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รางวัลโรงภาพยนตรอ์นัดบั 1 ในเมอืงไทย 

รางวัล No.1 Brand Thailand 2016 – 2020 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จากผลการวิจัย
แบรนด์ยอดนิยม ท่ีส ารวจโดย บริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล  

รางวลัแห่งความภาคภูมใิจ 

SUPERBRANDS THAILAND 2020 

ได้รับรางวัลต่อเน่ือง 12 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2563 ตามเป้าหมายและ 
นโยบายของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึงเป็นผู้น าในการสรรหาสุดยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้     คุณสัมผัสก่อนใคร เพื่อคนรักหนัง
ทุกคนจะได้ เต็มอิ่ มกับ ประสบการณ์บันเ ทิง เหนือความฝัน ตาม

สโลแกน“ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก” หรือ Sharing the world’s best entertainment dreams โดยได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้าน คือ คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของแบรนด์ 
โดยเป็นการจัดจาก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “PRODUCT OF THE 
YEAR AWARDS 2020” โรงภาพยนตร์อันดับหน่ึง ประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการยอดเยี่ยมแห่งปี ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นโดย วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี 
จ ากัด (มหาชน) โดยมีการส ารวจ คัดเลือก และวิจัยตลาด ตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ 
และลงคะแนนโดยผู้บริโภค  

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020  

MAJOR รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 
รางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยท่ีประสบความส าเร็จใน
ระดับสูงสุดของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรม บันเทิงและสันทนาการ จากนิตยสาร Busi-
ness+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนาคต” (Smart Businesses for Future 
Societies)  

หุน้ยัง่ยนื ประจ าป ี2563 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเข้าสู่รายชือ “หุ้นยั่งยืน ประจ าปี 2563” หรือ Thailand Sustainability In-
vestment (THSI) ท่ีได้รับรางวัลในหมวดบริษัทกลุ่มบริการ ซ่ึงสะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจใน
ฐานะบริษัทจดทะเบียน ท่ีมุ่งมั่นการด าเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างยั่งยืน 

SET AWARDS 2020 รางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

MAJOR รับรางวัล Best Investor Relations Award ประจ าปี 2563 กลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจด
ทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทท่ี
ปรึกษาทางการเงิน   ท่ีมีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2563 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2 ปีซ้อน 
(2562-2563) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวง
แรงงาน 



ข้อมลูส าคญัทางการเงนิ  

สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 
2561 

ปรับปรงุใหม ่
2562 

ปรบัปรุงใหม ่
2563 

รายได้ (ล้านบาท) 9,952 10,697 3,765 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 2,991 3,602 784 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,284 1,407 (527) 

อัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (%) 30 34 21 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 13 13 (14) 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 17,771 17,868 17,678 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 10,494 10,388 11,052 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 7,277 7,480 6,626 

จ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 894.7 894.7 894.7 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.13 8.36 7.41 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.43 1.57 (0.59) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.35 1.00 - 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 94.10 63.59 - 

อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.41 0.54 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) 10.64 11.35 (2.58) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.92 19.42 (7.64) 

4    รายงานประจ าป ี2563 
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เหตกุารณส์ าคญัในรอบปี 

มกราคม 2563 
 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขามาร์คโฟร์ แพร่
ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 

 

มีนาคม 2563 
 

•   ปิดการให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ทุกสาขา รวมถึงธุรกิจภายใต้บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ 
(Blu-O Rhythm & Bowl) และลานสเก็ตน้ าแข็ง (Sub-zero) ทุก
สาขา ท่ัวประเทศ ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 
2563 ประกาศมาตราการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
•   ปิดการให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ทุกสาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตามประกาศมาตรการ
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
 
มิถุนายน 2563 
 

 •   เปิดการให้บริการของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ทุกสาขา รวมถึงธุรกิจภายใต้บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ (Blu-O 
Rhythm & Bowl) และลานสเก็ตน้ าแข็ง (Sub-zero) ทุกสาขา 
ท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
กรกฎาคม 2563 
 

•   บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ปัจจุบัน 30,000,000 บาท (300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 
บาท) เป็น 45,000,000 บาท (450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 100 
บาท)  ซ่ึงการเพิม่ทุนดงักลา่ว ไมส่ง่ผลตอ่สดัสว่นในการถอืหุน้ใน 
บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด  

 
 

สิงหาคม 2563 
 

•   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามัญท่ีบริษัทถืออยู่ท้ังหมดในบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซ่ึงประกอบกิจการสร้าง และพัฒนาซอฟแวร์ (Software) รวมท้ัง
แอปพลิเคชั่น (Application) ประเภท Enterprise Software 
ท้ังน้ีบริษัทถือหุ้นอยู่จ านวน 16,499 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว  

 

ตุลาคม 2563 
 

•   บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด ได้จด
ทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้ว เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทย่อยน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการช าระบัญช ี 
 
ธันวาคม 2562 
 

•   เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 จ.
สมุทรปราการ จ านวน 2 โรง 

ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 



 

 

 
 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

ปี 2563 นับได้ว่าเป็นปีท่ีต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคนไทยและประชาชนท่ัวโลก น่ันก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีได้แพร่กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ใหญ่หลวง  ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและหยุดชะงัก รวมถึงรายได้ของธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง  นับเป็น
วิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีความสูญเสียจนมิอาจประเมินค่าได้  

 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคม ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึง

ธุรกิจเป็นวงกว้างทั่วโลก ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงภาพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คารา
โอเกะ และไอซ์สเก็ต ตามค าสั่งภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด รายได้ของกลุ่มกิจการในทุกกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมี
สาระส าคัญ ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์และสถานที่ให้บริการอื่นทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่
กลุ่มกิจการยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพ ธุรกิจของบริษัทได้เผชิญกับความท้าทายและได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ประสบปัญหาการหดตัวของเศรษฐกิจและการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 
จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้มีการวางแผนน ากลยุทธ์ 3 T (Trading / Thai Movie / Technology) 

โดยบริษัทได้มีการปรับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3T สร้างการเติบโตให้บริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจ มีการสร้าง
การเติบโตของรายได้จากการเพิ่มของช่องทางในการจ าหน่าย POPCORN จากหน้าโรงสู่หน้าบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์หรือ
ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ และการผลักดันธุรกิจ “หนังไทย” โดยเฉพาะหนังไทยท่ีกลุ่มบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรต่างๆ ซ่ึงได้พิสูจน์แล้ว
จากรายได้ภาพยนตร์ในไตรมาส 4 เรื่อง “อีเรียมซ่ิง” ซ่ึงท ารายได้ไปกว่า 200 ล้านบาท เป็นต้น 

ในส่วนของการวางแผนการด าเนินงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายท าให้บริษัทสามารถรักษา
สภาพคล่องทางด้านบัญชีให้ยังคงเสถียรภาพ มีการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายทุกทาง เพื่อให้บริษัท
สามารถยืดหยัดผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกับสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ รวมถึง
ด าเนินการด้านกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับสภาวะในโลกปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งท้ังในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วน บริษัทมีการออกมาตรการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า
และโรงภาพยนตร์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความส าคัญในสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกค้า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขสากลอย่างเคร่งครัด ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุด 
บริษัทได้ด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันคุมเข้มความสะอาดและความปลอดภัย เน้นการ
เว้นระยะห่างทางสังคมและก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดด้วยการช าระเงินผ่านระบบ E-Payment เพื่อสร้างความมั่นใจการเข้าใช้บริการ  

 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดูแลสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหน้ากาก N95 พร้อม ป๊

อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) ให้กับสถาบันบ าราศนราดูรและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีให้กับคณะแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นก าลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงน ารายได้จาก
การจ าหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและน้ าอัดลม ชุด Special Set เพื่อมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด -19 ของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรายังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้หรือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังลงพื้นท่ีแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับความเดือดร้อน
และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้ก าลังใจชาวบ้านท่ีประสบภัยน้ าท่วมอีกด้วย 
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นายสมใจนกึ เองตระกลู 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทมีเจตนามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับกิจการท่ีดี และมุ่งสร้างคุณค่าและ
ผลลัพธ์ท่ียั่งยืน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ในระยะ
ยาว รวมถึงการให้ความส าคัญกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 
2563 บริษัทมีความภาคภูมิใจท่ีได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) จากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มาใช้บริการ พนักงานทุกท่าน 

ส าหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจและการท างานอย่างหนักเพื่อบริษัท และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน 
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส าหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจท่ีทุกท่านได้มอบให้กับบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี ผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจเหล่าน้ีจะน าพาให้เราสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ท่ียากล าบากน้ี
ไปได้โดยเร็ว 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     7 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวฒุ ิโดยได้รบัการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทานขอ้มลูและแผนงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรายงาน

ทางการเงนิ และรายการเกี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษิทั รวมถงึใหค้ าแนะน าในเรือ่งระบบควบคุม

ภายในตอ่ผูบ้รหิาร สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี 

ในป ี2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุท้ังสิน้ 7 ครัง้ มีฝ่ายบรหิารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบ

บญัชรีบัอนญุาตเขา้รว่มประชมุ และมกีารประชมุ 1 ครัง้ทีม่วีาระทีเ่ปน็การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตโดยไมม่ฝีา่ยบรหิารระดบัสงูรว่ม

ประชมุดว้ย 

ในการประชมุแตล่ะครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บปะอยา่งอสิระกบัฝา่ยบรหิาร หวัหน้าฝา่ยตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การ

ควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน ให้

ค าแนะน าแกค่ณะกรรมการบรษิัทในการแกไ้ขหรือลดจุดออ่นในการควบคมุภายในและความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นกบับริษทั จากการปฏบิัตหินา้ท่ี

ดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รายงานทางการเงนิในป ี2563 มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเปน็ท่ีเชือ่ถอืได ้ 

2. สนิทรพัยข์องบรษิทัมกีารปอ้งกนัและรกัษาเป็นอยา่งดี การบนัทึกรายการทางบัญชมีคีวามเหมาะสม และทรพัยากรไดถ้กูใช ้

อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

3. รายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกดิขึน้ในป ี2563 มคีวามเหมาะสมและเปน็ไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

4. บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

5. บริษัทมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการด าเนินธรุกิจ  โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมนิข้อบกพรอ่งใน

การควบคุมภายในของบรษิทั โดยตรวจสอบกระบวนการทางบญัชแีละการปฏบิตังิานของบรษิทัอยา่งมรีะบบ จดัท ารายงาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีดี น าเสนอแก่ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่าง

สม่ าเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสร้างความมั่นใจว่า

ขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคุมภายในตา่งๆ จะไดร้บัการแกไ้ขและปอ้งกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

6. บรษิทัมมีาตรการและการก าหนดแนวทางเชงิปอ้งกนัการทุจรติและพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ าเสมอตาม

ระเบยีบปฏบิตักิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน เบาะแสการทุจรติและการใหค้วามคุ้มครองผูร้อ้งเรยีนตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

7. การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏบิตัิตามหลกัการ บริหารความ

เสีย่งของบริษทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจ ว่าบรษิัทฯ มกีระบวนการบริหารความเสี่ยงทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพของกระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง อยา่งสม่ าเสมอ 

 

 



 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี 4095 

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 7358 และนางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9432 แห่ ง

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงก าร

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 9 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 
นายชยั จรงุธนาภบิาล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน นายชัย จรุงธนาภิบาล นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ เป็น

กรรมการแทนนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ลาออก  

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสรรหากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จ านวน 4 คน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายไกร

ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ และร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ โดยการพิจารณาถึง

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการท างานท่ีดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม กรรมการ

ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนมีความเหมาะสม จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

และเสนอชื่อนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ ท่ีหมดวาระ ซ่ึงท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว  

 รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาวะ 

เศรษฐกิจโดยรวม และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ส าหรับปี 

2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจ านวน 2 ครั้ง      

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท   

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management 

Committee : RMC) เพื่อท าหน้าท่ี ก าหนดทิศทางและก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการ

ตามมาตรฐานสากล อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการระดับกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมีนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 

กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน ได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมท้ังสิ้นจ านวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุม สามารถสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ คือ 

 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Strategic Risk Management) 

 การบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย (Operation Risk Management) 

 นอกจากน้ี ได้ก าหนดให้มีคณะท างานของการบริหารความเสี่ยงท้ังในระดับองค์กร และ ระดับฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล มีกลไกเป็นล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องค์กร (Enterprise Risk Management) 

2. พิจารณาการระบุความเสี่ยงส าคัญของบริษัท (Key Risk Identification) ตามสถานการณ์ปัจจุบันท่ีบริษัทได้รับผลกระทบ โดย

มีขอบเขตการพิจารณาครอบคลุม ดังน้ี  

 ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategic Risk) ด้วยปัจจัยของจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายลดลง สปอนเซอร์ปรับลดงบประมาณ 

