้นต้นให้มากขึ้น  ท้ังน้ีเพื่อให้การบริการเข้าถึงลูกค้า
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากขึ้น ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะ
ขยายสาขาและเพิ่มจ านวนโรงภาพยนตร์ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และต่างประเทศ รวมประมาณ 20-40 โรงภาพยนตร์ 
อาทิเช่น 

1.  สาขามาร์คโฟร์ พลาซ่า จ.แพร่  ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 3 
โรง 
2.  สาขาโลตัสหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 2 
โรง 
3.  สาขาโลตัสพะเยา จ.พะเยา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
4.  สาขาโลตัสมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ลงทุนโรงภาพยนตร์
จ านวน 3 โรง 
5.  สาขาโลตัสกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 
2 โรง 
6.  สาขาโลตัสนิคมบางกะดี จ.ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์
จ านวน 2 โรง 
7.  สาขาโลตัสสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ลงทุนโรงภาพยนตร์
จ านวน 2 โรง 
8.  สาขาโลตัสสะเดา จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
9.  สาขาบิ๊กซีมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 
1 โรง 
10.  สาขาโรบินสันราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์
จ านวน 5 โรง 
11.  สาขาบ๊ิกซียะลา จ.ยะลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 1 โรง 
12.  สาขาบ๊ิกซีบ่อวิน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
13.  สาขาบิ๊กซีปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงทุนโรงภาพยนตร์
จ านวน 2 โรง 
 (หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
    โดยเงินลงทุนในโครงการท้ังหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิม
ให้สวยงาม และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า คาดว่าจะใช้ประมาณ 600 
ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ การน าเงินท่ี
ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน 
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งบการเงินรวม  
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 



 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)  (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทนุรวมและงบก าไรขาดทนุเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุม่กจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิการดอ้ยค่าของความนิยมเป็น 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งน้ี  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ การจดัการเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

  
การประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
  

  

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 คา่ความนิยม 

  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรูค้่าความนิยม
ในสามหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิด เงินสด (CGU) ได้แก่  
สว่นงานธรุกจิโรงภาพยนตร ์(จ านวน 17.17 ลา้นบาท) ส่วนงาน
ธุรกิจให้เช่าและบรกิาร (จ านวน 22.79 ล้านบาท) และสว่นงาน
ธรุกจิสือ่ภาพยนตร ์(จ านวน 57.97 ลา้นบาท) 
  
ผู้บรหิารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ย 
คา่ของสินทรพัย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจาก 
การใชค้า่ความนิยมและสรปุวา่ราคาตามบญัชขีองค่าความนิยม
หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าแสดงไว้ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม        
ในการประเมนิมูลค่าจากการใช้ของค่าความนิยมส าหรบัส่วน
งานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ผู้บริหารได้จดัให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผูท้ าการประเมนิ 

  
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
คา่ความนิยม เน่ืองจากมูลค่าของคา่ความนิยมมสีาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ 
ค่าความนิยมต้องอาศยัการประมาณการ และดลุยพนิิจทีส่ าคญั
ของผูบ้รหิารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดนัน้ๆ และการประมาณอตัราคดิลด 
ทีใ่ช้ในการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนและการด้อยค่าของ 
คา่ความนิยม 
 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ
กระแสเงนิสดของแต่ละ CGU รวมถงึทดสอบความถูกต้องของ
การค านวณ นอกจากน้ีข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการ
กระแสเงินสดกบังบประมาณทางการเงินซึ่งได้รบัการอนุมตั ิ 
โดยคณะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้พบวา่ประมาณการกระแสเงนิสด 
ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สอดคล้องกบังบประมาณ 
ซึง่ไดร้บัการอนุมตั ิและคณะกรรมการไดส้อบทานขอ้สมมตฐิาน
ซึ่งได้แก่อตัราคดิลด และอตัราการเติบโตที่ใช้ในการค านวณ
มลูคา่จากการใชแ้ลว้ 

  

ส าหรบัส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ข้าพเจ้าได้ทบทวนและ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารในด้านความเป็นไปได้ของ
ประมาณการที่ผู้เชี่ยวชาญจดัท าขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะ  
และแนวโน้มของตลาดภาพยนตร ์
  
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.    อตัราการเตบิโตที่ใช้ในการจดัท าประมาณการกระแส   
เงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโต         
ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม
ของธรุกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และ 

2.    อตัราคดิลดที่ใช้ในการจดัท าประมาณการซึ่งข้าพเจ้า  
ได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท   
และเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และผลการวิจยั
ส าหรบัธรุกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

  

จากผลการตรวจสอบ ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ค านวณมลูคา่จากการใช ้มคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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ขอ้มลูอื่น 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 
ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจา้ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่  
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  

กรรมการมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ  
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุม่กจิการและบรษิทั 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไม่วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู  
แต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   

ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้  
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจาก         
การทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์         
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลักฐาน  
การสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้  
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย  
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า  
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า  
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

 ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล          
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบ  
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจ้าไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลที่บุคคลภายนอก   
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่  3445  
กรงุเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมีีอ่ยูต่ำมทีไ่ด้
จดทะเบยีนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทั 
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุม่กจิกำรด ำเนินธรุกจิหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ และใหบ้รกิำรเกีย่วกบัควำมบนัเทงิ กำรประกอบธรุกจิหลกั
ของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  
 
    ธรุกจิโรงภำพยนตร ์ 
    กำรใหบ้รกิำรสือ่และโฆษณำ 
    กำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
    ธรุกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร 
    ธรุกจิสือ่ภำพยนตร ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัช ี
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัตอ่ไปน้ี 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของ
งบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ   
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้นและรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำน
และประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณทีีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิ (ต่อ) 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบกระแสเงนิสด 
 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในส่วนที่โอนจำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติไดถู้กจดัประเภทใหม่จำกเดมิแสดงไว้
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใต้กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนเป็นแสดงเป็นกำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุน
หมนุเวยีนของภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติซึง่แสดงไวภ้ำยใตก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 
ผลกระทบต่องบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผ  ลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำ
ทีท่ ำกบัลูกคำ้ ซึง่ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคมุ คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยงัลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงิ น
ที่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บัจำกสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลักกำรรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรโอน
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบริกำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 11 (TAS 11)  
เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรือ่ง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ี

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กลุม่กจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
มำถอืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีเป็นรำยกำรปรบัปรงุกบัก ำไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) โดยไมป่รบัปรงุ
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุม่กจิกำรใชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่อ่นปรนส ำหรบัสญัญำทีเ่สรจ็สมบรูณ์และสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
ตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 15 
 
กำรบญัชสี ำหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยถูกปนัสว่นไปยงัแตม้ทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้และสนิคำ้ 
ทีข่ำยโดยใชว้ธิมีลูคำ่คงเหลอืแบบยอ้นกลบั (reverse residual method) ภำยใตว้ธิน้ีีมลูคำ่ยตุธิรรมของแตม้ 
ถูกปนัส่วนไปยงัคะแนน จำกนัน้ส่วนทีเ่หลอืของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจงึถูกปนัส่วนใหก้บัสนิคำ้ทีข่ำย 
 
ภำยใต ้ TFRS 15 จ ำนวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะตอ้งปนัส่วนใหก้บัแตม้และสนิคำ้ตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ  
ท ำให้จ ำนวนเงนิที่ปนัส่วนให้กบัสินค้ำที่ขำยโดยเฉลี่ยสูงกว่ำจ ำนวนเงนิที่ปนัส่วนภำยใต้วธิมีูลค่ำคงเหลือ
แบบยอ้นกลบั 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 หน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำกบัลูกคำ้ที่เกี่ยวกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ไมม่คีวำมแตกต่ำงทีเ่ป็นสำระส ำคญัจำกจ ำนวนเงนิที่เคยรบัรูภ้ำยใต้นโยบำยกำร
บญัชเีดมิ แต่ไดถู้กจดัประเภทรำยกำรใหมใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรงุรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจำกกำรปรบัใช ้TFRS15 เป็นครัง้แรก มดีงัน้ี 

กำรจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกกำรน ำ TFRS 15 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรกมดีงัน้ี 
 
- จดัประเภทใหมเ่กีย่วกบัรำยไดร้อรบัรู ้ซึง่แสดงไวเ้ป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นมำเป็นหน้ีสนิทีเ่กดิจำก

สญัญำภำยใต ้TFRS 15 
- จดัประเภทใหมเ่กีย่วกบัรำยไดร้อรบัรู ้ซึง่แสดงไวเ้ป็นหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นมำเป็นหน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ

ภำยใต ้TFRS 15 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตอ่) 
 

 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบของรำยกำรในงบกำรเงนิปีปจัจบุนัตำม TFRS 15 และตำม TAS 18 มดีงัน้ี  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตอ่) 
 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2561) เรือ่ง กำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรงุโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- กำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรจำ่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิกีำรทำงบญัชีส ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยน  

กำรจดัประเภทจำกกำรจำ่ยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจำ่ยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้น้ี ยงัได้ให้ข้อยกเว้นในกำรจดัประเภทกรณีที่กิจกำรต้องหกั ณ ที่จ่ำยภำษีของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกบั  
กำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแลภำษ ีใหถ้อืเสมอืนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑป์ระเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะต้องรบัรูส้ว่นของภำษดีงักล่ำวเป็นกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑป์ระเภททีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
 

ค) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2561) เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีที่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรสัต ์หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ดว้ย
วธิมีลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิกีำรน้ีส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมคำ้
แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 

ง) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
สิง่ตอบแทนจำ่ยลว่งหน้ำ 
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนในกรณทีีก่จิกำรไดจ้ำ่ยหรอืรบัลว่งหน้ำ
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกีย่วกบัวนัทีร่บัรูร้ำยกำรซึง่ก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นที่น ำมำใชใ้นกำรรบัรูร้ำยกำร 
เมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ ค่ำใช้จ่ำย หรอืรำยได้  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื

หลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16    เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใิน 
       หน่วยงำนตำ่งประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19     เรือ่ง กำรช ำระหน้ีสนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มน้ีกล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหน้ีสนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิกลุม่น้ีมำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ สง่ผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไมต่อ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ
อกีตอ่ไป กลุม่กจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ เวน้แตเ่ป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ ำ  
 

 กลุม่กจิกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิน้ีมำใชเ้ป็นครัง้แรก  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื

หลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ตอ่) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุใหมฉ่บบัอื่นๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อ  
กลุม่กจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทนุกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธรุกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรือ่ง กำรรว่มกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบ 
ทำงภำษีเงินได้ของเงนิปนัผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกบักำรรบัรู้รำยกำรหรือ
เหตกุำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปนัผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังำน (กำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณทีีม่กีำรแกไ้ข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้ โดยเมือ่
กำรเปลีย่นแปลงโครงกำรไดเ้กดิขึน้ กจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปจัจบุนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณตน้ทุนบรกิำรในปจัจบุนัและดอกเบีย้สทุธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทนุกำรกูย้มื ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนวำ่หำกสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไข
ทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยูใ่นสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิที่
กูม้ำโดยเฉพำะดงักลำ่ว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหน่ึงของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถปุระสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 2 8 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (สว่นไดเ้สยี 
ระยะยำวในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัรว่มและกำร
รว่มคำ้ซึง่โดยเน้ือหำแลว้ถอืเป็นสว่นหน่ึงของเงนิลงทุนสทุธใินบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ แต่ไมไ่ดน้ ำวธิสีว่น
ไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิ กจิกำรจะตอ้งถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่ 9 เรือ่งเครือ่งมอืทำง
กำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปนัสว่นผลขำดทนุและกำรดอ้ยคำ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุน   ใน
บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้  



  

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     103 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื

หลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ตอ่) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุใหมฉ่บบัอื่นๆ (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคมุของธรุกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธรุกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อ
กจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคมุรว่มของธรุกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะตอ้งไม่
วดัมลูคำ่ใหม ่
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำง 
ภำษเีงนิได ้ ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี และ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปจัจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ ใน
เรื่องดงัต่อไปน้ี 
 
- กจิกำรตอ้งสมมตวิำ่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นข้อใ น
กำรพจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิีกำรทำงภำษี 
ทีม่คีวำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง  
ในกำรใช้ ดุลยพนิิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้  
ดลุยพนิิจหรอืประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุม่กจิกำรมอี ำนำจควบคมุ กลุม่กจิกำรมอี ำนำจควบคมุเมือ่กลุม่กจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุนและสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั  
กำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคมุบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัรว่มเป็นกจิกำรทีก่ลุม่กจิกำรมอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแตไ่มถ่งึกบัมอี ำนำจควบคมุหรอืมกีำรควบคมุรว่ม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใช้วธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทนุในกำรรว่มกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนัหรอืกำรรว่มคำ้ โดยขึน้อยูก่บัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกวำ่โครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธใินสนิทรพัยแ์ละมภีำระผูกพนั  
ในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย  
ของกำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รำยได ้และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ้น  
ซึง่รำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
กำรรว่มคำ้ 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรรว่มคำ้เมือ่กลุม่กจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี  

 
กลุม่กจิกำรรบัรูเ้งนิลงทนุเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่ำ่ยซือ้รวมกบัตน้ทนุทำงตรงของเงนิลงทนุ 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูม้ลูคำ่ภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอื
ขำดทนุของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัสว่นทีผู่ล้งทนุมสีว่นไดเ้สยีอยูใ่นก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรงุกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อสว่นแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยี
ของกลุม่กจิกำรในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ซึง่รวมถงึสว่นไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุม่กจิกำรจะไมร่บัรู ้สว่นแบ่ง
ขำดทุนทีเ่กนิกวำ่สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอื ไดจ้่ำยเงนิ
เพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุม่กจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคมุบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคมุเชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุม่กจิกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจำ่ยซือ้หรอื รำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ยกบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น
ตำมสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
สดัส่วนกำรถือครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอื  
ยงัคงมกีำรควบคมุรว่ม ก ำไรหรอืขำดทนุทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะสว่นทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทนุ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัสว่นกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ จะถูกรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้  
เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
มูลคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำม
สดัสว่นกำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุม่กจิกำรจะถกูตดัออก ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหวำ่งกลุม่กจิกำรกบับรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัสว่นทีก่ลุม่กจิกำรมสีว่นไดเ้สยี
ในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ ขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำรระหวำ่งกลุม่กจิกำรจะถูกตดัออกเชน่เดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนวำ่เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน  
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.4 กำรรวมธุรกจิ 
 

กลุม่กจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีือ้ส ำหรบักำรรวมธรุกจิทีไ่มใ่ชก่ำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจำ่ยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ี่ไดม้ำ หน้ีสนิ และหน้ีสนิที่อำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในกำรรวมธรุกจิแตล่ะครัง้ กลุม่กจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมลูคำ่สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของ
ส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวน  
ที่เกนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธรุกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรรวมธรุกจิทีด่ ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซือ้ 
 

หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธรุกจิจะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรวดัมูลคำ่ใหมจ่ะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดวำ่จะตอ้งจำ่ยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่  
 

กำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุม่กจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของกจิกำรทีถ่กูน ำมำรวม
ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมตำมมลูคำ่ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสดุทีต่อ้ง
จดัท ำงบกำรเงนิรวม โดยกลุม่กจิกำรตอ้งปรบัปรงุรำยกำรเสมอืนวำ่กำรรวมธรุกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่นัตน้งวด ในงบกำรเงนิ 
งวดก่อนที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มกิจกำร  
(หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัต้นงวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ)  
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.4 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 

กำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั (ต่อ) 
 

ตน้ทนุกำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หน้ีสนิทีเ่กดิขึน้หรือ
รบัมำ และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคมุ 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบญัชีขอ ง
กจิกำรทีถ่กูน ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “สว่นเกนิทนุจำกกำรรวมธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั” ในสว่นของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

 

2.5 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร  
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจำ่ยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงคำ่
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทนุของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทนุของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงคำ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะ 
เงนิเฟ้อรนุแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำ
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงัน้ี 
 

-  สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 

-  รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยในงบก ำไรขำดทนุและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
-      ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 
2.6 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจำ่ยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยไุมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

2.7 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิรุกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหน้ีกำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ในกรณี 
ทีม่สีว่นประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปจัจบุนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลคำ่ในภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนหกัคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 

2.8 สนิคำ้คงเหลอืและภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 
 
สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย อำหำรและเครื่องดื่ม วสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตร ์และแผน่วซีดีแีละดวีดีี 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทนุหรอืมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่ำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทนุของอำหำรและเครือ่งดืม่และ
วสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตรค์ ำนวณตำมวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน รำคำทุนของแผ่นวซีดีแีละดวีดีคี ำนวณโดยใช้วธิี 
ถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนกั ตน้ทุนของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลด
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
ภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติ แสดงถงึตน้ทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตรท์ีอ่ยู่ระหวำ่งกำรผลติและจะตดัจ ำหน่ำยเป็น
ตน้ทนุเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยหรอืจดัฉำยภำพยนตร ์โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำสว่นของกำรใชง้ำนในชอ่งทำงกำรตลำดต่ำง ๆ 
ต้นทุนกำรผลติภำพยนตร์ประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตร์ และ
แสดงดว้ยรำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมือ่ตน้ทนุนัน้คำดวำ่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
คำ่ซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลคำ่คงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทนุอื่น - สทุธ ิ
 

2.10 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุม่กจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยมทกุปี และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในเหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่ง่ชีว้ำ่
คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทนุหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ คำ่ควำมนิยมจะถูกปนัสว่นไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอื
กลุม่ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดวำ่จะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธรุกจิทีก่่อใหเ้กดิคำ่ควำมนิยมดงักลำ่วขึน้ 
โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด  
ทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ช้ในกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร  

อำคำร 20 ปี 

โรงภำพยนตรส์ว่นปรบัปรงุ 10, 20, 25 ปี 

  หรอืตำมอำยสุญัญำเช่ำ 

ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 

  หรอืตำมอำยสุญัญำเช่ำ 

เครื่องมอือุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน 5, 7, 10, 15, 20 ปี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.11 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 
 
คำ่ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์
 
ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์บนัทึกตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อลิขสทิธิ ์ต้นทุนลขิสทิธิ ์
ตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร ์วซีดีแีละดวีดี ีและกำรถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ ตำมอตัรำส่วน
ของกำรใชง้ำนในช่องทำงเหล่ำนัน้ตลอดระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึง่โดยทัว่ไปอยูร่ะหวำ่ง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีที่คำดว่ำ 
มกีำรขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสทิธิ ์กลุ่มกิจกำรจะตดัจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบญัชีของ
ลขิสทิธิน์ัน้ ๆ เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทึกด้วยรำคำทุน และถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร  
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรงุรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเมื่อเกดิขึน้ 
 

2.12 กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 
 
กลุ่มกจิกำรไมต่ดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้ำ่สนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้ำ่สนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำ  
จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้  
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่คำ่ควำมนิยม 
 

2.13 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจำ่ยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่เช่ำหรอืมูลค่ำปจัจุบนัสุทธ ิ         
ของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยตำมสญัญำเช่ำแลว้แตม่ลูคำ่ใดจะต ่ำกวำ่จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยดงักล่ำวจะปนัสว่นระหวำ่งหน้ีสนิ              
และคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิเพือ่ใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่อ่หน้ีสนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแตล่ะสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่
จะบนัทกึหกัจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่  
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.13 สญัญำเช่ำระยะยำว (ต่อ) 
 
สญัญำเชำ่ระยะยำว - กรณทีีก่ลุม่กจิกำรเป็นผูใ้หเ้ชำ่ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลกูหน้ีสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ปจัจบุนัของจ ำนวนเงนิทีจ่ำ่ย
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูคำ่ปจัจบุนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได ้
ทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทนุสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทนุทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่ลกูหน้ี
สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเชำ่ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูเ้ชำ่) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำ
กำรใหเ้ชำ่ 
 

2.14 เงนิกู้ยมื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทนุกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
คำ่ธรรมเนียมทีจ่ำ่ยไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึง่จะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไมถ่อนเงนิ คำ่ธรรมเนียมน้ีจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ย
ลว่งหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุม่กจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ 
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหวำ่งมูลคำ่ตำมบญัชขีองหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีส่ิน้สดุลงหรอืที่ไดโ้อนใหก้บั
กจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่ำ่ยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหน้ีสนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
เป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหน้ีออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยมื 
 
ตน้ทนุกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือ
กำรผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขำยไดต้ำมประสงค)์ 
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำ
โดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีม
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ ตอ้งถอืเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในงวดทีเ่กดิขึน้  
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2.16 ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได ้
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ 
มผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยูก่บักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษทีี่เหมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีรบัรูเ้มื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และรำคำตำมบญัชี  
ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปน้ี 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหน้ีสนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่มใ่ชก่ำรรวมธรุกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลตำ่งชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลตำ่งชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่
จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่กลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสนิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมสีทิธิ 
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปจัจุบนั และ 
ทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจำ่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
กลุม่กจิกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ในหลำยรปูแบบ กลุม่กจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิและโครงกำรผลประโยชน์  
 
ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบญัช ีเชน่ คำ่จำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำปว่ยทีม่กีำรจำ่ยคำ่แรง และโบนสัของพนกังำนปจัจบุนัรบัรู้
ตำมชว่งเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนกังำนไปจนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุม่กจิกำรจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ย
จ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุม่กจิกำรจะจำ่ยสมทบใหก้บักองทนุส ำรองเลีย้งชพีตำมสญัญำ กลุม่กจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทีต่อ้งจำ่ยช ำระเพิม่เตมิ 
เมือ่ไดจ้ำ่ยเงนิสมทบแลว้เงนิสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำย ุโดย
มกัขึน้อยูก่บัปจัจยัหลำยประกำร เช่น อำย ุจ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอำย ุ
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์น้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย  
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปจัจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำย 
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำย ุ
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึน้ 
และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนกังำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 10 ปี 
 
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน  
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2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 
 
กลุม่กจิกำรไดร้บับรกิำรจำกพนกังำน เป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรในกลุ่มกจิกำร (สทิธซิือ้หุน้) มลูค่ำ
ยุตธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ของพนกังำนจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของ
ตรำสำรทุน ทัง้น้ี มลูคำ่ยตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
• เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
• ผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในเรื่อง  

กำรออมของพนกังำนหรอืกำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธทิี่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด 

(ตวัอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมที่ก ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็น
พนกังำนของกจิกำรในช่วงเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบั
จ ำนวนของสทิธซิือ้หุน้ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ที่คำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ
และจะรบัรูผ้ลกระทบของกำรปรบัปรงุ (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุง
รำยกำรไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหมเ่มือ่มกีำรใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสทุธจิำกตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทนุเรอืนหุน้
และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธซิือ้ตรำสำรทุนแก่พนกังำนของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนบัสนุนจำก
บรษิทัใหญ่ 
 

2.19 ประมำณกำรหน้ีสนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปจัจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ 
ในอดตีซึง่กำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจำ่ยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่ของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสนิโดยใชม้ลูคำ่ปจัจบุนัของรำยจำ่ยที่คำดวำ่จะตอ้งน ำมำจำ่ยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหน้ีสนิเน่ืองจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จำ่ย  
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2.20 ทุนเรอืนหุน้ 
 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนที่เพิม่ขึ้นเกี่ยวกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืสทิธใินกำรซื้อขำยหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีที่บรษิทัใดกต็ำมในกลุ่มกจิกำรซื้อคนืหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนที่จำ่ยออกไปและ
เกี่ยวขอ้งโดยตรง (สุทธจิำกภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของ
เจำ้ของของบรษิทัจนกวำ่หุน้ทุนซือ้คนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรขำย
หรอืน ำหุน้ทุนซือ้คนืออกจ ำหน่ำยใหมส่ทุธจิำกตน้ทุนเพิม่เตมิทีจ่ำ่ยออกไปภำยนอกสทุธจิำกผลกระทบของภำษเีงนิได้
ทีเ่กีย่วขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