และ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์และโซเชียลมีเดีย 

 ด้านการปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operational Risk & IT Risk) ด้วยปัจจัยของการโจมตีทางไซเบอร์

และข้อมูลส าคัญท่ีอาจรั่วไหลจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ รวมท้ังการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ 

 ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้วยปัจจัยของรายได้และรายจ่ายท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการบริหารจัดการสภาพคล่อง

และกระแสเงินสด 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ด้านทุจริตคอรัปชั่น/ด้านความยั่งยืน (Compliance Risk/Fraud/ESG) ด้วยปัจจัยของการ

ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น รวมท้ังการตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

 ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) ด้วยปัจจัยจากการด าเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และการ

ชุมนุมทางการเมือง 

 รวมถึงการพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงส าคัญดังกล่าว (Risk Mitigation) ท้ังในเชิงป้องกัน (Preventive action) และเชิง

แก้ไข (Corrective action) 

 3. พิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ท้ังด้านการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ด้านการประเมินผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละความเสี่ยง เพื่อให้มีหลักการท่ีถูกต้องและมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงจะสามารถสะท้อนความ

เป็นจริงของความเสี่ยงส าคัญท่ีบริษัทจะต้องบริหารจัดการต่อไป 

 4. พิจารณาก าหนดให้มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกลไกและมาตรฐานสากล โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยง การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการติดตามเพื่อรายงานความเสี่ยง โดยจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงในรูปแบบ

ของทะเบียนความเสี่ยง (Risk profile) 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     11 
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 5. การสนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยการจัดอบรมหลักสูตร Risk Management ให้พนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย

และหัวหน้างาน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกระบวนการต่างๆ และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นบุคลากรส าคัญในการ

ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯต่อไป  

 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 

 จากการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตามท่ี

ก าหนดไว้ เพื่อรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 

 

 

 

 

  

      นายแพทยเ์สถยีร    ภูป่ระเสรฐิ 

               ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  



 

 

รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

การด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นหน่ึงในพันธกิจส าคัญท่ี บริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เน่ืองจากพิจารณาว่า เป็นปัจจัยส าคัญอีก
ประการหน่ึงท่ีจะท าให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท่ีจะ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน โดยมีกระผม นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
(กรรมการอิสระ) ท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ, นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ), นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 
(กรรมการ) ท้ังน้ี ปี 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ซ่ึงผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีสาระส าคัญการปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

 บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี2560 ( CG Code 2017) ซ่ึง
จัดท า โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  มาประเมินความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีปฏิบัติอยู่  โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนท่ียังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้ก าหนดเป็น
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะความหลากหลายและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ระบุช่องทางการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 ก ากับดูแลการก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจาณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงเน้ือหานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น 

3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ และโครงการความยั่งยืน ( ESG) 
ของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปี 2563  

 รับทราบผลการประเมินความยั่งยืน (THSI) ประจ าปี 2563 และติดตามก ากับให้การด าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Down Jones Sustainability Indices)  
รวมถึงทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีก าลังเผชิญกับโรคระบาด และความท้าทายท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการน าเสนอรายงาน
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆ  

4. รับทราบผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับทราบผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ( CGR) ประจ าปี 
2563  ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     13 
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5. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ืองปี 2563  

 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( CAC) 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เน้นย้ าความมุ่งมั่นในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริม
การจัดการด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการด าเนินงาน
ที่โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งน าธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 
 

 

 

นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 



 

 

คณะกรรมการ 

      นายสมใจนกึ เองตระกลู    76 ป ี
      ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
      วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2547 
      จ านวนหุ้นที่ถือ - 

 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2547 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
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 สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง จ ากัด 
การเขา้ฝกึอบรมของกรรมการ 
• ห ลั ก สู ต ร  The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น ที่ 
9/2549 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
  (วปอ.) รุ่นที่ 35  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     15 

     นายวชิา พลูวรลกัษณ ์   57 ป ี
     กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
     วนัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 23 กมุภาพนัธ ์2545 
      จ านวนหุน้ทีถ่อื 29.62% 

 

ประวตักิารศกึษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International 
University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  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 
• กรรมการฝ่ ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิต เก่ าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2546  

1                       2                                             3                                       4 
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    นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์   68 ป ี
    กรรมการอสิระ 
    วนัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 24 กรกฎาคม 2563 
     จ านวนหุน้ทีถ่อื - 

 

ประวตักิารศกึษา 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) 
• ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
• ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2563-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 

(มหาชน) 
• 2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน) 
• 2560-2563 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท สายการ

บินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จ ากัด 
(มหาชน) 

  • 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
  ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) 
• 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม 

จ ากัด (มหาชน) 
• 2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

โทรรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2554-2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
• 2554-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2557-2558 : ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
• 2554-2558 : กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
• 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
• 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) 
• 2555-2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
• 2556-2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
• 2562-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า 
• 2561-ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • 2564 : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
• 2557 - 2562 :  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 

       นายชยั จรงุธนาภบิาล 66 ป ี
      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 
     และก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 

       จ านวนหุ้นที่ถือ 0.08% 
 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เส่ียง 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 – ปัจจุบั น :  ก รรมการอิ สระ  กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) 

• 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

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



 

 

      นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์65 ป ี
      กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา   
      และก าหนดคา่ตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
       วนัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั  8 พฤษภาคม 2558 

        จ านวนหุน้ทีถ่อื - 
 

ประวตักิารศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 
กจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
• 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2560 - ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ บรษิทั อาเชยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั   
  (มหาชน) 

     นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์50 ปี 
      กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและก าหนด 
      คา่ตอบแทน/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการก ากบัดแูล  
       กจิการ 

        วนัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 23 กมุภาพนัธ ์2545 
      จ านวนหุ้นที่ถือ 0.11% 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ   
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
• 2552 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซีมโิก ้ 
  จ ากดั 
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธกิองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 
การเขา้อบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market  
  Intermediaries รุ่นที่ 3/2558 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่น

ที ่1)  สถาบันพัฒนาเมือง 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     17 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการก ากับดูแล  
  กิจการ  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท 
จ ากัด ( มหาชน)  
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547  
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18     รายงานประจ าป ี2563 

    นายแพทยเ์สถยีร ภูป่ระเสรฐิ 68 ปี 
     กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ 

      ก ากับดูแลกิจการ 
       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 (โรครูมาติสซ่ัม) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั เมเจอร ์ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

    นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์58 ป ี
    กรรมการ 
    วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  5 เมษายน 2548 
    จ านวนหุ้นที่ถือ - 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• ญาติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และ    

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) 

• 2556 - ปจัจุบนั : กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) 

• 2562 - ปจัจบุนั : รองประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. โรงพยาบาลพระราม

เก้า 
• 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
• 2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บมจ. บริษัท ไพโอเนียร์ 

มอเตอร์ 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of Interna-

tional 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) รุ่นที่ 82/2549  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2556 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทั วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 
• อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544  
• หลักสูตรวิทยาการผู้น าไทย-จีน (วทจ.) ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10  
  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 1 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 1 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 

    นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์64 ป ี
    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 - ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) 
• 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

• 2538 - 2560 : รองประธานเจ้ าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์ม
ภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด 
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547  
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บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     19 

   นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์59 ป ี
   กรรมการและกรรมการบริหาร 
   วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 
   จ านวนหุ้นที่ถือ 2.05% 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
• ภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

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) 
กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
   

   นางสาวชลธชิา จติราอาภรณ ์ 62 ป ี
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
    ก าหนดค่าตอบแทน 
    วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  12 พฤศจิกายน 2563 

        จ านวนหุ้นที่ถือ - 
 

ประวัติการศึกษา 
• Master Degree in Applied Economics,  
  Faculty of Economics, University of Michigan, USA 
• Master Degree in Language and International Trade, Faculty 

of Economics, Eastern Michigan University, USA 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2563-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด  
  (มหาชน) 
• 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทและ 
  กรรมการอิสระ  บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการ 
  ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด      
  (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความ  
  เสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ไลฟ์ ประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
• 2557 - 2563 : กรรมการบริหารความเส่ียง / บริษัท ธนารักษพ์ัฒนา 
  สินทรัพย ์จ ากัด 
• 2551 - 2557 : Senior Consultant / บริษัท เซ้นซิส คอนซัลต้ิง  
  แอนด ์รีเสิร์ช จ ากัด 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ป ี2560 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
• การอบรมหลักสูตร AACP รุ่นที ่33 ป ี2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

10                                                      11   
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(5) นายกติกิร พุม่สวา่ง 66 ป ี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0034% 
ประวัติการศึกษา 
• วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง บริษัท 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

(3) นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์  47 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 • ปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2561 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2545 - 2561   : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ Content 
บริษัท  กันตนา กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 

(2) นายอภชิาต ิคงชยั 54 ป ี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0031% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2552 - 2556 : ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

(1) นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ 52 ป ี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี  
เลขานุการบริษัท 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0045% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและ

บัญชี 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 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน)  
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

(4) นายนรุตม์ เจียรสนอง อายุ 38 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโททางการตลาด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (หลักสูตร

นานาชาติ) 
• ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• 2561 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2560 –2561  : ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศ บริษัท 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
• 2558 - 2560  : หัวหน้าฝา่ยอาวโุส  
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  

คณะผูบ้ริหาร 
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(6) นางจนิดา วรรธนะหทยั 57 ป ี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.01% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2551 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2549 - 2551   : ผู้อ านวยการธุรกิจพื้นที่เช่า  บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  

(7) นายอภริกัษ ์วาราชนนท์ 47 ป ี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
จ านวนหุ้นที่ถือ 0.0002% 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาประชากรศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(M Academy) 
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 
• 2561 - 2563 : กรรมการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 
• 2556 - 2560 :   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสรา้งองคก์ร 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(นายวชิา พลูวรลกัษณ์) 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ฝา่ยกอ่สรา้ง 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ธรุกจิสือ่โฆษณา 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ธรุกจิโบวล์ิง่ 
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รักษาการ 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ฝา่ยการตลาด 

ฝา่ยกอ่สรา้ง ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยธรุกจิ 
สือ่โฆษณา 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยธรุกจิโบวล์ิง่ 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยการตลาด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ธรุกจิโรงภาพยนตร ์

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยโรงภาพยนตร ์

ฝา่ยจดัซือ้และ
บรหิารคา่ใชจ้า่ย 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารสาย

งานวางแผน 
กลยทุธแ์ละ 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รักษาการ 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารสาย
งานการเงนิและบญัชี
และเลขานกุารบรษิทั 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ฝา่ยเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ธรุกจิบรหิาร 
พืน้ทีเ่ชา่ 

รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ฝา่ยบรหิารทรพัยากร
มนษุย ์

 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยการเงนิ 
และบญัช ี

ฝา่ยกฎหมาย 
และก ากบัองคก์ร 

ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิาร 
ศนูยก์ารคา้ 
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คณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากับดแูลกจิการ 

ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั 



 

 

โครงสรา้งการถือหุน้ 
บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ ธุรกจิโบวล์ิง่ 
และคาราโอเกะ 

บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์ 
99.93% 

บจ. สยามซีนเีพล็กซ ์ 
99.99% 

บมจ. อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 
99.98% 

บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ 
99.96% 

บจ. ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท์**  
99.99% 

บจ. เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  (“MHD”*) 
99.96% 

บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีเีพลก็ซ ์ 
(แคมโบเดยี) 69.97% 

บจ. ซนีเีพลก็ซ ์(ลาว) โซล 
99.96% 

บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีเีพลก็ซ ์(ลาว) 
59.98% 

   บจ. เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  
99.99% 

ธุรกจิพืน้ทีใ่ห้เชา่ 
และบรกิาร 

บจ. เมเจอรซ์นีีเพล็กซ ์พรอพเพอร์ตี ้
99.99% 

   บจ. เมเจอรซ์นีเีพลก็ซ ์เซอรว์สิ  
99.99% 

   บจ. รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์ 
99.99% 

   บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี ้ 
99.99% 

   บจ. รชัโยธนิ ซนีมีา่  
99.99% 

กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
เมเจอรซ์นีเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 33% 

บจ. ไทยทคิเกต็เมเจอร์ 40% 

บมจ. สยามฟวิเจอรด์เีวลอปเมนท์ 29.13% 
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*บริษัทย่อยเป็นบริษัททีจ่ัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ 
**บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ได้ท าการเปลี่ยนชือ่เป็น บริษัท เมเจอร์ จอยน ์ฟิลม์ จ ากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบกจิการสื่อภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 
- บริษัทฯ ได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2563   
- บริษัท เมเจอร์ รีวอดส ์จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว้ เมื่อวันที ่16 ตุลาคม 2563   



 

 

ธุรกจิสือ่โฆษณา 

   บจ. เอม็ พคิเจอรส์ 92.46% 

   บจ. เอม็ ทาเลนต์  92.46% 

   บจ. เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติง้ 
 41.61% 

   บจ. ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ ฟลิม์  
32.07% 

   บจ. เอม็วีพ ีเอม็ พิคเจอรส์ ฟลิ์ม 
ดสิทริบวิชัน่ (ลาว) 