2.21 กำรรบัรูร้ำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัของกลุ่มกจิกำร คอื รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมภำพยนตร ์รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ รำยได้
จำกกำรให้เช่ำพืน้ที่และบรกิำร รำยได้จำกกำรให้บริกำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกิจ รำยไดจ้ำกกำรผลติและ 
กำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวซีดีแีละดวีดี ีและรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดส้ทุธจิำกภำษมีลูคำ่เพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมื่อสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุม่กจิกำรจะตอ้งสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุม่กจิกำรตอ้งแยกเป็น
แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปนัส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ 
ที่ตอ้งปฏบิตัติำมสดัสว่นของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้
ของแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมภำพยนตร:์ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรฉำยภำพยนตร ์กลุ่มกจิกำรมสีทิธิ 
ในกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขำ้ชมภำพยนตร์ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรใหบ้รกิำร กลุ่มกจิกำร
มสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขำ้รบับรกิำร  
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.21 กำรรบัรูร้ำยได ้(ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่มไ่ด้
ค ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนบัสนุนธุรกจิ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในรอบระยะเวลำ
บญัชทีีใ่หบ้รกิำร ในกรณีทีส่ญัญำมหีลำยภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิกลุม่กจิกำรจะปนัสว่นรำคำของรำยกำรใหแ้ต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัติำมสดัสว่นของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีทีร่ำคำขำยแบบเอกเทศไมส่ำมำรถหำไดโ้ดยตรง กลุ่มกจิกำรจะ
ท ำกำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศโดยใช้วธิตีน้ทุนบวกก ำไรสว่นเพิม่ 
 
รำยไดจ้ำกกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร:์ รำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตรเ์ป็นรำยได้
จำกกำรใหส้ทิธใินกำรใชท้รพัยส์นิทำงปญัญำของกลุม่กจิกำร รำยไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนเมือ่ผูซ้ือ้ลขิสทิธสิำมำรถใชส้ทิธไิด้
ตำมสญัญำ ยกเวน้ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่สทิธทิี่ก ำหนดจำกยอดขำยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมยอดขำยทีเ่กดิขึน้ของลูกคำ้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวซีดีแีละดวีดี:ี กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ไปยงัลูกคำ้ ซึ่งกค็อื  
เมื่อส่งมอบสนิค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสนิค้ำได้ถูกส่งไปยงัสถำนที่ที่ก ำหนด ควำมเสี่ยงของกำรล้ำสมยัและ  
กำรสญูเสยีไดถ้กูโอนไปยงัผูข้ำยสง่ และเมือ่ผูข้ำยสง่ไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแลว้ซึง่ภำระผกูพนัของกลุม่กจิกำร
สิน้สดุลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว้ำ่เกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ 
 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมกีำรส่งมอบอำหำรและเครื่องดื่ม ใหก้บั
ลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีส่ง่มอบอำหำรและเครื่องดื่มให้ 
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2 นโยบำยกำรบญัช ี(ต่อ) 
 

2.21 กำรรบัรูร้ำยได ้(ต่อ) 
 
กำรขำยสนิคำ้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ทีเ่ป็นสมำชกิบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรขำย
หรอืบรกิำร โดยลูกคำ้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพือ่สำมำรถน ำไปใชส้ทิธไิดใ้นอนำคตเพือ่รบัสนิคำ้หรอืบรกิำรโดยไมต่อ้งจำ่ย
คำ่ตอบแทนตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดที่มี
กำรขำย และรำยไดจ้ะรบัรูเ้มื่อลูกคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอำย ุ(12 เดอืนนบัจำกวนัทีลู่กคำ้เตมิเงนิลง
บนบตัรครัง้แรก) 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ในกำรไดม้ำซึง่สญัญำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้มำซึ่งสญัญำ ซึ่งส่วนใหญ่คอืค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอกและ
พนกังำน และตดัจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยตำมรปูแบบเดยีวกบักำรรบัรูร้ำยไดข้องสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้น้ีสนิที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกจิกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

2.22 กำรจ่ำยเงนิปนัผล 
 
เงนิปนัผลทีจ่ำ่ยใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัช ีซึง่ทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผล เงนิปนัผลระหวำ่งกำลจะรบัรูเ้มือ่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 
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3 กำรจดักำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรม และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง  
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบ  
ที่ท ำให้เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ คณะกรรมกำรก ำหนด
หลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบรหิำร 
เงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำร) รวมถึงกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วย 
กำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมลีูกหน้ี
และเจำ้หน้ีสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรเงนิตรำต่ำงประเทศเฉพำะกำรซื้อลขิสทิธิใ์นภำพยนตรจ์ำก
ตำ่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกุลทีห่ลำกหลำยโดยมเีงนิสกุลหลกัเป็นดอลลำรส์หรฐัฯ กลุม่กจิกำรไมไ่ดใ้ชส้ญัญำอตัรำแลกเปลีย่น
ล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

ข) ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่กจิกำรสว่นใหญ่ไมข่ึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้เกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ซึง่อำจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำน 
และกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำร อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่เป็นอตัรำคงที่กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ช้
อนุพนัธด์ำ้นอตัรำดอกเบีย้เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว   
 

ค) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
 
กลุม่กจิกำรไมม่กีำรกระจกุตวัอยำ่งมนียัส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อเน่ืองจำกกลุม่กจิกำรมลีกูคำ้จ ำนวนมำกรำย 
โดยรำยไดส้่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยไดท้ี่ไดร้บัเป็นเงนิสด กลุ่มกิจกำรมนีโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่  
ไดว้ำ่ไดข้ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ที่มปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสม คู่สญัญำในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิและ
รำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีุณภำพและมคีวำมน่ำเชื่อถอืสงู 
 

ง) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดที่มอียำ่งเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ล้วอยำ่งเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด  
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4 ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั ขอ้สมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชด้ลุยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อวำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุม่กจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไมต่รงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัที่ อำจเป็น
เหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรงุยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงัน้ี 
 
4.1) กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
มูลคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้กำรค ำนวณ
น้ีใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำก
ผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 2 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 15 
อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

4.2) กำรดอ้ยค่ำของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้ ๆ ตำมที่ไดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.12  
มูลคำ่ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรม  
หกัตน้ทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูคำ่จำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำรกำรเปลีย่นแปลง
ของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

4.3) กำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหน้ีกำรค้ำโดยประมำณกำรขำดทุน  
ทีอ่ำจเกดิจำกกำรทีล่กูคำ้ไมส่ำมำรถช ำระหน้ีได ้กลุม่กจิกำรประเมนิคำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจำกกำรคำดกำรณ์กระแสเงนิสด
รบัในอนำคต ซึง่อยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีในกำรรบัช ำระหน้ี และกรณีของกำรผดิช ำระหน้ีที่เกดิขึน้ และ
กำรพจิำรณำแนวโน้มของตลำด 
 

4.4) ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้เก่ำ ล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบั  
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตี 
ประสบกำรณ์ ของผูบ้รหิำรในธุรกิจ และแนวโน้มของตลำด   
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4 ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั ขอ้สมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
4.5) กำรดอ้ยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 

 
กำรบนัทกึต้นทุนภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิตบนัทึกตำมต้นทุนที่เกิดขึน้ เมื่อมขีอ้บ่งชี้และหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื  
ต ่ำกวำ่ตน้ทนุ กลุม่กจิกำรจะทดสอบและรบัรูค้ำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของภำพยนตรใ์นแต่ละเรื่องถำ้มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคืน
ไม่คุ้มกบัต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยกำรพจิำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืเพื่อใช้ในกำรค ำนวณต้องอำศยั  
กำรประมำณกำรจำกผูบ้รหิำร 

 
4.6) กำรตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์

 
กลุม่กจิกำรตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตรแ์ละบนัทกึเป็นตน้ทุนจำ่ยตำมอตัรำสว่นของกำรใชง้ำนในแต่ละช่องทำงตลำด 
และระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึง่กำรประมำณกำรกำรใชง้ำนในแต่ละช่องทำงเพื่อน ำมำใชค้ ำนวณอตัรำสว่นน้ีผูบ้รหิำรเป็น
ผูป้ระมำณกำรโดยพจิำรณำจำกขอ้มลูและประสบกำรณ์ในอดตี 
 

4.7) ค่ำเผื่อสนิคำ้รบัคนื 
 
ฝำ่ยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรค่ำเผื่อสนิคำ้รบัคนืส ำหรบัแผ่นวซีีดแีละดวีดีทีี่คำดว่ำจะได้รบัคนืในอนำคต ผู้บรหิำร
ประมำณกำรสดัส่วนร้อยละที่คำดว่ำจะรบัคืน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบ  
กำรด ำเนินธรุกจิในปจัจบุนั 
 

4.8) ภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 23 
 

4.9) กำรปนัส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมที่ใหแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปนัสว่นไปยงัสนิคำ้ทีข่ำยและคะแนนทีใ่หต้ำมวธิรีำคำขำยแบบ
เอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหน่ึงคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมลูค่ำ
ของคะแนนทีน่ ำมำใชเ้ป็นสว่นลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นส่วนลด  
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5 กำรจดักำรเงนิลงทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุน  
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทนุ กลุม่กจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหน้ีสนิ 
 