 36.98% 

   บจ. เอม็วดี ี92.46% 

ธุรกจิสือ่ภาพยนตร์ 

บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 
92.46%    บจ. เมเจอร ์ซนีแีอด 

99.93% 

บจ. ซเีจ เมเจอร์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 49 % 

บจ. รชัโยธนิ อเวนวิ 50% (ทางตรง), 
14.57% (ทางออ้มผ่านทาง SF) 

กิจการรว่มคา้ภาพยนตร ์
CRACKED 20.00% 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     25 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 64.72% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์กง๊ตาลซิง่และ
หลาน 25 น้า 24 64.72% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 2 
50.85% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรส์ามเกลอหวัแขง็
และจว๊ดกะเทยบัง้ไฟ 64.72% 

   บจ. ไท เมเจอร ์60.00% 
บจ. เอ็ม.พ.ีไอ.ซี (กมัพชูา) ดสิทรบิิวชั่น 

50.85% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตร์ 
Classic Again 36.06% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์That March 
12.94% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรข์นุแผนฟา้ฟืน้ 
47.16% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรค์ืนยตุธิรรม 
64.72% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์สงกระสอื 
27.74% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตร์ 
Our Love Forever 12.94% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์ดงพระโขนง 
50.85% 

   บจ. เอม็ เทอรต์ีไ้นน ์92.46% 

บจก. ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด์) 
 18.49% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรอ์จัฉรยิะตอ้งสรา้ง 
11.22% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรฮ์กัเถิดเทงิ 50.85% 
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โครงสรา้งบรษิัทในเครอื 
ธรุกจิโรงภาพยนตร ์

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (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  
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 100.00% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั สยามซนีเีพลก็ซ ์จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ให้เช่าและบริการระบบเครือ่งฉายและอุปกรณ์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105554048284 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 5,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอรโ์ฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ธุรกิจลงทุน 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105556003661 
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 30,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.96% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีเีพลก็ซ ์(แคมโบเดยี) จ ากดั 
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% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั ซนีเีพลก็ซ ์(ลาว) โซล จ ากดั 
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% 

ธรุกจิโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 
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% 

ธรุกจิพืน้ทีใ่หเ้ชา่และบรกิาร 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์เซอรว์สิ จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จ ากดั 
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ ซนีมีา่ จ ากดั 
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% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีเีพลก็ซ ์(ลาว) จ ากดั 
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% 
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ชือ่บรษิทั : บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ ฟลิม์ จ ากดั 
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% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารเคเบิล้ทีวี 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 32 ซอยวชิรธรรมสาธิต 49 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105553012928 
ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 60,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 41.61% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็ ทาเลนต ์จ ากดั (เปลีย่นชือ่จาก บรษิทั ทาเลนต ์วนั จ ากดั) 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารผลติภาพยนตรแ์ละรบัจา้งผลติงานทางด้านบนัเทงิทกุรปูแบบ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
234,234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ช้ันที่ 3 ห้องเลขที่ B301
-B306 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105554068617 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 40,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน ์จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
234,234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ช้ันที่ 3 ห้องเลขที่ B301
-B306 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105552004395 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็วดี ีจ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสทิธ์ิภาพยนตร์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
234,234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ช้ันที่ 3 ห้องเลขที่ B301
-B306 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105545084664 
ทุนจดทะเบียน : 522,500,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 522,500,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์สงกระสอื 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000401158 
เงินลงทุน : 35,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 27.74% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟลิม์ ดสิทรบิวิชัน่ (ลาว) จ ากดั 
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% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000399226 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรข์นุแผน ฟา้ฟืน้ 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000414446 
เงินลงทุน : 47,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 47.16% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรค์นืยตุธิรรม 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000417411 
เงินลงทุน : 19,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 
ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000418981 
เงินลงทุน : 18,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.85% 
ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์That March 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000406745 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 12.94% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์Our Love Forever 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000410289 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 12.94% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105562116838 
ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 45,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 60.00% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั 

ประเภทธุรกจิ : 
จัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดท า    วีซีดี
และดีวีดีและเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
234,234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ช้ันที่ 3 ห้องเลขที่ B301
-B306 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105548154744 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 150,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ธรุกจิสือ่ภาพยนตร ์
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ : ให้บรกิารสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
234,234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ช้ันที่ 3 ห้องเลขที่ B301
-B306 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107544000124 
ทุนจดทะเบียน : 656,558,588 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 650,059,588 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 92.46% 

ธรุกจิสือ่โฆษณา 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์ซนีแีอด จ ากดั 
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% ชือ่บรษิทั : บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพชูา) ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั 

ประเภทธุรกจิ : 
จัดจ าหน่ายลิขสทิธ์ิภาพยนตร์เพือ่ฉายในโรงภาพยนตร์ ณ ประเทศ
กัมพูชา 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 
30 8 ,  2 nd Floor, Preah Monivong Boulevard, Sangkat Chak-
tomukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia  

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 00037449 (จัดต้ังในประเทศกัมพูชา) 
ทุนจดทะเบียน : 200,000 USD (200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 USD) 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 200,000 USD (200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 USD) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.85% (บริษัทร่วมทางอ้อม) 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์Classic Again 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409655 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 36.06% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 2 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409701 
เงินลงทุน : 25,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.85% 
ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์กง๊ตาลซิง่และหลาน 25 นา้ 24 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000409698 
เงินลงทุน : 50,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 



 

 

28     รายงานประจ าป ี2563 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั รชัโยธนิ อเวนวิ จ ากดั 
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 14.57%) 
ชือ่บรษิทั : กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์ไลฟส์ไตล ์
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% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
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 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ากดั 
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% 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั สยามฟวิเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (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 : 29.13% 

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

ธรุกจิสือ่ภาพยนตร ์(ตอ่) 
ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรส์ามเกลอและจว๊ด กะเทยบัง้ไฟ 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0993000420764 
เงินลงทุน : 23,500,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 64.72% 

ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรอ์จัฉรยิะตอ้งสรา้ง 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000416601 
เงินลงทุน : 38,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 11.22% 
ชือ่บรษิทั : กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์ดงพระโขนง 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000435451 
เงินลงทุน : 27,500,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 50.85% 
ชือ่บรษิทั : บจก. ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ 
ประเภทธุรกจิ : กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่

: 
234/2 อาคารอเวนิว รัชโยธิน ห้อง B307A-B307B ช้ัน 3 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105563072672 
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 18.49% 



 

 

    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  

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

 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ 
    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 2563 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 

ปัจจุบันบริษัทครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า  70% ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย  
    ณ สิน้ป ี2563 บรษิทัมแีบรนดใ์นเครอืท้ังสิน้ 12 แบรนดด์งัน้ี 

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

 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     29 



 

 

    บริษัทมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังสิ้น 172 
สาขา 817 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 182,259 ท่ี น่ัง ท้ัง น้ี 
เนื่องจากประเทศไทยยังมีจ านวนโรงภาพยนตร์ต่อประชากรอยู่ใน
ระดับต่ า บริษัทจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องอีกอย่าง
น้อยปีละ 30 - 40 โรง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ       
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า
ในทุกระดับชั้นและมีโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบทั้ง
การฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X 
รวมถึงระบบเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้มาใชบ้ริการได้สัมผัสถึงความ
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 เพื่ออรรถรสในการชมที่สมจริงมากขึ้น 
      โรงภาพยนตร์ LED Screen นวัตกรรมใหม่ แห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยเป็นประเทศที่สองของโลก    
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” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษ
พร้อมบาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ท่ีน่ัง เหมาะ
ส าหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท้ังจาก
ลกูค้าระดบั VIP และลกูค้าองค์กร  
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สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

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 
ทีน่ัง่ 

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 
สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 2 430 
สาขาบิ๊กซีบ้านดุง อุดรธานี 1 204 
สาขาโลตัสสุโขทัย 1 95 
สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด 1 204 
สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 1 204 
สาขาบิ๊กซีวังน้ าเย็น 1 204 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

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 
สาขามาร์คโฟร์ แพร่ 3 620 
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บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC ซ่ึงประเทศแรกท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์คือ   
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จ ากัด   

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ร่วมทุนกับ
บริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้ง 
บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ขณะที่ บจ. แพลตินั่ม 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 1,581 ท่ีน่ัง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบ
ดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรง
ภาพยนตร ์4DX อีก 1 และอีก 4 สาขา ท่ีศูนยก์ารค้า เมอืงเสียมเรยีบ 
ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์ านวน 3 โรง ศูนยก์ารค้าโสรยา ตัง้อยูใ่จกลาง
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จ านวน 6 
โรง อิออนมอลล์ 2 จ านวน 8 โรง และบิ๊กซี สาขาปอยเปต 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 ซึ่งตั้งอยู่
ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บจ. แพลติน่ัม   
ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ให้บริการโรงภาพยนตร์ใน  
นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จ านวน 5 โรง 1,148 ท่ีน่ัง และสาขา
ไอทีอซีีซี นครเวยีงจนัทน์ จ านวน 4 โรง 8 
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 และบรรจุภัณฑ์ของป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มที่
ดึงดูดลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์และไม่ใช่ผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้า
มาซ้ือ ประกอบกับการเพิ่มรสชาติของป๊อปคอร์นจากรสชาติดั้งเดิม  
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเทศกาล เพื่อให้เหมาะกับความ
นิยมในปัจจุบันและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งการ
ขยายตัวของโรงภาพยนตร์ส่งเสริมให้การเติบโตของการบริโภค 
ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ท าให้รายได้จากป๊อปคอร์นและ
เครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกป ี 

 
 

ปอ๊ปคอรน์และเครือ่งดืม่  

สาขาในประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

สาขาโลตัส จอมทอง 1 207 
สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 1 204 
สาขาบิ๊กซีน้ ายืน อุบลราชธาน ี 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 

สาขาตา่งประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

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 

รวมทั้งสิน้ 817 182,259 
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ธุรกจิโบวล์ิง่ คาราโอเกะ และลานสเกต็น้ าแขง็  

    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 2563 บริษัทได้เปิดให้บริการเลนโบว์ลิ่งและซับ
ซีโร่ รวมท้ังสิ้น 11 สาขา ประกอบด้วย ในประเทศไทย 8 สาขา 
210 เลน 127 ห้องคาราโอเกะ 3 ลานเสก็ตน้ าแข็ ง  และ
ต่างประเทศ 3 สาขา 35 เลนโบว์ลิ่ง 

สาขาในประเทศ 
จ านวน 

เลนโบวล์ิง่ 
จ านวนหอ้ง 
คาราโอเกะ 

จ านวนลาน 
สเกต็น้ าแขง็ 

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 - 
สาขาปิ่นเกล้า 20 14 - 
สาขาสุขุมวิท (บลูโอ) 20 10 1 
สาขาในเครอืตา่งประเทศ  
สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา 13 - - 
สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

8 - - 

สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา  14 - - 
รวมทั้งสิน้ 245 127 3 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     33 

หมายเหตุ : สาขาพัทยา ปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563 



 

 

ธุรกจิสือ่โฆษณา  

  
   จากการท่ีบริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาน าเสนอแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
ดึงดูดให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีประมาณเกือบ 
40 ล้านคน  บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จ ากัด” 
จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาท้ังในโรงภาพยนตร์และพื้นท่ี
ทั้ งหมดภายใน Cineplex ท่ัวประเทศอย่างครบวงจร ด้วย
ความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไป
แล้ ว  ท า ใ ห้ ธุ ร กิ จ สื่ อ โ ฆษณาขอ งบริ ษั ทหรื อที่ เ รี ย ก กั นว่ า 
“cinemedia” มีอัตราก าไรเฉลี่ย 70-80% ปัจจุบัน cinemedia 
ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลายนับตั้งแต่โฆษณาบนจอ ภาพยนตร ์
(Screen Ads) โฆษณาบนจอวดีโีอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างใน
สาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณา
บนจอ Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อ
กลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ 
(4D Ads) เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสามารถท าได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์
เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
แบบโต้ตอบสองทาง (Interactive media) และการท าโฆษณา
สินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion) จากการท่ี 
cinemedia เป็ นอี กช่ อ งทา งก าร โฆษณา ท่ีมี ปร ะสิ ทธิ ภ าพ
หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงส่งผลให้มี
อัตราการเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกป ี 
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ธุรกจิพืน้ทีเ่ชา่และบรกิาร   

ธุรกจิสือ่ภาพยนตร์  
    บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้น  
ร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์
เข้าโรงภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
บริษัทย่อยหลายบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และครบวงจรมากขึ้น
ในธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 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% ผลิตภาพยนต์ไทย 

    ในปี 2563 บริษัทยังคงตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ บริษัทจึงผลักดันให้ทีมผู้สร้างต่างๆ ท้ัง
จากทีมผู้สร้างละคร เกมส์โชว์ และผู้ท่ีสนใจในภาพยนตร์ไทย ได้เข้า
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพยนตร์เพื่อป้อนสู่ตลาดโรง
ภาพยนตร์ให้เกิดความต่อเนื่อง ณ ส้ินปี 2563 จึงมีภาพยนตร์ไทยท่ี
เข้าฉายแล้ว และท่ีอยู่ระหว่างผลิต ซ่ึงเกิดจากการร่วมทุนกับ
พันธมิตรมากกมาย ได้แก่ กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ไบค์แมน ภาค 
1 และ 2 ,แสงกระสือ ,ขุนแผนฟ้าฟื้น ,Classic Again ,ดิวไป
ด้วยกันนะ ,รัก 2 ปียินดีคืนเงิน ,คืนยุติธรรม ,ฮีกเถิดเทิง ,อีเรียม
ซ่ิง ,โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง ,Happy New U ,แดงพระโขนง
และ CRACKED 
     ปัจจุบันภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยมจากหลายประเทศมาก
ขึ้น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทย
และผู้ร่วมลงทุนมีโอกาสรับรู้รายได้เพ่ิมมากขึ้น  

    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 ช่วงหมอชิต -
สะพานใหม่-คูคต ได้เปิดให้บริการ ท าให้ลูกค้าสามารถเดินท่ี
ศูนย์การค้ารัชโยธิน รังสิตได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าออกสู่พื้นท่ีรอบนอกเมืองได้เพ่ิมขึ้น 

สาขาในเครอืเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (ตรม.) อัตราเชา่พื้นที ่(%) 

สาขาเมโทรโพลิส                21,961 100% 

สาขางามวงศ์วาน แคราย                11,481 74% 

สาขาสุขุมวิท                  6,645 94% 

สาขารัชโยธิน                  2,909 96% 

สาขารังสิต                  1,564 95% 

สาขาอ้อมใหญ่                  1,150 60% 

สาขาฟิวเจอร์รังสิต                     673 100% 

สาขาส าโรง                     429 100% 

สาขาสยามพารากอน                     374 92% 

สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต                     253 100% 

สาขาพิษณุโลก                     186 100% 

สาขาบางกะปิ                     110 0% 

สาขาโลตัส นวนคร                      99 100% 

สาขาสมุย                      89 0% 

สาขาเชียงใหม่                      30 100% 

 รวมทั้งสิน้ 47,954 91% 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     35 



 

 

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดี เวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (SF) 
    บริษัทลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ผู้พัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ในปี 
2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กับ
แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ทั้งสองบริษัทเติบโตไปควบคู่กันโดยมี โรง
ภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้
บริการ ขณะที่สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ซึ่งอยู่ในช่วงของการ
ขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้
อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน  
    ณ สิน้ ป ี2563 บรษิทัลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 29.13 โดยมีอักษรย่อว่า SF 

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

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF)  
    ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ จ านวน 2 
โครงการ คือ อาคารโครงการเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ
อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และลงทุนในสิทธิการเช่า
ที่ดนิและพืน้ทีบ่างสว่นของโครงการศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตล ์ซซูกู ิอเวนวิ
รัชโยธิน ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ คือ เช่าที่ดิน
และอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสกิรไทย จ ากดั เปน็ผูจ้ดัการกองทุน รวมมูลค่า 2,300 ล้าน
บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ก าไรที่ได้มาจากการขายกองทุน บริษัทได้น าไปลงทุนในสาขา 
Standalone บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว
รัชโยธินที่เข้าร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็วอย่าง 
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 
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ปัจจยัความเสีย่ง 
     ในปี 2563 น้ี เป็นปีท่ีประเทศไทย ท้ังในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ต้องเจอความท้าทายจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ
มากมาย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวอย่างรุนแรง การชุมนุม
ทางการเมือง อุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น ท าให้ภาค
ธุรกิจเสียหายเป็นวงกว้างท่ัวโลก ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึง
ธุ รกิจระดับ  SMEs  เหตุการณ์ต่ า งๆ เหล่า น้ี  ท า ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆองค์กร ได้แก่ การปรับลดขนาด
องค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น การลดจ านวนทรัพยากรต่างๆ การ
ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจมากขึ้น ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้มี
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน
ภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้ภาคเอกชนยังสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได ้
     อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐและ
การด าเนินงานอย่างระมัดระวังแล้วน้ัน บริษัทได้ด าเนินงานท่ีมี
ความส าคัญอีกประการหน่ึงควบคู่กับการด าเนินธุรกิจด้วย น่ันคือ 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
     โดยในปี 2563 น้ี บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management) 
ซ่ึงได้ริเริ่มกระบวนการต่างๆอย่างจริงจัง การก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ท่ีสอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรฐานระดับสากล เพื่อยึดถือ
และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมี
การทบทวนนโยบายเป็นประจ าทุกปี การก าหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น 2 ระดับ คือ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Strategic Risk Management) และระดับฝ่ าย  (Operational 
Risk Management) รวมท้ังจัดตั้ งคณะท างานของท้ัง  2 กลุ่ม
ดังกล่าวเพื่อด าเ นินการ นอกจากน้ี บริษัทฯได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร Risk Management ให้กับ
พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนการน าความรู้และกระบวนการต่างๆมาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง และในทุกๆกระบวนการของการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง จะมีคณะท างานบริหารความเสี่ยงท าหน้าท่ี
สนับสนุนและประสานงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิดเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรอย่างแท้จริง ท่ีมีความเชื่อมโยงกันและ
เป็นไปตามนโยบายการด า เ นินงานของบริษัทฯและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย นอกจากน้ันยังช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
องค์กรต่อไป 
     บริษัทฯได้ก าหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก ากับดูแลและติดตาม
การด าเนินงาน ผ่านการรายงานทะเบียนความเสี่ยงและแผนจัดการ

ความเสี่ยง รวมท้ังพิจารณาข้อมูลสนับสนุนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีคณะท างาน
การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) 
และคณะท างานการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational 
Risk Management) และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Man-
agement working team) เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงเป็นระบบและมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร ส าหรับภาพรวม
ของปัจจัยเสี่ยงในปี 2563 ท่ีผ่านมา สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk Factor) 
     สถานการณ์ COVID-19 ท่ีแพร่กระจายไปท่ัวโลก ท าให้การ
ด าเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบเป็น
วงกว้าง ส าหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ 
หน่วยงานภาครัฐต้องบังคับใช้มาตรการท่ีเข้มงวดเพื่อยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค น่ันคือ มาตรการล้อคดาวน์ (Lock Down) การปิด
ประเทศเพื่อควบคุมการเข้าออกของนักท่องเท่ียวและประชาชน 
รวมท้ังการปิดโรงภาพยนตร์และศูนย์การค้าของบริษัทฯชั่วคราว
นานกว่า 3 เดือน ซ่ึงต่อมา ได้อนุญาตให้ เปิดบริการภายใต้
มาตรการต่างๆท่ีภาครัฐก าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการรักษา
ระยะห่าง (Social Distancing) การจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ การปิดทางเข้าออกบางจุด
เพื่อจ ากัดพื้นท่ีในการควบคุมการแพร่ระบาด  
     จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ภาพรวมของบริษัทฯ  ท้ังในด้านการเงิน และ การด าเนินงานของ
บริษัทฯ ท้ังธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจโบว์ลิ่ง คารา
โอเกะและไอซ์สเก็ต และ ธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้เรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและน ามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขจนเกิด
เป็นมาตรการต่างๆท่ีบริษัทได้ด าเนินการอย่างรัดกุมและเข้มข้น 
ได้แก่ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน 
ต้นทุนสินค้าและบริการ การเร่งสร้างรายได้เพิ่มจากช่องทางใหม่ๆ 
การริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ รวมท้ังการศึกษาและผลักดันเพื่อท าให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯก้าวสู่ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ต่อไปในอนาคต  
นอกจากน้ีในประเทศไทยยังเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองอย่างต่อเน่ืองและค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีการ
ชุมนุมของกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงหลายครั้งเกิดอยู่ใกล้บริเวณ
พื้นท่ีของศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์ด้วย 
     บริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อคอยติดตามสถานการณ์ชุมนุม
อย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวของหน่วยงานภาครัฐและสื่อท่ีน่าเชื่อถือ 
เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะบริหารจัดการสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ชุมนุมท่ียกระดับความรุนแรงมากขึ้น ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงานในขณะท่ีมีการชุมนุมใกล้ๆศูนย์การค้าหรือโรงภาพยนตร์ 
แผนการปิดศูนย์การค้าและการอพยพเคลื่อนย้ายพนักงานออกสู่
ภายนอก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและ
บริษัทฯ 
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ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Factor) 
     อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงเช่นกัน โดยเริ่มต้นจากภาพยนตร์ดังฟอร์มยักษ์จาก
ต่างประเทศ (Hollywood) ท่ีมีการเลื่อนฉายในโรงภาพยนตร์เป็น
จ านวนมาก ส่งผลท าให้บริษัทฯไม่มีภาพยนตร์ที่จะน าเข้ามาฉาย
ให้บริการลูกค้า  
     อีกท้ังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยช่วงแรก 
ส่งผลท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องบังคับใช้มาตรการล้อคดาวน์ 
(Lock Down) และต่อมาก็ได้อนุญาตให้เปิดบริการได้ แต่ต้องมี
มาตรการต่างๆท่ีบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ 
New normal และ มาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) 
เป็นต้น เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของ
บริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
สื่อโฆษณา  
     อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ด าเนินการท่ีจะบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นทันทีและวางแผนรองรับส าหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยบริษัทฯเห็นโอกาสในการขยายตลาดภาพยนตร์ไทย การผลิต
ภาพยนตร์ไทยที่มีเน้ือหาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า หากภาพยนตร์
จากต่างประเทศไม่สามารถเข้าฉายได้ตามปกติ บริษัทจะยังมี
ภาพยนตร์ไทยหลากหลายเรื่อง เพื่อให้บริการลูกค้า การสร้าง
รายได้เพิ่มเติมจากสินค้าและบริการที่มีอยู่โดยการด าเนินธุรกิจป๊อบ
คอร์น เดลิเวอรี่ จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และ ธุรกิจร้านค้า
ปลีกป๊อบคอร์น จัดจ าหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชั้นน าในหลายๆ
พื้นที่ การน าภาพยนตร์ไปฉายให้บริการลูกค้าภายนอกร่วมกับการ
จัดกิจกรรมต่างๆมากมายของบริษัท การน าอีเว้นท์จากภายนอกเข้า
มาจัดแสดงภายในโรงภาพยนตร์ การริเริ่มเพื่อน าธุรกิจของบริษัทฯ
เข้าสู่ระบบออนไลน์ผ่านดิจิตอล แพลตฟอร์ม ให้มากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในอนาคต 
ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Factor) 
     ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทส าคัญอย่าง
มากในการขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ทุกๆองค์กรก าลังพยายามอย่างมากเพื่อน าธุรกิจเข้าสู่ ดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ผ่านการวางรากฐาน การพัฒนาระบบต่างๆ เพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า/การบริการ ซ่ึงจะครอบคลุมไปจนถึงการส่ง
มอบบริการ/สินค้า และการช าระเงินด้วย ส าหรับบริษัทฯเองก็ได้ให้
ความส าคัญอย่างมากต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซ่ึงเป็น
ระบบที่ส าคัญของธุรกิจที่จะต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบและ
บ ารุงรักษาให้ ระบบต่างๆสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อ
ระบบ ไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือภายนอกองค์กร ก็ย่อมจะสร้าง
ความเสียหายอย่างรุนแรงในภาพรวมเช่นกัน 
     ดังน้ัน บริษัทฯจึงมีมาตรการท่ีหลากหลายเพื่อบรรเทาความ

เสียหายดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การอบรมให้ความรู้พนักงาน
เกี่ยวกับ Cyber-attack & cyber security การติดตั้งและ up-
date ระบบป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น โปรแกรม Anti-
Virus และ Firewall สม่ าเสมอ การปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน การจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา
ทดสอบเจาะช่องโหว่ระบบของบริษัท การส ารองข้อมูล (Backup) 
บนระบบ server หลัก และ server ส ารอง และการฝึกซ้อมรับมือ
กับเหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆเสมอ นอกจากน้ียังให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีอยู่ในระบบของบริษัทฯให้
ปลอดภัย เพ่ือไม่ถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อีกท้ังบริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 อีกด้วย 
     ส าหรับความขัดแย้งทางการเมืองท่ีมีความสุ่มเสี่ยงภายในโรง
ภาพยนตร์ บริษัทฯมีมาตรการในการบรรเทาเหตุการณ์ต่างๆอย่าง
เหมาะสม ได้แก่ การให้ข้อมูลลูกค้าเรื่องสิทธิส่วนบุคคล การท า
ความเข้าใจกันและกัน ส่วนมาตรการในสื่อออนไลน์บริษัทฯมี
หน่วยงานก ากับดูแลและติดตาม การแสดงความคิดเห็นท่ีมีความสุ่ม
เสี่ยงหรือสร้างความขัดแย้ง ผ่านกลไกของคณะท างานภายในท่ีจะ
ติดตามอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงและควบคุม
ไม่ให้พื้นท่ีบนสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ กลายเป็นพื้นท่ีของความ
ขัดแย้งทางการเมือง 
     นอกจากน้ี เรื่องของอุบัติภัยโดยเฉพาะ อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาติ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯท าให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯล่าช้า หยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและพนักงานของบริษัทฯ 
     บริษัทฯได้ด าเนินมาตรการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเป็นประจ า 
ต่อการป้องกันเหตุอัคคีภัย ได้แก่ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าท าการ
ตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบระบบการควบคุมป้องกัน รวมท้ัง
อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบอุปกรณ์ 
ระบบควบคุมไฟฟ้า และ พื้นท่ี ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย
ตามแผนงานโดยพนักงานของบริษัทฯ การท าประกันภัยในวงเงินท่ี
ครอบคลุมต่อความเสียหาย และการทบทวนทุนประกันภัยเป็น
ประจ าทุกปี การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในศูนย์การค้าและ
แผนอพยพหนีไฟ การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น  
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Factor) 
     สถานการณ์ COVID-19 ท่ีแพร่กระจายไปท่ัวโลก ส่งผลต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรง ประกอบ
กับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ีตึง เครียดอยู่
ตลอดเวลา นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
รุนแรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการของบริษัทฯ ความ
หวาดกลัวต่อ COVID-19 ท าให้ลูกค้าไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ อีกท้ัง 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานภาครัฐที่บริษัทฯ 
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ต้องด าเนินการควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ ยังส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ัน การบริหารจัดการสภาพคล่องและกระแส
เงินสด จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายท่ีบริษัทฯจะต้องเผชิญและบริหารจัดการต่อไป 
     ท้ังน้ีบริษัทได้ด าเนินมาตรการอย่างระมัดระวังและรัดกุม ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของท้ังบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน ลดต้นทุนของสินค้าและการบริการ แต่ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานต่างๆไว้อย่างครบถ้วน การปรับโครงสร้างองค์กรให้
กระชับและคล่องตัวมากขึ้น การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจท่ีบริษัทมีผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น ป๊อบ
คอร์น เดลิเวอรี่ และ ร้านจ าหน่ายป๊อบคอร์นในห้างสรรพสินค้าชั้นน า การน าภาพยนตร์ออกไปฉายให้บริการภายนอกร่วมกับกิจกรรม
ใหม่ๆท่ีน่าสนใจ การริเริ่มธุรกิจใหม่ๆเพื่อต่อยอดและสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับบริษัทฯ รวมท้ังการผลักดันธุรกิจต่างๆของบริษัทฯเพื่อ
ก้าวไปสู่ดิจิตอล แพลตฟอร์มในอนาคตต่อไป 
ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายและการกับกับดูแลกิจการ (Compliance Risk Factor & Corporate Governance) 
     ในปี 2563 เป็นปีท่ีรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ มีความทุ่มเทท่ีจะลดช่องว่างของการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนท่ีขัดต่อหลักกฎหมาย ซ่ึง
ท่ีผ่านมามีการก ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ธุรกิจของบริษัทก็เป็นหน่ึงในธุกริจท่ีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามี
บทบาทในการก ากับดูแลท่ีเข้มงวดและติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ท่ีบริษัทฯจะต้อง
ได้รับก่อนเปิดให้บริการ 
     อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักและเห็นความส าคัญในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีกลุ่มธุรกิจท่ี
หลากหลาย และมีความยากล าบากในการขอรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ ซ่ึงมีระยะเวลาตรวจสอบและรอคอยค่อนข้างนาน แต่บริษัทฯก็
สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังน้ีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่าง
สมบูรณ์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีต่อบริษัทต่อไป 
     ท้ังน้ีบริษัทยังให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการด าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ ผ่านมาตรการต่างๆของบริษัทได้แก่ การตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาเครื่องมือ
และโปรแกรมท่ีช่วยการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/กระท าผิดต่างๆ (whistle blowing) 
และการมีบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท รวมท้ังการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงท่ีสุดเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป 
     นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมา บริษัทฯยังตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และ ความยั่งยืน (Sustainability) โดยการด าเนินธุรกิจท่ีจะต้องค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมและด้านบรรษัทภิบาล รวมท้ังมีด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมหัวข้อดังกล่าวด้วย ท้ังนี้เพื่อยกระดับชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัทให้สูงขึ้นไปเทียบเท่ากับบริษัทชั้นน าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     39 



 

 

     โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการท้ังหมด 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้  
(1) คณะกรรมการบริษัท 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังน้ี  

โครงสรา้งการจดัการ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

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 ตั้งตรงจิตร1 (ลาออกจากต าแหน่ง) 
      นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์4  (ด ารงต าแหน่งแทน) 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

10. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ2 (ลาออกจากต าแหน่ง) 
        นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์3  (ด ารงต าแหน่งแทน) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ  
    นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์  
องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได ้
2. กรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทได ้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของ
บริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได ้
4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
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 

40     รายงานประจ าป ี2563 

โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  
     1 นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     2 ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
     3 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ด ารงต าแหน่งแทนร้อยต ารวจ
ตรีเกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 
     4 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ด ารง
ต าแหน่งแทนนายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 



 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการด าเนินงาน พร้อม
ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายทุกปี 
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 าหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจที่เป็นอิสระ
เพื่อให้นโยบาย แผนการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน 
อน่ึง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าวได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าท่ีก าหนดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
    บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ท้ังยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี
รวมท้ังมีคุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทางการ และขอเชิญท่านเหล่าน้ันเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
ซ่ึงบริษัทเห็นว่ ากรรมการอิสระข้ างต้น สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลตาม
แนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค านิยาม 
กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ     ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไป
ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายชัย จรุงธ
นาภิบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียง
พอที่จะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี  จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน รวมถึงการถอด
ถอนหรือเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้  
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 (ลาออกจากต าแหน่ง) 
      นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์2 (ด ารงต าแหน่งแทน) 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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โดยมี นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
     1 นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     2 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 



 

 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(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 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน มีรายนามดังต่อไปน้ี  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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 
      ท้ังนี้ 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 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 
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ในฐานะก รรมก า รสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน  โ ดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตาม
นิยามท่ีบริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายไกรทิพย์ 
ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึง ได้มีมติแต่ง เป็น    
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้ วย  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 4 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี
ดังนี ้ 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะ
มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณ ี
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 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้  

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร1    

      (ลาออกจากต าแหน่ง) 
   นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์2 

    (ด ารงต าแหน่งแทน) 

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ ์ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
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โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  
     1 นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     2 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

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 



 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงมีความรับผิดชอบต่อ
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
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
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 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการด 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีดังนี ้ 
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รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

6. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

7. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

โดยมี นางสาวปณิตา มณีดุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

โดยมี นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

8. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 



 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
4. ทบทวนแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
5. มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานด้านการดูแล
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(7) เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัทในการให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติต่างๆ 
รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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การประชุมคณะกรรมการ  
    รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการในปี 2563 มีดังน้ี  

ชือ่และนามสกลุ คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล 

กจิการ 

ประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 8/8 - - - - - 1/1 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 8/8 - - 12/12 - - 1/1 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 8/8 - 3/3 12/12 4/4 2/2 1/1 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 8/8 - - 12/12 - - 1/1 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 8/8 - - 12/12 - - 1/1 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 7/8 - - - - - 0/1 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล 8/8 8/8 3/3 - 4/4 - 1/1 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 

     นางสาวชลธิชา จิตรอาภรณ์4 
8/8 
- 

8/8 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1/1 
- 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 8/8 8/8 3/3 - - 2/2 1/1 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ2 

     นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์3 
0/6 
2/2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0/1 
- 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 7/8 - - - 4/4 2/2 1/1 
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(8) คณะผู้บริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คนดังน้ี  

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 รักษาการต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 รักษาการต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโบว์ลิ่ง 
2. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงินและบัญชี  
3. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
4. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 

5. นายนรุตม ์เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 
6. นายกิติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 
7. นางจินดา วรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า 
8. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

     1 นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     2 ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
     3 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ด ารงต าแหน่งแทนร้อยต ารวจตรีเกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 
     4 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ด ารงต าแหน่งแทนนายวัลลภ ต้ัง
ตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 



 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี
เ พื่ อ เ สนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะกร รมก า รบริ ห า ร และ /หรื อ
คณะกรรมการบริษัท 
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและ
แผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการ
ด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบริษัทหรือตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้าง
ผู้บริหารและพนักงานในทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็น
ต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นต าแหน่งระดับ
เทียบเท่าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในให้ด าเนินการภายใต้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี 
การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการบริหารทั่วไปรวมทั้ง
เอกสารส าคัญอื่นๆ 
6. ก าหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่งประกาศ 
ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมท้ังระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 
7. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งทนายความ
เพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได ้
9. รายงานผลการด าเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 
ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท 
10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มี
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 2563  

•    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 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหาร 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
มติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 4.11 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนราย
ปีและเบี้ยประชุมจ านวน 2.34 ล้านบาท และบ าเหน็จพิเศษจ านวน 
1.77 ล้านบาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนดังกล่าว 

48     รายงานประจ าป ี2563 



 

 

    ซ่ึงโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้ 
 

ต าแหนง่ ค่าตอบแทนรายป ี
และเบีย้ประชมุ 

ประธานกรรมการ 286,500 

กรรมการบริษัท 178,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 

กรรมการตรวจสอบ 22,500 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 9,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 9,000 

ประธานกรรมการบริหาร 60,000 

กรรมการบริหาร 22,500 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ                                 - 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ                                 - 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 - 

กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563  

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2563 
    ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารจ านวน 7 ท่านเป็นจ านวนเงิน 
26.73 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เนื่องจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของ
ผู้บริหาร  

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ คา่ตอบแทนและ 
เบีย้ประชมุ (บาท) 

บ าเหนจ็พเิศษ ป ี2562  
จา่ยในป ี2563  (บาท) 

 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 286,500 362,000 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 238,500 362,000 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 210,000 116,000 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 201,000 116,000 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 201,000 116,000 

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 178,500 116,000 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 247,500 116,000 

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 192,000 106,000 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 210,000 116,000 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 104,250 68,000 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 178,500 116,000 

12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ 74,000 48,000 

13. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ 18,000 10,000 



 

 

    คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการท่ี
จะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้น าเอาแบบประเมิน
ตนเอง เรื่ องการปฏิบัติ ตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี 
(Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมี
ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่อง
การใหค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และในปี 
2563 คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน า CG 
Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ ง  เพื่อ เป็นหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทรายงานให้ทราบซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้ 
หมวดที่ 1 
สิทธิผู้ถือหุ้น 
1.1 นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้
ถือหุ้น 
    คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 
2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี ้
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุ้น 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการปกป้องและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมี
ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   การจัดสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 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 านโยบายสิทธิของผู้
ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย
โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
(31 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม) และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารท่ีบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1.  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
2.  เอกสารแนบ 1 รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2562 
3.  เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR 
Code 
4.  เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและนิยาม
กรรมการอิสระ 
5.  เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2563 
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 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซ่ึงมี
ช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดไว้ ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูล
มากขึ้น 

การก ากบัดแูลกิจการ 

50     รายงานประจ าป ี2563 
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•   ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ได้น ามาในการมอบฉันทะ พร้อมท้ัง
จัดท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกท่ีประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารใหม่ 
•  หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้น าเน้ือหา
การประชุม ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติท่ี
ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือ
หุ้นรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
1.3 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศ 
    คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ    
ไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ท้ังในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 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 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
•   บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดย
ประธานกรรมการได้สอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระรวมท้ัง
ได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรวมท้ังค า
ชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

•   บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผย
รายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลังและ
ช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตาม
รายละเอียดได้  
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 
      คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ให้มีความเคร่งครัดตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  
หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
      คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปน้ี  
•    บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย
เดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง
นับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอต่อ
กรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่า
ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
•    บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที ่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่าน
ระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี            
31 มกราคม 2563) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการ
สรรหาพจิารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมกใ็หน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชุม 



 

 

คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาเสนอท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่ได้ก าหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
บริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญ
เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหน้า 
•   คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบ
มอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะ
เฉพาะส าหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (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
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ได ้
•   คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และ
แจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดท าบัตร
ลงคะแนนเสยีงครบทกุวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  ปันผล 
การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการ
นับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นในภายหลัง มาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนแ์กต่นเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  
Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซ้ือขาย
หลกัทรพัยค์วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดย
มีการแจง้มาตรการดงักลา่วผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การ
จัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้