6 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยทุธข์องกลุม่กจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุม่กจิกำรตำมกลุม่ผลติภณัฑ ์5 สว่นงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยทุธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ 
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6 ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำน (ต่อ) 
 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปนัสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยสว่นกลำง สนิทรพัยข์องสว่นงำนประกอบดว้ย ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สนิคำ้คงเหลอื ลกูหน้ี และเงนิสดส ำหรบักำรด ำเนินงำนแตไ่มร่วมเงนิลงทนุ 
 
หน้ีสนิของกลุ่มกจิกำรสว่นใหญ่เป็นเงนิกูย้มืเพื่อใชก้บัทุกสว่นงำนและบรหิำรสภำพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึไม่ได้ 
น ำเสนอขอ้มลูหน้ีสนิจ ำแนกตำมสว่นงำน 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงนิฝำกธนำคำรประเภทจำ่ยคนืเมือ่ทวงถำมมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีร่อ้ยละ 0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 
0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
 

8 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

8 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหน้ีที่คำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

9 สนิคำ้คงเหลอื  
ตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยและรวมอยูใ่นตน้ทนุขำยเป็นจ ำนวน 679.78 ลำ้นบำท และจ ำนวน 528.32 ลำ้นบำท  
ในงบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 636.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 479.13 ลำ้นบำท) 
 
กลุม่กจิกำรบนัทกึขำดทนุจำกสนิคำ้ลำ้สมยัและคำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ในงบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 3.41 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  (พ.ศ. 2561 : 
เฉพำะงบก ำไรขำดทุนรวม 13.13 ลำ้นบำท)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

10 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิปนัผลรบัจำกบรษิทัย่อยจ ำนวน 724.71 ล้ำนบำท ซึ่งบนัทกึเป็น “รำยไดอ้ื่น”  
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร (พ.ศ. 2561 : 827.39 ลำ้นบำท) 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรซื้อเงนิลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนจ ำนวน 18 ล้ำนบำทใน บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกจิ 
ในกำรผลติภำพยนตร ์โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทนุในบรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ประกอบธรุกจิในกำรสรำ้งและ
พฒันำซอฟแวรร์วมทัง้แอปพลเิคชัน่ จ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.00 ของทนุจดทะเบยีน 
 
บรษิทัย่อยภำยใต้บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ.2561 บรษิทั ทำเลนตว์นั จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั” 
 
เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) ซือ้หุน้ของ
บรษิทั เอ็ม ทำเลนต์ จ ำกดั จำกผู้ถือหุน้ที่ไม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงนิ 40 บำท ท ำให้สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ของบรษิทัยอ่ยในบรษิทัดงักล่ำวเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 90.00 เป็นรอ้ยละ 99.99 ผลตำ่งระหวำ่งจ ำนวน
เงนิทีจ่ำ่ยซือ้หุน้กบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีร่ะบไุดส้ทุธขิองบรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั ทีไ่ดม้ำเพิม่ จ ำนวน 21,485,833 บำท 
บนัทกึเป็น “กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภำยใต้ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ”  
ในงบกำรเงนิรวม 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรลดทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้ี
มตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนจำก 40 ล้ำนบำท (400,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท) เป็น 30 ล้ำนบำท 
(300,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท) ท ำให้บรษิทัไดร้บัเงนิเงนิคนืจำกกำรลดทุนจ ำนวน 9.99 ลำ้นบำท  
และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ีไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้น 
ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
บรษิทัย่อยภำยใต้บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั 
 
ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุน 
จดทะเบยีนจำก 100 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เป็น 25 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุน้ มูลค่ำ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 2.50 บำท) และไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทัง้น้ีไมม่ผีลกระทบ
ต่อสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดม้มีตอินุมตักิำรแปลง
มูลคำ่หุน้ของบรษิทัจำกเดมิมลูคำ่หุน้ละ 2.50 บำท จ ำนวน 10 ล้ำนหุน้ เป็นมูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท จ ำนวน 5 ล้ำนหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 25 ลำ้นบำท ทัง้น้ีไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่ 1/2562 ของบรษิทั MPIC ไดม้มีตอินุมตักิำรโอนทนุส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
3.81 ลำ้นบำท และส่วนเกนิมลูคำ่หุน้จ ำนวน 321.37 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมตักิำรเปลี่ยนแปลง
มลูคำ่ของหุน้สำมญัทีต่รำไวจ้ำกเดมิมลูคำ่หุน้ละ 1.00 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท ท ำใหทุ้นจดทะเบยีนของ 
บรษิทั MPIC ลดลงจำก 1,313.12 ลำ้นบำท เป็น 656.56 ลำ้นบำท และทุนช ำระแลว้ลดลงจำก 1,300.12 ลำ้นบำท 
เป็น 650.06 ลำ้นบำท และโอนสว่นเกนิทุนจำกกำรลดลงของมลูคำ่หุน้จ ำนวน 262.22 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุน
สะสมทีเ่หลอื ทัง้น้ีไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว  



  

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     129 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

กำรลดทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (บรษิทัย่อย) อนุมตัิ
ใหล้ดทุนจดทะเบยีนโดยลดหุน้จ ำนวน 1.10 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท ท ำใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิเงนิคนืจำกกำรลดทุน
จ ำนวน 50.38 ล้ำนบำท ทัง้น้ีไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย กำรลดทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนกบั
กระทรวงพำณชิยเ์มื่อวนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อย ภำยใต้บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน)  
 
บรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) จ ำหน่ำยเงนิลงทนุ
ในหุน้สำมญัของบรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ ำนวน 12,000 หุน้ คดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบรษิทัรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 3,526 บำท  
โดยแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่นในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 
 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทัย่อยภำยใต้ บรษิทั เอม็ ว ีด ีจ ำกดั 
 
บรษิทั แปซฟิิค มเีดยี เซลส ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่12 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัแปซฟิิค มเีดยี เซลส ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพำณิชย ์และ
ช ำระบญัชแีลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 

 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดต้ัง้คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในบรษิทั MPIC จ ำนวน 43.37 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
เงนิลงทุนมมีลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืต ่ำกวำ่มลูคำ่คงเหลอืตำมบญัช ี ซึง่ปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อกำรรบัรูข้ำดทุนดงักล่ำว 
เกดิจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ในตลำด ณ วนัสิน้รอบกำรรำยงำน  



  

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     131 

บร
ษิทั

 เม
เจ
อร
 ์ซ
นีีเ
พล

ก็ซ
 ์ก
รุป้

 จ
 ำก
ดั 
(ม
หำ

ชน
) 

หม
ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงนิ

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเง

นิเ
ฉพ

ำะ
กจิ

กำ
ร 

 
ส ำ
หร

บัปี
สิน้

สุด
วนั

ที ่
31
 ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ.
 2

56
2  



 

 

132     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บร
ษิทั

 เม
เจ
อร
 ์ซ
นีีเ
พล

ก็ซ
 ์ก
รุป้

 จ
 ำก
ดั 
(ม
หำ

ชน
) 

หม
ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงนิ

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเง

นิเ
ฉพ

ำะ
กจิ

กำ
ร 

 
ส ำ
หร

บัปี
สิน้

สุด
วนั

ที ่
31
 ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ.
 2

56
2  



  

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     133 

บร
ษิทั

 เม
เจ
อร
 ์ซ
นีีเ
พล

ก็ซ
 ์ก
รุป้

 จ
 ำก
ดั 
(ม
หำ

ชน
) 

หม
ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงนิ

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเง

นิเ
ฉพ

ำะ
กจิ

กำ
ร 

 
ส ำ
หร

บัปี
สิน้

สุด
วนั

ที ่
31
 ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ.
 2

56
2  



 

 

134     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บร
ษิทั

 เม
เจ
อร
 ์ซ
นีีเ
พล

ก็ซ
 ์ก
รุป้

 จ
 ำก
ดั 
(ม
หำ

ชน
) 

หม
ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงนิ

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเง

นิเ
ฉพ

ำะ
กจิ

กำ
ร 

 
ส ำ
หร

บัปี
สิน้

สุด
วนั

ที ่
31
 ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ.
 2

56
2  



  

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     135 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  

กลุ่มกจิกำรมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์  
ซึ่งรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวธิเีส้นตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำอำคำรที่จ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562  
กลุม่กจิกำรรบัรูก้ ำไรในรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้ ำนวน 16.53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 16.53 ลำ้นบำท) 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรวมคำ่ควำมนิยมจ ำนวน 188.43 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 282.48 ลำ้นบำท)  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัรำยไดเ้งนิปนัผลจำกบรษิทัรว่มจ ำนวน 164.55 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 224.45 ลำ้นบำท)  
ซึ่งบนัทกึอยูใ่น “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร และบนัทกึสุทธจิำก “เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวม 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