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 
     นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา โบนัสประจ าปี การ
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ เป็นต้น 
3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่า
เทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ 
ประวัติการท างาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น 
4) บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้
พนักงานร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ท่ีรับเรื่อง เป็นต้น 
5) บริษัทมีหน้าท่ีดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล 
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2. ลูกค้าและเจ้าหนี้ 
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า 
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  
    นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเจา้หนี ้
    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 มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพัก
ท่ีตกลงกันไว้กับเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ
เรื่องอื่นใดท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ้าหน้ี 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 
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 
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) 
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า) 
1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าทุกราย 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสินค้า
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปน้ี 
•   ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่า
เทียมกัน 
•   การพิจารณาและตัดสิน ใจต้องอยู่ 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 เนินงานของบริษัท และแนวโน้มผล
ประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล 
2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกโดยจัดท าข้อมูลแนะน าการลงทุน
ของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต ์
6. คู่แข่ง 
นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่ท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจาก
ข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ ง มูลนิธิ  เมเจอร์  แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และ
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้องกัน มิให้การด าเนินธุรกิจ
สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้
ความส าคัญในการด า เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท
สนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน
การความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ พ ลั ง ง า น  ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(www.majorcineplex.com) 
8. หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
       บริษัทฯยึดถือการปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ
จัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบและประกาศ
ต่างๆของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ด้วย 
 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่า
ฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและ
สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกเหนือจากแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเ น่ือง จึงได้ก่อตั้ ง มูลนิธิ เมเจอร์  แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคม 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ท้ังด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา  ด้านอื่น
ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง เป็นต้น ดังน้ันการน าผลงานต่างๆ มาใช้ภายในบริษัท
จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่าน้ันจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนต้องได้รับอย่าง
เสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหง
ในทุกรูปแบบ การจ้างงานท่ีเป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ
กระท าใดๆ ท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com) 
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
    เพ่ือให้กรรมการ 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  
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
    บุคคลใดก็ตามท่ีทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อ
หน่วยงานท่ีรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความ
คุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจะท าหน้าท่ีรวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้ง
กระท าความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลกรณีทุจริตท่ีเกิดขึ้น ต่อคณะ 
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กรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
     นอกจากน้ี บริษัทฯ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ 
หน่วยงานความยั่งยืนขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมแนว
ทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองตั้งแต่
ปี 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดทุจริตแก่
พนักงานในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ประเด็นความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้ายการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และติดตามการทุจริต 
No Gift Policy 
การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็น
จุดเริ่มต้นอย่างหน่ึงของโอกาสในการเกิดทุจริต  บริษัทฯ  จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่อง
การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และประกาศใช้
ท่ัวท้ังองค์กร เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยง
รับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมด าเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการเลือก
ปฏิบัติ หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดกัน และ
สื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย 
รายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับจรรยาบรรณธรุกิจ สามารถดูได้ทีเ่ว็บไซด์ของบริษัท
ฯ (www.majorcineplex.com) 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส 
    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  

 

โดยส่งมายังที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ 1839, 1839/1-6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพ 10900  
2. อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  
    บริ ษั ท ให้ ค วาม เป็ น ธร รมและคุ้ มค รอ งผู้ ที่ ป ฏิ 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 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถดูได้ที่เว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com) 
หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏบิตันิโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
•    ในรอบปี 2563 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 ที่ได้เปิดเผยต่อ
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 2563 ไว้ดังต่อไปน้ี 
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นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และผู้บรหิารระดับสงู 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจท่ี
เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาใน
เบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดใน
แต่ละปี และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
3. ทั้งนี้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียด
ค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากนี้ยังต้อง
เปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการท าหน้าที่อื่นให้บริษัท 
เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการ
ท าหน้าท่ีอื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 
4. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ท าหน้าที่ในฝ่าย
บริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ 
•   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอวงเงิน
และรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เพื่ออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 4.11 ล้าน
บาทต่อปีแก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี
กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
4 . 4  บ ทบ า ทแ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
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 าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
และในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ท่ีจะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น
เพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป 
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นัก
ลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 
     ในปี 2563 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะ ในรูปแบบ Virtual Confer-
ence ดังน้ี 

56     รายงานประจ าป ี2563 

กจิกรรมในปี 2563 จ านวนครัง้ 

ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น  250 

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

50 

การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป 
นักวิเคราะห์ 

110 

เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit) 3 

โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

15 
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นอกจากน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง
เกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2563 
และได้มีการท าจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและ
มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดท้ังปี  
     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 าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
•   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คนซึ่งมี
คุณสมบัติท่ีหลากหลายท้ังในด้านทักษะประสบการณ์ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยไม่จ ากัดเพศ อายุ 
ศาสนา สัญชาติ รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง  
•   คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เป็นส าคัญ ดังน้ันประธานกรรมการของบริษัท
จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้า 
หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ 
 

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการ 
 
    
 
     54.55%                    9.09%               36.36% 
   กรรมการอิสระ 6 คน        กรรมการที่เป็น          กรรมการที่ไม่เป็น 
                                   ผู้บริหาร 1 คน            ผู้บริหาร 4 คน 
เพศ 
 
 
 
5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
•   คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้
หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมี
หน้าท่ีในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
•   คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความ
มั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้
ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงก าหนด
เป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท
และของผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนท าหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลและติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ผู้หญิง 2 คน  
ผู้ชาย 9 คน 



 

 

•   คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลใน
การบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้น าใน
การก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีหลักจรรยาบรรณ
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติ การท ารายการระหว่างกันกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการ
แบ่งแยกขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง ผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกัน
ได้อย่างอิสระ 
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
•   คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการและฝ่ายบริหารด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
เหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกันนั้น 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติรายการ และ
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่น าเสนอ
นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจ าป ี
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบั
และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญ
และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี ้
•   คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การด าเนินการของฝ่าย
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานยึดมั่นอยู่ในกรอบของ

คุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
•   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 6 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คนและ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 11 คน  
5.7 การรวมหรอืแยกต าแหนง่เพื่อการถว่งดลุอ านาจการบริหารงาน 
    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 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
•   ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ท าหน้าท่ีในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมท้ัง
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึง
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดังกล่าวไว้แล้วน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายการกับดูแล
กิจการ เป็นจ านวน 2 ครั้ง ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 และวันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2563 
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•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานท่ีเข้าใหม่ และด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงจะมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีดังกล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
•   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการการติดตาม
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะท างานท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกท้ังการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนารมย์เข้าร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสัตยาบรรณเพื่อ
รับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2563 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
•   คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการใน
ฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอท่ี
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 
•   ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 น้ันในช่วงปลายปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดท า ก าหนดการประชุมประจ าปี เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี ท้ังน้ีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วม
ประชุมได ้
•   ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการ
ประชุมและได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 
•   การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด และต้องมีกรรมการมา
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้  
•   ก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2563 ได้มี
การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
    ในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการบริษัทได้จัดท า “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment) น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือท าการประเมินตนเองแบบท้ังคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึงเกณฑ์ในการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2) บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ  
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
 

 



 

 

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ดังน้ี 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนน
รวมร้อยละ 97.93 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วย
ได้คะแนนรวมร้อยละ 98.57 
-ผลการประเมินการปฏิบัติของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 99.34 
-ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนน
รวมร้อยละ 99.86 
5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองโดยมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 10 คน ท่ีได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล้ว 
•   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ่
ในปี 2563 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่อไปน้ี 

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ 
    คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และก าหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
5.13 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
     บริษัทฯ ได้จัดท าการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนต าแหน่งท่ีอาจ
ว่างลง ตลอดจนรองรับต าแหน่งที่อาจต้องก าหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในอนาคต และสร้างโอกาสในการท าธุรกิจ
ใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนพนักงานว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่าง
ต่อเนื่องและทันท่วงที โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี ้
    ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกจากรอง 
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1. นายสมใจนึก เองตระกูล 
- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI /ERM 
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management 
GAP Analysis Workshop/ERM 
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่น 2  
4. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 
- หลักสูตรศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 

- หลักสูตร Create Sense of Urgency Workshop 
- หลักสูตร Workshop “Leading Well - The Leadership 
Wellness Program” 
5. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 
- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THIS /ERM 
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management 
GAP Analysis Workshop /ERM 
6. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 
- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI /ERM 
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management 
GAP Analysis Workshop /ERM 
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ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวน 1 ท่าน 
หรืออาจพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท 
ก าหนด และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
    ในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงว่างลง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
เสนอผู้สืบทอดต าแหน่ง ตามท่ีได้จัดท าแผนรองรับไว้ ส าหรับ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงได้ระบุตัวบุคคลท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน (Successor) ไว้ และในกรณีท่ียังไม่มีบุคคลท่ี
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนา
บุคลากรในล าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม 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) จากข้อมูลพื้นฐานของแผนก
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  2563 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
กับบริษัทอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้การติดตาม
ผลอย่างต่อเน่ือง และมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการตรวจติดตาม
เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันท่ี
จะมีผลกระทบกับบริษัทของปัญหา และการแก้ไขเป็นประจ าทุก
เดือน หรือตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการ
สื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบ
และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ี
ยังก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้
มีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไขตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใน
การลดความเสี่ยงเหล่าน้ัน เพื่อให้บริษัทด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่า
ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการ
ปฏิบัติ ง าน โดยจะมีการรายงานต่อผู้ บริหารระดับสู งและ
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน 
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    คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมี
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่าง
สม่ าเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ควบคุมตนเอง (Self-Control)  
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน 
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ (45 ปี) 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  
                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:    
2550-ปัจจุบัน  :  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ประวัติการอบรม : 
1. หลักสูตร  Corruption Risk and Control Workshop 2020 
โดย Thai Institute of Directors (IOD) 
2. หลักสูตร  Risk Management Plan Workshop โดยสถาบัน
อบรมภายใน 
หนา้ทีค่วามรับผิดชอบของหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน  
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
ตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่
จริงของทรัพย์สินของบริษัท  
7. ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี
การเงิน  
8. ตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานตา่งๆ วา่เปน็ไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
ควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว ้
9. ตรวจสอบ/สอบสวน และด าเนินการทางกฎหมายการทุจริต 

10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ  
11. การสอบนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
12. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
13.  คัดเลอืกและพฒันาผูต้รวจสอบภายในทุกระดบัใหม้คีวามรู้
ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
14. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ  
15. ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
16. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 
และท่ีปรึกษา  
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีมีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังน้ี 
1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุ นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการปลี่ยนแปลงการ ถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2. ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารท่ี
ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญรวมถึงข้อมูลงบการเงิน
ของบริษัทซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควร
หลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 
1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญน้ันต่อบุคคล
อื่นก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ท้ังน้ีบริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของ
บริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจาก
งาน 
3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วน
เสียหรือการท ารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารต่อ
เลขานุการบริษัท 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี    มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,060,000 
บาท ท้ังนี้ ส าหรับบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ากัด บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ากัด ได้
ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จ ากัด ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดท างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาก าหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา     
 
 
 
 
 
 
 
การปฏบิตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิส าหรับกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย 
     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 าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรก  
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการ เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด 
2. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดจ านวนการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระและกรรมการ  เน่ืองจาก
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่าง
สูงสุด 
 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ป ี2562 ป ี2563 
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท 4,550,000 4,250,000 

2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3,900,000 3,810,000 

3.ค่าบริการอื่นๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมคา่สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 8,450,000 8,060,000 



 

 

    ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน     
1,413 คน เพื่อรองรับการให้บริการส าหรับลูกค้าท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา 
พื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2563 
บริษัทได้เพิ่มจ านวนสาขาอีก 2 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศใน
กลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น  
 

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว  
 

อัตราการลาออก ปี 2560-2563 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
    บริษัทได้มีการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของ
บริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ      
ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เ งิ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  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 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
องค์กรต่อไป 
 
นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
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 2563 มีจ านวนพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยจากการท างานท้ังสิ้น 6 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานท่ีเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ พ ลั ง ง า น  ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(www.majorcineplex.com) 

บุคลากร 

สายธรุกจิหลกั จ านวนพนกังาน 

ส านักงานใหญ่ 199 

โรงภาพยนตร์ 869 

โบว์ลิ่ง 199 

ขายโฆษณา 44 

ขายพื้นท่ีเช่าและศูนย์การค้า 102 

รวมจ านวนพนกังาน 1,413 
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ป ี 2560 2561 2562 2563 

อัตราการลาออก 
(ร้อยละ) 

2.10 1.62 1.39 1.29 



 

 

นโยบายดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
การสรรหาพนกังานและจงูใจพนกังาน 
     บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วท า
การฝึกอบรมเพิ่มเติมเน่ืองจากการเลื่อนต าแหน่งจากภายใน ท าให้
ได้พนักงานท่ีคุ้นเคยกับการด าเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับพนักงาน ท้ังยังจูงใจให้พนักงานท างาน
อยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับท่ีเท่า
เทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้เอื้อต่อการใช้
ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มท่ีซ่ึงเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธี
หน่ึง  
การสนบัสนุนความก้าวหนา้ในสายอาชีพ (Career Development) 
     บริษัทส่งเสริมให้พนักงานวางแผนการเติบโตในองค์กร และการ
พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับสายอาชีพ โดยจัดท า Career 
Development ให้กับพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ พนักงาน
จะได้รับข้อมูล ค าแนะน าจากหัวหน้างานเพื่อการวางแผนการ
เติบโตในสายอาชีพ และสนับสนุนการวางแผนพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างยั่งยืน  

     บริษัทด าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่ี
มีความสามารถอยู่กับองค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทอย่าง
ยั่งยืน มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งครอบคลุม
ต าแหน่งส าคัญท่ัวท้ังองค์กร โดยก าหนดเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อ
แต่งตั้งเป็น “ผู้สืบทอดต าแหน่ง” (Successor) โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีภาวะผู้น า และความพร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
อีกท้ังยังมีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

การพฒันาทรพัยากรบุคคลากร 
     ตลอดปี 2563 บริษัทได้จัดโปรแกรมการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนา (Career Development Program) เพื่ อสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินธุรกิจตามโปรแกรมการพัฒนาท่ีก าหนดให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานโดยครอบคลุม 3 ประเภทหลัก ดังต่อไปน้ี 

1. Core Program เป็นหลักสูตรท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในองค์กร อาทิ 
การปฐมนิเทศ หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และ
หลักสูตรพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท างาน เช่น ทักษะการขาย, การ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, การสื่อสารภาษาอังกฤษ และหลักสูตรท่ีต้อง
ปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน อาทิ ความรู้
เรื่อง Data Management  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น 

2. Functional เป็นหลักสูตรเฉพาะสายงาน เช่น หลักสูตรการ
บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management & Data 
Analytics) หลักสูตรการสร้ างความผูกพันและรั กษาลูก ค้า  
หลักสูตรทักษะการขาย 

3. Leadership เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการบริหารงาน บริหารทีม เริ่มต้นตั้งแต่ทักษะการบังคับ
บัญชาระดับต้น เช่นหลักสูตร Supervisory Skill  หลักสูตร 
Leadership Attitude & Leadership In Action และหลักสูตร
ภาวะผู้น าในระดับกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจต่อไปในอนาคต 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     65 

M PASSION  วฒันธรรมองคก์ร 

M Major Iconic Leadership เปน็ตน้แบบและต านานของโลก 

P Professionalism ความเปน็มอือาชพีในทุกๆ ดา้น 

A Adaptability พรอ้มปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ 

S Speed คล่องแคลว่และรวดเรว็ 

S Service Excellence เปน็เลศิในบริการ 

I Innovation สรา้งนวตักรรม 

O Optimism มองโลกในแง่ด ี

N Network ประสานเครอืขา่ย 
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นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Compliance เป็นหลักสูตรบังคับท่ีต้อง
เรียนตามกฎหมาย เช่น หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้
สัมผัสอาหาร หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย หลักสูตรดับเพลิง 
ขั้นต้น และหลักสูตรส าหรับพนักงานกลุ่ม Talent และพนักงานท่ีมี
ศักยภาพสูงและสามารถเติบโตไปเป็นผู้บริหารในอนาคต มีการ
ก าหนดหลักสูตรอบรมที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรตามสายงาน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม 
กับพนักงานกลุ่ม Talent  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสืบทอดต าแหน่ง
ที่ส าคัญหรือการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต  
     บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทน
กับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงาน
ท างานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้กับ
พนักงานทั้งในลักษณะที่ท าพร้อมกับการท างาน (On-the-job 
training) และในลักษณะเข้าอบรมกับงานเฉพาะสายงานโดยตรง 
(Functional training) ส าหรับในกรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมพร้อมกับ
การท างาน บริษัทจะให้พนักงานที่อาวุโสกว่าเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้
ค าแนะน า และช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน และร่วมสนับสนุนการ
รองรับนิสิตนักศึกษาท่ีต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ ด้วยการฝึกประสบการณ์การท างาน โดยบริษัทได้จัดให้
นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกท างานในบางต าแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะ ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซ่ึงในปี 
2563 พนักงาน และผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
มีการจัดอบรมทั้งในรูปแบบการเรียนในห้องอบรมปกติ และการ
เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นจ านวน 11,829 ชั่วโมง ซ่ึงรวมชั่วโมง
การอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กร จ านวน 480 
ชั่วโมง แต่ไม่รวมจ านวนชั่วโมงของการสอนงาน การประชุมให้
ค าแนะน าผ่านระบบ Zoom Meeting  และการเข้าอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ทั้งนี้บริษัทก าลังเร่งพัฒนาหลักสูตรในระบบ
ออนไลน์ให้มากขึ้นครอบคลุมทุก function การท างาน เพื่อ
ประหยัดค่ า ใช้ จ่ าย  และลดเวลาในการ เดินทาง  และ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบไร้ขีดจ ากัด (lifelong 
Learning) 



 

 

รายการระหว่างกัน 
    บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)   
 

     ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันน้ัน บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท ารายการอื่น ๆ ท่ัวไป โดยมีการก าหนด
อ านาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินท่ีก าหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท ารายการระหว่างกัน
ของบริษัทและบริษัท ย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้
นโยบายซ้ือขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 

     ส าหรับงวดบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้
ท ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญดังเช่นท่ีท ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 
และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจน้ันๆ แล้ว  
 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันส าหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์
ดีเวลอปเมนท ์

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือ
หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
29.13 

รายได ้     
1. เงินปันผลรับ 134.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายได้อื่น 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

4.53 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขา
ฉะเชิงเทรา, แจ้งวัฒนะ และสาขาพัทยา ซ่ึงเป็น
รายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาด  
ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

ลูกหนี้การค้า 4.79 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 5.47 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”) 

0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 2.07 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.49 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

สาขาฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ.รัชโยธิน  
อเวนิว 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือ
หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 50 
และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเม้นท์ (บริษัท
ร่วมของบริษัทฯ ) ใน
อัตราร้อยละ 14.57 

ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าสาธารณูปโภค 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

4. ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่
ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.29 เป็นรายการที่เกิดจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.25 ต่อปี 

   เจ้าหน้ีอื่น 0.92 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 12.80 เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 2.25 ต่อปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.41 เป็นการเช่าพื้นท่ีส านักงาน ซ่ึงเป็นรายการปกติ

ทางการค้า 
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กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
33.00 

รายได ้     

1. ค่าบริหารจัดการและ
ค่าตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

32.63 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

    2. ค่าสาธารณูปโภค 16.24 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคท่ี 
บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

    3. เงินปันผลรับ 40.84 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

    4. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ค่าใชจ้่าย     

    1. ค่าบริการ 147.98 เป็นค่าบริการภายในพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการ
บริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการ
ปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

    2. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

7.25 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

    3.ค่าใช้จ่ายอื่น 27.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ลูกหนี้การค้า 10.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ลูกหนี้อื่น 3.41 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เงินมัดจ า  (รวมอยู่ใน 

“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น") 

      3.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

   เจ้าหน้ีการค้า 137.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 1.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

123.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหน้าจากการให้
เช่าท่ีดิน (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

20.77 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 110.76 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการปกติ 
ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร ์

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 40.00 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 4.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 1.36 เงินท่ีบริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอท าคืนในเดือน
ถัดไป 

บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี 
(กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 50.85 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 2.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์แสง
กระสือ 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 27.74 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.01 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ขุนแผน
ฟ้าฟื้น 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ร้อยละ 47.16 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการค้า 0.45 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 1.74 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ THAT 
MARCH 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 12.94 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ OUR 
LOVE FOREVER 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 12.94 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.10 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ CLAS-
SIC AGAIN 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 36.06 

รายได ้     
1. ค่าโฆษณา 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 1.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
คืนยุติธรรม 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 2.62 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 2.02 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 4.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 12.83 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์แดงพระ
โขนง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 50.85 
  

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 41.61 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าโฆษณา 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

4. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชั่นฟิล์ม 

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 32.07 

รายได ้     

1. ค่าบริหารจัดการ 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 1.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 6.27 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ลูกหนี้การค้า 5.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอื่น 0.11 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 6.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม 
พิคเจอร์ส ฟิล์ม 
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 36.98 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 2.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ฮักเถิดเทิง 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 50.85 

รายได ้     
1.  ค่าบริหารจัดการ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 2.03 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ไบค์แมน 

  
  

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 64.72 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
แก็งตาลซิ่ง และ
หลาน 25 น้า 24 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 2.55 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 47.50 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 2.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 10.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ไบค์แมน 2 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 50.85 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.01 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
สามเกลอหัวแข็ง 
และ จ๊วดกระเทย 
บั้งไฟ 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 2.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กิจการร่วมค้า
อัจฉริยะต้องสร้าง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น 
ฟิลม์ (บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 23.12 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.20 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อย
ละ 90 

รายได ้     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

24.63 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขุมวิท 
รังสิต และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2. ค่าโฆษณา 14.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยรับ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 4.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าโฆษณา 10.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.44 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.61  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.14  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.22  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เงินรับล่วงหน้าจากการให้
เช่าท่ีดิน (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

5.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

   เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

5.53  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.แมคแคนนา
แลนด์ 

  

บริษัทที่ครอบครัวพูลวร
ลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.  วีพี 39 โฮลดิ้ง 
ร้อยละ 100 

ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าโฆษณา 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 4.83 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้อื่น 0.91 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 1.68 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.40 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

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

ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

14.32 เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคโครงการ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า 

2. ค่าโฆษณา 0.47 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น 9.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ.เพชรปิ่นเกล้า 
(ต่อ) 

 4. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

ค่าเช่าและค่าบริการ จ่าย
ล่วงหน้า (รวมอยู่ใน 
“ลูกหนี้อื่น”) 

2.20 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.85  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 138.12 เป็นค่าเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  
(ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า 

บจ. รัชโยธิน อเว
นิว แมเนจเมนท ์

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์  
ร้อยละ 14.57 และ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  
บจ.รัชโยธิน อเวนิว  
ร้อยละ 50.00 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.43 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 

บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 1.33 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคส าหรับการเช่าพ้ืนท่ี

เพื่อส าหรับส านักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

เจ้าหน้ีอื่น 0.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.วิรชา 
  
  

บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วีพี 
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 
99.98 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 6.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 2.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 1.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 

บริษัทที่คุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ และ 
คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 2.96 และ 
ร้อยละ 26.14 
ตามล าดับ  

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.57 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด 

  
  

บริษัทท่ีคุณวิชา 
และคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อย
ละ 70.99 และร้อยละ 
29 ตามล าดับ 

  

ค่าใชจ้่าย     
ค่าบริการท่ีปรึกษา 2.20 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตราเดือน

ละ 1.10 ล้านบาท เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563  
ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาท่ีตกลง
กันตามท่ีก าหนดในสัญญา  เป็นการคิด
ค่าตอบแทนอยู่ท่ีไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้  
ซ่ึงต่ ากว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท้ังนี้คุณวิชาไม่ได้รับค่าตอบแทน
อื่นใด 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ. เวล ซีนีเพล็กซ์ บริษัทที่บิดา, มารดา 
และคุณวิชา  
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น 
ร้อยละ 20, ร้อยละ 20 
และ ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

รายได ้     
ส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.03 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า

ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.47 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หจก.เวล 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

บริษัทที่บิดาและมารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา บีช 
พัทยา 

บริษัทที่มีกรรมการ
ร่วมกันคือ คุณวีรวัฒน์ 
องค์วาสิฎฐ์ 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีการค้า 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจ้าหน้ีอื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์ 

บริษัทที่คุณวิชาและ 
คุณภารดี พูลวรลักษณ์ 
ถือหุ้น ร้อยละ 25 และ 
ร้อยละ 25 ตามล าดับ 

  

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 1.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. วี ฟิตเนส บริษัทท่ีคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อย
ละ 100 

รายได ้     

1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

15.15 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

2. รายได้อื่น 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     

1. ค่าโฆษณา 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 10.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 6.25 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้อื่น 0.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 1.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท์ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 14.57 

ค่าใชจ้่าย     

1. ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

3.94 เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเช่า
สาขาเมกา บางนา ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 9.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    3. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า

การเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

13.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

    เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”) 

14.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด (ต่อ)  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
(รวมอยู่ใน”ลูกหนี้อื่น”) 

1.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2563 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

 บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท์ (ต่อ) 

  เจ้าหน้ีการค้า 1.64 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เจ้าหน้ีอื่น 6.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 259.38 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
สาขาเมกา บางนา ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี ้

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 29.13 

ค่าใชจ้่าย     

1.ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

4.12 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา
นาด เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