กำรซื้อเงนิลงทุน 
 

พ.ศ. 2562 
 

บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 49.51 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 300.32 ลำ้นบำท  
 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CRACKED  
 

เมือ่วนัที ่2 ตลุำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์CRACKED” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี         
ในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 20.00 ตำมสญัญำรว่มลงทนุ บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทนุจ ำนวน 5.40 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่18 พฤศจกิำยน  
พ.ศ. 2562 
 

บรษิทัร่วม ภำยใต้บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัย่อย)  
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทนุใน “บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพชูำ) ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั” 
โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีทำงออ้มในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 50.85 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

บรษิทัร่วมภำยใต้บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
 

1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำรว่มลงทุน 
บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

2. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำรว่ม
ลงทนุ บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 

3. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 36.06 ตำมสญัญำร่วม
ลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

4. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรข์นุแผนฟ้ำฟ้ืน” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 47.16 ตำมสญัญำร่วมลงทุน  
บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 23.97 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 

5.   “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรค์นืยุตธิรรม” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำรว่มลงทุน  
   บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.30 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 
กำรซื้อเงนิลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 72.91 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 608.52 ลำ้นบำท 
 
บรษิทัร่วมภำยใต้ บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทนุในบรษิทัรว่ม “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื” โดยบรษิทัมสีว่นได้
เสยีในบรษิทัรว่มจ ำนวนรอ้ยละ 30.00 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิทัช ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 10.50 ล้ำนบำท ไปในวนัที ่ 
27 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทั SF จ ำนวน 11.27 ลำ้นหุน้ ไปในรำคำ 83.78 ลำ้นบำท โดยมกี ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” เป็นจ ำนวน 32.27 ล้ำนบำท และจ ำนวน 39.02 ล้ำนบำท 
ในงบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั 
 
ผลจำกกำรลงทนุเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทนุใน SF ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 26.34 เป็นรอ้ยละ 
28.09  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 
ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทั SF จ ำนวน 60.63 ลำ้นหุน้ ไปในรำคำ 542.88 ลำ้นบำท โดยมกี ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยูใ่น “รำยไดอ้ื่น” เป็นจ ำนวน 285.70 ลำ้นบำท และจ ำนวน 318.14 ลำ้นบำท 
ในงบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั 
 
ผลจำกกำรลงทนุเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทนุใน SF ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 25.65 เป็นรอ้ยละ 
26.34 
 
กำรรบัคนืเงนิลงทุน 
 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์แสงกระสอื 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ได้รบัคนืเงนิลงทุนจำก "กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์แสงกระสอื" จ ำนวน  
5.25 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
 
บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (“CJM”)  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดต้ัง้คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทั CJM จ ำนวน 13.10 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเงนิลงทุน 
มมีลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืต ่ำกวำ่มลูคำ่คงเหลอืตำมบญัช ี ซึง่ปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อกำรรบัรูผ้ลขำดทุนดงักล่ำวเกดิจำก
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรลงทุนในธุรกจิภำพยนตรไ์ทย  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
  

กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH และ กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR 
LOVE FOREVER ถึงแม้ว่ำถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 20 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมสีิทธใินกำรออกเสยีง 1 ใน 5 ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของกจิกำรร่วมคำ้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มลูคำ่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีของกลุม่กจิกำรใน SF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยมจี ำนวน 3,174.39 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 3,439.93 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 2,505.98 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 2,138.47 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มลูคำ่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีของกลุม่กจิกำรใน MJLF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยมจี ำนวน 1,208.79 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,350.36 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 1,136.36 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,101.60  ลำ้นบำท) 
 

RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัไมม่รีำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 

กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์CRAKED เป็นกจิกำรรว่มคำ้ และไมม่รีำคำซือ้ขำยในตลำด 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่หีน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
 

ค) ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุส ำหรบับรษิทัร่วม 
 

ตำรำงตอ่ไปน้ีแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรปุส ำหรบับรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวน
ที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึ่งไดป้รบัปรุง
ดว้ยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัิตำมวธิสี่วนได้เสยี รวมถงึกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุง
เกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุส ำหรบับรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรปุ 

กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัรว่ม 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

12  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุส ำหรบับรษิทัร่วม (ต่อ) 
 
บรษิทัร่วมที่แต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มดงักลำ่วขำ้งตน้ กลุม่กจิกำรยงัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มทีแ่ตล่ะรำยไมม่สีำระส ำคญั 
อกีจ ำนวนหน่ึง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

13 กำรร่วมกำรงำน 
 
ก) กำรรว่มคำ้ 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

13 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
ก) กำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 
กำรซือ้เงนิลงทนุ 
 
พ.ศ. 2562 
 
กำรรว่มคำ้ ภำยใตบ้รษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) 
 
บรษิทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนเพิม่ในกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทั เอ็มวพี ี
เอม็พคิเจอรส์ ฟิลม์ ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั ตำมสดัสว่นผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 34,200 หุน้ โดยมมีูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
10,000 กบีลำว บรษิทัไดช้ ำระคำ่หุน้ส ำหรบัหุน้สำมญัทีเ่พิม่เป็นเงนิ 1.30 ลำ้นบำท ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
กำรรว่มคำ้ ภำยใตบ้รษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) 
 
บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั (“บรษิทัร่วมคำ้”) 
มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั จำกหุน้สำมญั จ ำนวน 1.75 ล้ำนหุน้ โดยมี
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมมีูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100 บำท บรษิทั  
เอม็ พคิเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) (“MPIC”) ไดช้ ำระค่ำหุน้ จ ำนวน 35 ล้ำนบำท ส ำหรบั
หุน้สำมญัที่เพิม่จ ำนวน 350,000 หุน้ ตำมมูลค่ำที่ตรำไว ้ท ำให้ MPIC ถอืหุน้เพิม่เป็นสดัส่วนร้อยละ 34.69 ของทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทั ทรำนส์ฟอรเ์มชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั กำรเพิม่ทุนดงักล่ำวจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่  
23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั เมเจอร ์กนัตนำ บรอดแคสติง้ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร MPIC ไดม้มีตอินุมตัใิหล้งทุนเพิม่ในกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั เมเจอร ์ กนัตนำ บรอดแคสติง้ จ ำกดั (“บรษิทัร่วมคำ้”) ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิ โดยซือ้หุน้ จ ำนวน 
899,998 หุน้ ทีม่ลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นเงนิ 9 ลำ้นบำท  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

13 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
ก) กำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

  
กำรรว่มคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใช้วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ภำระผูกพนัและหน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้  
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 

 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใตบ้รษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

13  กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั  

กลุม่กจิกำรถอืเงนิลงทนุรอ้ยละ 50.85 ถงึ 64.72 ใน กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์ ไบคแ์มน, กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่
และหลำน25 น้ำ24, กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน 2 และ กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็ และจว๊ดกะเทยบัง้ไฟ 
อยำ่งไรกต็ำมกลุม่กจิกำรไดข้อ้สรปุวำ่มกีำรควบคมุรว่มในกำรรว่มกำรงำนภำยใตส้ญัญำทีต่กลงรว่มกนัซึง่จะตอ้งไดร้บั
ควำมเหน็ชอบอยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูร้ว่มกำรงำนทกุรำย กลุม่กจิกำรและคูส่ญัญำมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรซือ้เงนิลงทุน 
 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนัภำยใตบ้รษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทนุใน “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำน
รว่มกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำรว่มลงทนุ โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.90 ลำ้นบำท ในวนัที ่8 ตลุำคม พ.ศ. 2562 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

13  กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
กำรซือ้เงนิลงทุน (ตอ่) 
 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนัภำยใตบ้รษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดล้งทนุในกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ดงัน้ี 
 
พ.ศ. 2562 
 
1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนรว่มกนัรอ้ยละ 

64.72 ตำมสญัญำรว่มลงทนุ โดยไดช้ ำระเงนิลงทนุจ ำนวน 35 ลำ้นบำท ในวนัที ่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2562, วนัที ่            
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562, วนัที ่24 มถินุำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 
2. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรไ์บคแ์มน 2” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนรว่มกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำรว่มลงทนุ 

โดยไดช้ ำระเงนิลงทนุจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท ในวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

3. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนรว่มกนั 
รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำรว่มลงทนุ โดยไดช้ ำระเงนิลงทนุจ ำนวน 16.45 ลำ้นบำท ในวนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
วนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562, วนัที ่2 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตรไ์บคแ์มน” เมื่อวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรไ์บคแ์มน เป็นกำรรว่มกำรงำน ประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำร
ด ำเนินงำนรว่มกนัจ ำนวนรอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำรว่มคำ้ 
 
กำรรบัคนืเงนิลงทุน 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั ได้รบัคนืเงนิลงทุนจำก "กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน" จ ำนวน 8.40 ล้ำนบำท  
เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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บร
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
กำรจดัประเภทค่ำเสื่อมรำคำ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุม่กจิกำรไดน้ ำทีด่นิและอำคำรทีม่มีลูคำ่ตำมบญัชจี ำนวน 35.43 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 35.59 
ลำ้นบำท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัตำมสญัญำใหเ้ชำ่ทีด่นิและอำคำร แก่กองทนุรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
ซึง่กลุม่กจิกำรไมส่ำมำรถน ำทีด่นิและอำคำรดงักลำ่วไปขำย ใหเ้ชำ่ หรอืท ำนิตกิรรมอืน่ได ้ 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 กลุม่กจิกำรไดบ้นัทกึคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ในเครื่องมอือุปกรณ์ เครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ส ำหรบัสำขำทีปิ่ดไป จ ำนวน 89.73 ลำ้นบำท โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดคอืสถำนประกอบกำรแตล่ะสำขำ 
 
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรและบรษิทัเป็นผูเ้ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบด้วยพืน้ที่อำคำร 

รถยนตแ์ละอปุกรณ์ มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

15 ค่ำควำมนิยม  

กลุ่มกิจกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนงำนธุรกิจสื่อภำพยนตร์ลงให้เท่ำกบัมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนโดยกำรรบัรู้  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

 คำ่ควำมนิยมไดถู้กปนัส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

15 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำก
ผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่2 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำว
ไมส่งูกวำ่อตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธรุกจิที่หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

1 ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนกัเพือ่ใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3 อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่น้ีไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธรุกจิ 
 
ฝำ่ยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์ 
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีใ่ชส้อดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยูใ่นรำยงำน
ของอตุสำหกรรม อตัรำคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ในคำ่ควำมนิยมของธรุกจิสือ่ภำพยนตรเ์กดิจำกควำมไมแ่น่นอนของอตุสำหกรรมภำพยนตรไ์ทย ผูบ้รหิำร
จงึปรบัลดมลูคำ่คำ่ควำมนิยมตำมมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื หำกมกีำรปรบัลดอตัรำคดิลดสงูขึน้รอ้ยละ 1 จำกอตัรำทีก่ลุม่กจิกำร
ประมำณไว ้ค่ำควำมนิยมจำกธรุกจิสื่อภำพยนตรต์ำมบญัชจีะสงูกวำ่มลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื 31.96 ลำ้นบำท  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

16 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (ต่อ) 
 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 

17 ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

17 ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

17 ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(ต่อ) 
 

 รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ)  



 

 

162     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

17 ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

17 ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(ต่อ) 
 

 รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

18 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

19 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

20 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื 



 

 

166     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เทำ่กบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของหุน้กู้ค ำนวณจำกรำคำตลำดของหุน้กู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัน้ี 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญำใช้เงนิที่อยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ  
1.66 ถงึรอ้ยละ 2.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.58 ถงึรอ้ยละ 2.06 ต่อปี) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

สญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ยซึง่บนัทกึเป็นหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

 



 

 

168     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ (ต่อ) 
 
มลูคำ่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิมรีำยละเอยีดครบก ำหนดดงัน้ี 

กำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

สญัญำเช่ำกำรเงนิ (ต่อ) 

เงนิกู้ยมืจำกธนำคำร 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี  

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำร มดีงัต่อไปน้ี  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ตอ่ปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ตอ่ปี)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
หุน้กู ้
 
บรษิทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ทีม่ลูคำ่ตรำไว ้1,000 บำทต่อหน่วย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ดอกเบีย้มกี ำหนดจำ่ยทุก 6 เดอืน บรษิทัตอ้งด ำรงไวซ้ึง่อตัรำสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ในอตัรำสว่นทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอื
ชีช้วน 
 
ไมม่กีำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูใ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 
วงเงนิกูย้มื 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อที่ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิซึ่งยงัมไิดใ้ช้เป็นจ ำนวน  
4,553.46 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4,325.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 5,470.89 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,040.88 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) วงเงนิสนิเชื่อสว่นใหญ่สิน้สดุอำยภุำยใน 3 ปี และจะมกีำรทบทวนตำมวำระ วงเงนิสนิเชื่อสว่นใหญ่มไีวใ้ช้
ส ำหรบักำรสรำ้งโรงภำพยนตรแ์ละใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  
 

22 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยตุำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสดุทำ้ย ซึง่ใหผ้ลประโยชน์แก่สมำชกิโดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยูก่บั
ระยะเวลำกำรท ำงำน และเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 กลุม่กจิกำร ไดก้ ำหนดผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยเุพิม่ขึน้ใหม ่ไดแ้ก่ ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยผลประโยชน์
จะใหท้องค ำน ้ำหนกั 3 บำท กบัพนกังำนทีท่ ำงำนครบอำยเุกษยีณ 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำยที่ก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขมผีลบงัคบัใช้ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษยีณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของคำ่จำ้งอตัรำสดุทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงน้ีไดบ้นัทกึเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนบรกิำรในอดตีระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2562 
 

 ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัที่ใชเ้ป็นดงัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมออ่นไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

 รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนที่ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงัน้ี 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

กำรวเิครำะหค์วำมออ่นไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว
ของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตีอ่กำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณหน้ีสนิผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอำยทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

 วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยง  
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปน้ี 

ระยะเวลำถวัเฉลีย่ของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 9 ปี (พ.ศ. 2561 : 10 ปี) 
 

 กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยทุีไ่มม่กีำรคดิลด :  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยทุีไ่มม่กีำรคดิลด : (ต่อ) 

24 หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัเงนิช่วยเหลอืค่ำก่อสรำ้งจำกผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั โดยบนัทกึเป็นส่วนลดค่ำเช่ำทีต่อ้งจำ่ยตลอดอำยสุญัญำเช่ำ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

25 ทุนเรอืนหุน้และส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ 

เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้มมีติอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั 
จำกจ ำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลกิหุน้สำมญัทีย่งัไมไ่ดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 บำท มลูคำ่
หุน้ละ 1 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
ส่วนเกนิทุน - หุน้ทุนซื้อคนื 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2552 บรษิทัไดซ้ือ้คนืหุน้สำมญัจ ำนวน 40.91 ลำ้นหุน้ จำกบคุคลภำยนอกผำ่นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย โดยจำ่ยเงนิเพื่อซือ้คนืหุน้เป็นจ ำนวนเงนิ 267.92 ลำ้นบำท และไดแ้สดงเป็นรำยกำรหกัจำกสว่นของเจำ้ของหุน้ทัง้หมด
ทีซ่ือ้คนืถอืไวเ้พื่อรอกำรจ ำหน่ำยอกีครัง้หน่ึงในเวลำต่อไป บรษิทัไดก้นัก ำไรสะสมไวเ้ป็นส ำรองเพื่อหุน้ทุนซือ้คนืจ ำนวน 
267.92 ลำ้นบำท ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 66/1 (2) ของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทั
ตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงนิส ำรองเทำ่กบัจ ำนวนเงนิทีไ่ดซ้ือ้หุน้คนื 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2554 บรษิทัไดข้ำยหุน้ทุนซื้อคนืทัง้จ ำนวนรวมเป็นเงนิ 556.34 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ทุนซื้อคนื
จ ำนวน 288.42 ลำ้นบำท ไดบ้นัทกึเป็น “สว่นเกนิทุน - หุน้ทุนซือ้คนื” ภำยใตส้ว่นของเจำ้ของ 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

26 กำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั 
 
บริษทัย่อยได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้แก่พนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย ( “ESOP”) โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิดทะเบยีนและไมส่ำมำรถโอนใหบ้คุคลอื่นได ้ไมม่รีำคำเสนอขำยและมอีำยไุมเ่กนิ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัทีอ่อก 
 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัและรำคำกำรใชส้ทิธ ิณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

รำยกำรเคลื่อนไหวของจ ำนวนสทิธซิือ้หุน้ทีค่งเหลอื และรำคำใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัน้ี 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 ไมม่กีำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัและมสีทิธซิือ้หุน้ทีถ่กูรบิเป็นจ ำนวน 1,039,840 สทิธ ิ(พ.ศ. 2561 : ไมม่กีำรใช้
สทิธซิือ้หุน้สำมญัและมสีทิธซิือ้หุน้ทีถ่กูรบิเป็นจ ำนวน 2,729,580 สทิธ)ิ 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไมม่กีำรเปลีย่นเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ(MPIC-ESOP-W2) 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

26 กำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั (ต่อ) 
 
สทิธซิือ้หุน้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวดแยกแสดงตำมวนัทีห่มดอำยกุำรใชส้ทิธ ิและมรีำคำใชส้ทิธดิงัน้ี 

ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรกำรค ำนวณเป็นดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 
 

27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิ
หลงัจำกหกัสว่นของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมมีลูคำ่ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ส ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถจดัสรรได ้
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

28 ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 

ก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุมจี ำนวน 16.73 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี
ของสว่นทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุในบรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั จ ำนวน 19.28 ลำ้นบำท  
 

29 หน้ีสนิที่เกดิจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ดงัต่อไปน้ี 

 ในระหวำ่งปี บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่คยรวมอยูใ่นหน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีย่กมำตน้งวดเป็นจ ำนวน 392.92  
ลำ้นบำท และ 338.73 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 

 
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำรรบัลว่งหน้ำไดร้วมเงนิรบัลว่งหน้ำจำกลกูคำ้จ ำนวน 37.37 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 56.43 ลำ้นบำท) 
ซึง่เป็นเงนิรบัจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงนิสดโดยบรษิทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไมน้่อยกวำ่มลูคำ่คงเหลอืของบตัรเงนิสด
ทีลู่กคำ้ยงัไม่ไดใ้ช้ ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทยทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

30 รำยไดอ้ื่น 



 

 

182     รำยงำนประจ ำปี 2562 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

32 ต้นทุนทำงกำรเงนิ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

33 ภำษเีงนิได ้

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุม่กจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกตำ่งจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษ ี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี:  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

34 ก ำไรต่อหุน้ 
 

ก ำไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนกัที่ออกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 

กลุ่มบรษิทัมหีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด คอืสทิธเิลอืกซื้อที่บรษิทัย่อยใหแ้ก่พนักงำน (หมำยเหตุ 26) โดยในปี 2562 มูลค่ำ
ยตุธิรรมของหุน้ของบรษิทัยอ่ยต ่ำกวำ่รำคำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้ ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจงึเท่ำกบัก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  
 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน แสดงไดด้งัน้ี 

35 เงนิปนัผลจ่ำย 
 

พ.ศ. 2562 
 

เมือ่วนัที ่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดอืน
กรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ลำ้นบำท โดยจำ่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ี
ชือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

เมือ่วนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
งวดเดอืนมกรำคมถงึเดอืนมถินุำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.65 บำทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 581.53 ลำ้นบำท โดยจำ่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่4 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 

เมือ่วนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.60 บำทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 536.80 ลำ้นบำท โดยจำ่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่ 3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 

เมือ่วนัที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนมกรำคมถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.65 บำทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 581.53 ลำ้นบำท โดยจำ่ยใหก้บั         
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 30 สงิหำคม พ.ศ. 2561 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 7 กนัยำยน             
พ.ศ. 2561  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

36 ข้อมูลกระแสเงนิสด 
 

 กำรกระทบยอดก ำไรสุทธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปน้ี   
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

36 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

 กำรกระทบยอดก ำไรสุทธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปน้ี (ต่อ)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 บุคคลและกจิกำรทีค่วบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคมุโดยบรษิทัหรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกบับรษิทัทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ไม่ว่ำจะโดยทอดเดยีวหรอืหลำยทอด บุคคลและกจิกำรดงักล่ำวเป็นบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิทัย่อยและ
บรษิทัย่อยล ำดบัถดัไป บรษิทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั ซึ่งมอีิทธพิลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบั
บุคคลเหล่ำนัน้ บุคคลและกจิกำรทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 

 
 ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์

มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
 บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 
 นโยบำยกำรคดิรำคำระหว่ำงกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ (ต่อ) 

 ข) กำรซือ้สนิคำ้และบรกิำร และอื่น ๆ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซือ้ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซือ้ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ (ต่อ)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลอืที่เกดิจำกกำรซื้อขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ (ต่อ) 

ง) เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
 
ดอกเบีย้รบัทีเ่กีย่วขอ้งมจี ำนวนเงนิ 10.37 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 13.54 ลำ้นบำท) ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 0.79 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 0.97 ลำ้นบำท)  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ถงึรอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี) 
และไมม่กี ำหนดช ำระคนื 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำนจ ำนวน 3.20 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2.98 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
1.58 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัตำมล ำดบั โดยไมม่กีำรคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2561 : ไมม่ี
กำรคดิดอกเบีย้) 
 

ดอกเบีย้รบัทีเ่กี่ยวขอ้งมจี ำนวนเงนิ 8.68 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 10.81 ลำ้นบำท) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.15 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 101.50 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืจำกบรษิทัยอ่ย เงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่มม่หีลกัประกนั ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 954.63 ลำ้นบำท มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิชนิดเมือ่ทวงถำม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ตอ่ปี 
 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวขอ้งในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบรษิทัมจี ำนวน 0.31 ล้ำนบำท และ 
51.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.40 ลำ้นบำท และ 53.02 ลำ้นบำท) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 บรษิทั 
มดีอกเบี้ยคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.10 ล้ำนบำท และ  
4.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.11 ลำ้นบำท และ 18.12 ลำ้นบำท)  
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37 รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 

ซ) เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ 
 

รำยละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ แสดงไวใ้นหมำยเหต ุ11, 12, และ 13 ตำมล ำดบั 
 

38 ภำระผูกพนัและหน้ีสนิที่อำจจะเกดิขึน้  
 

ก) หนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร และเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุม่บรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อก
ใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 230.52 ลำ้นบำท 
 

ข) กำรค ้ำประกนั 
 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงไดค้ ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกธนำคำรใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยและ
บรษิทัร่วมเป็นจ ำนวน 22 ลำ้นบำท  
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - กรณกีลุม่กจิกำรเป็นผูเ้ชำ่ 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำระยะยำวกบับรษิทัอื่น เกีย่วกบักำรเชำ่ทีด่นิ พืน้ทีอ่ำคำรและสญัญำ

บรกิำร โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดด้งัน้ี 

นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำและคำ่บรกิำรขัน้ต ่ำขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำรและ
สญัญำบรกิำร ซึง่คดิตำมเกณฑก์ำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่ำ  
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38 ภำระผูกพนัและหน้ีสนิที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

ง) ภำระผูกพนัทีเ่ป็นรำยจำ่ยฝำ่ยทุน 
 
รำยจำ่ยฝำ่ยทนุทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แตย่งัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัตอ่ไปน้ี 

จ) ภำระผกูพนัในกำรผลติภำพยนตร ์
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในกำรช ำระเงนิแก่ผู้ก ำกบัภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน  
90.85 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 68.36 ลำ้นบำท) 

 
39 คดคีวำม 

 
ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผู้เสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
(ป่ินเกล้ำ) ฟ้องร้องให้บรษิทัรบัผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กระทัง่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งได ้
มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัพรอ้มดอกเบี้ยจำกเงนิต้นดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นจ ำนวนเงนิ 
408 ลำ้นบำท บรษิทัไดท้ ำกำรยื่นอุทธรณ์และคดคีวำมยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลอุทธรณ์และไม่อำจทรำบผลได้ 
ในขณะน้ี บรษิทัเชื่อวำ่จะไมม่คีวำมเสยีหำยทีส่ ำคญัจำกคดดีงักล่ำวและตัง้ส ำรองเผื่อไวบ้ำงสว่น 
 
เมื่อวนัที ่12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัรำยหน่ึงพรอ้มดอกเบี้ย
จำกเงนิตน้ดงักลำ่วจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 10.7 ลำ้นบำท บรษิทัอยูใ่นระหวำ่งกำรยื่นฏกีำส ำหรบัคดน้ีีตอ่ไป 

 
40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ 

 
เมือ่วนัที ่18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 626.27 ลำ้นบำท โดยจำ่ยใหก้บัผูถ้อื
หุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 



  

 