   2.ค่าใช้จ่ายอื่น 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เงินมัดจ า (รวมอยู่ใน 
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”) 

0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 2.19 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เอ็มเทล โซลูชั่น  
ลิมิเต็ด 

บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท
ย่อย (บจ. เอ็มเทล 
(ประเทศไทย) จ ากัด) 
ร้อยละ 30 

ค่าใชจ้่าย     

ต้นทุนขาย 1.89 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เน็กซ์ สเต็ป  
เวนเจอร์ ลิมิเต็ด 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ในบริษัทย่อย (บจ. เอ็ม
เทล (ประเทศไทย) 
จ ากัด) 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าท่ีปรึกษา 0.16 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือนละ 
10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
จ านวนทุนจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 ทุนจดทะเบียนจ านวน    894,667,502 บาท 
 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน    894,667,502  หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
 ทุนช าระแล้วเป็นจ านวน     894,667,502  บาท 
 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน    894,667,502 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62% 

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 79,556,800 8.89% 

3. GIC PRIVATE LIMITED 53,633,500 5.99% 

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 37,760,400 4.22% 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,293,380 3.83% 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 33,537,680 3.75% 

7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,594,800 3.42% 

8. STATE STREET EUROPE LIMITED 21,751,650 2.88% 

9. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 19,601,800 2.19% 

10. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05% 
 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

    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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รายชือ่  ต าแหนง่  

จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ทางตรง ทางออ้ม ทางตรง ทางออ้ม 

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 400,000 - 400,000 - 

6. นายวิชยั พูลวรลักษณ ์ กรรมการ - 350,000 - 250,900 

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

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 กรรมการอิสระ - - - - 

9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ - - - - 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ2 กรรมการอิสระ - - - - 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ - 60,000 - 60,000 

12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์3 กรรมการอิสระ - - - - 

13. นางสาวชลธิชา จิตรอาภรณ์4 กรรมการอิสระ - - - - 

14 นายกิตกิร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายก่อสรา้ง 

30,046 - 30,046 - 

15. นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 

88,665 - 88,665 - 

16. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจสื่อโฆษณา 

- - - - 

17. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

27,740 - 27,740 - 

18. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท 

40,040 - 40,040 - 

19. นายอภิรักษ์ วาราชนนท ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

2,000 - 2,000 - 

20. นายนรุตม์ เจียรสนอง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายการตลาด 

27 - 27 - 

การถอืครองหลักทรพัยข์องกรรมการและผู้บรหิาร 

หมายเหต ุ: ทางอ้อมเป็นการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร    

     1 นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     2 ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
     3 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ด ารงต าแหน่งแทนร้อยต ารวจตรีเกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 
     4 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ด ารงต าแหน่งแทนนายวัลลภ ต้ัง
ตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 
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กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ มอบบตัร ดหูนงัฟรี และ โยนโบว์ลิง่ฟร ี 
เปน็ของขวัญวนัเดก็แหง่ชาตปิระจ าปี 2563 ณ ท าเนยีบรฐับาล 

 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จ านวน 
20,000 ท่ีน่ัง และบัตรโยนโบว์ลิ่งฟรี จ านวน 5,000 เกม ให้กับ คุณ
ปราณี  ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ใน
ฐานะประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563  
เพื่อน าไปมอบให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ 
ท าเนียบรัฐบาล 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ มอบความสขุในวันครู  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุขในวันครู กับ “Major HAP-

PY TEACHER day 2020” ให้คุณครูทั่วประเทศได้ชมภาพยนตร์
ฟรี 1 ท่ีน่ัง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา พร้อมรับสิทธิ์ สมัครบัตร 
หรือ ต่ออายุบัตร M Gen Regular หรือ M Gen Freedom ฟรี 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ฉลองปใีหมจ่นี ตอ้นรบัปหีนู 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ฉลองปีใหม่จีน กับ “MAJOR CHINESE 
NEW YEAR 2020” เริ่มต้นต้อนรับปีหนู พร้อมส่งความสุขวันหยุด
ตรุษจีน 25-26 มกราคม 2563  ชวนแต่งชุดจีน  รับสิทธิ์ดูหนังฟรี!  
ท้ังผู้ใหญ่และเด็ก รับสิทธิ์ ดูหนังที่น่ังปกติฟรี 1 ท่ีน่ังที่ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาท่ัวประเทศ รวม 10,000  ท่ีน่ัง  
 
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมร าลกึและเชิดชวูรีชนเหลา่ทหารกล้า 

เปดิใหท้หารผา่นศกึ ดหูนงัฟรี ทั่วประเทศ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมร าลึกถึง “วันทหารผ่านศึก” 3 
กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกวีรชนผู้กล้าท่ี
เสียสละ และขอสดุดีวีรกรรมคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าท่ีได้
อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประเทศชาติ ท้ังน้ี เพื่อเป็นการขอบคุณ
และส่งมอบความสุขให้กับเหล่าทหารกล้า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
เปิดให้เหล่าทหารกล้า “ดูหนังฟรี” จ านวน 10,000 ท่ีน่ัง ณ โรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาท่ัวประเทศ   
           

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ เดนิหน้ารว่มรกัษโ์ลกกบั  
“โครงการ Green Cinema”  จากการรณรงคแ์ยกประเภทขยะ 

สูก่ารเปลีย่นขยะขวดพลาสตกิเปน็จวีรพระ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 
“Green Cinema” ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การณรงค์แยกประเภท
ขยะ น าขยะจากการแยกประเภทไปสู่กระบวนการแปรรูปขยะให้
เกิดประโยชน์  ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้น าขวดน้ าดื่มพลาสติก
ประเภทขวด PET จากการแยกประเภทขยะและการร่วมบริจาค
ของพนักงาน น าไปบริจาคให้กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็น
จ านวน 10,500 ขวด เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขวดพลาสติก
เป็นจีวรพระ ถือเป็นหน่ึงช่องทางในการลดขยะและเป็นการท าบุญ

ลดโลกร้อนได้อีกด้วย สามารถน าไปผลิตเป็นชุดไตรจีวรได้ถึง 175 
ไตรจีวร 
 

กจิกรรม Blood Hero vs เกมเมอรเ์กมแม ่ 
เติมเลอืด เตมิ Heal ให้ครบล้านซซี ี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer 
เกมเมอร์เกมแม่” และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ท ากิจกรรม “Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม 
Heal ให้ครบล้านซีซี” โดย Tencent Games และ Garena ชวน
คน 2 เจนร่วมบริจาคเลือดด้วยกัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย  

 
รว่มสง่ก าลงัใจให ้คณะแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

สถาบันบ าราศนราดรู ตอ่สูโ้ควิด-19  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมส่งก าลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเสียสละ เพื่อรับมือ
ต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบ
หน้ากาก N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมป๊อปคอร์น ทู โก 
(Popcorn To Go) เพื่อจะน าหน้ากาก N95 ไปกระจาย
แจกจ่ายให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ไว้ใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีก าลังกายก าลังใจใน
การท างานอย่างทุ่มเทและเต็มก าลังต่อไป     
 
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ เดนิหน้าสง่ก าลงัใจใหเ้หลา่นกัรบเสือ้ขาว  

สู้ศกึโควดิ-19 สง่มอบหน้ากาก N95 พรอ้มปอ๊ปคอร์นทโูกเสริมพลงั  
ใหก้บัโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าส่งก าลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวผู้
เสียสละสู้ศึกโควิด-19 ด้วยการส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อป
คอร์น ทู โก (Popcorn To Go) ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อ
ร่วมให้ก าลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19  
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั สภากาชาดไทย เชญิชวนมาเป็น 
“ผู้ให”้ดว้ยการรว่มบรจิาคเลอืด แกป้ัญหาภาวะขาดแคลนหลงั

วกิฤตโควิด-19 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป น าโดย ผู้บริหาร พนักงานในเครือเมเจอร์          
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และประชาชนท่ัวไป ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ประจ าปี 2563 มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ในสภาวะขาดแคลนโลหิตในทุกกรุ๊ปเลือด หลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ท า
ให้ภาวะโลหิตส ารองไม่เพียงพอ ส าหรับการบริจาคโลหิตประจ าปี 
2563 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตท้ังสิ้น 337 คน ได้โลหิตท้ังสิ้น 275 
ยูนิต 
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รว่มสบทบทุนวจิยัวัคซีนโควิด-19  
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ห่วงใยและใส่ใจต่อภาวะการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ขอร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน “กองทุนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีน” ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 กับ กิจกรรม “ทุกการซ้ือ ทุกคนได้
ช่วย” โดยน ารายได้จากการจ าหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและน้ าอัดลม 
ชุด Special Set และ ชุด Super Size Set ร่วมสมทบเซ็ทละ 5 
บาท จากทุกช่องทางการจ าหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 
เพื่อมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
เดินหนา้รกัษโ์ลกอยา่งยัง่ยนื กบั Green Cinema รณรงคแ์ยก

ประเภทขยะ สูก่ารเปลีย่นขยะขวดพลาสตกิเปน็ชดุ PPE 
Green Cinema ให้ความส าคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และ
การแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้น ส่งมอบชวดเพ็ทจ านวน 190 
กิโลกรัม เป็นจ านวนขวดทั้งสิ้น 11,176 ขวด ให้กับเครือข่ายสังคม
ลดขยะ Less Plastic Thailand น าไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันต
แพทยสภา” โดยมี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
พันธมิตรหลักของเครือข่าย Less Plastic Thailand รับมอบ ซ่ึง
สามารถน าไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ถึง 620 ชุด   

 
 การด าเนินธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

  -ไม่มี- 
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กิจกรรม มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์ป ี2563 
 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซ่ึงได้ก่อตั้งจด
ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล (Non-Profit Organization) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ
วันท่ี 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ 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” ในปี 2563 ทางมูลนิธิ 
เมเจอร์ แคร์ ได้น าน้อง ๆ ท่ีด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 
15,867 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์
รวม 3,602 คน ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
 

     ตลอดระยะวลา 8 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้น าน้อง ๆ ด้อย
โอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 264,476   คน และน าผู้สูงอายุเข้าชม
ภาพยนตร์แล้ว 47,246 คน 

2. กิจกรรม “ส่งมอบหอ้งหนังเพือ่การเรียนรู้” ปีที่ 5 มูลนิธิ เมเจอร์ 
แคร์ ได้จัดท าและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใน
พื้นท่ีห่างไกลที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของ
ชุมชน รวม 12 โรงเรียน 12 จังหวัด เพื่อน้อง ๆ จะได้มีพื้นท่ีส าหรับ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ 
การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ท่ีจะเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ 
เปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดจินตนาการ และสร้างแรง
บันดาลใจดี ๆ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตได้ ตลอดระยะเวลา 5 
ปี ได้จัดท าและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ไปแล้ว 
53 ห้อง 53 โรงเรียน 53 จังหวัด   
3. กจิกรรมลงพื้นทีแ่จกถงุยงัชพีชว่ยเหลอืประชาชนทีป่ระสบภยัน้ า
ท่วมใน จ. สโุขทยั มลูนิธิ เมเจอร ์ แคร์ ไดล้งพืน้ทีแ่จกถงุยงัชพี
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้ก าลังใจชาวบ้าน ชุมชนบาง
แก้ว และชุมชนคลองแม่ร าพัน จ.สุโขทัย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย 
     มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่งต่อ
เรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไปและยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ 
ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป   
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างพอเพียงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563  
 

 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 
 

นายสมใจนกึ เองตระกลู 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     83 

ค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝา่ยจัดการ 

ภาพรวมของผลการด าเนนิงานในป ี2563 
 
     สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และภาคธุรกิจประสบการชะลอ
ตัวในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 
ซ่ึงเริ่มส่งผลตั้งแต่ต้นปี 2563 และได้เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ใน
ปลายไตรมาส 4 ของปี กลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ สื่อ และการผลิต
ภาพยนตร์ ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ และการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค 
 

     ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงภาพยนตร์ท้ังหมดใน
กลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และ
ไอซ์สเก็ตตามค าสั่งภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค
ระบาด รายได้ของกลุ่มกิจการในทุกกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมี
สาระส าคัญ ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์และสถานท่ีให้บริการอื่นท้ังหมด
ได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหน่ึงตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
แต่กลุ่มกิจการยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพ สาเหตุ
ใหญ่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ียังคงรุนแรงใน
ประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีแนวโน้ม
ทางธุรกิจดีขึ้น ในท้ังสามหน่วยธุรกิจ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
เน่ืองมาจากการผ่อนคลายข้อจ ากัดต่างๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19 
อย่างต่อเน่ืองในเกือบทุกภูมิภาค รวมถึงมาตรการการลดค่าใช้จ่าย
ท่ีเข้มงวดของบริษัท  
 

     จากสถานการณ์ข้างต้น บริษทฯได้มีการวางแผนกลยุทธ์ 3 T 
(Trading/Thai Movie/Technology) มาช่ วยปรับ เปลี่ ยนการ
ด าเนินธุรกิจ ให้สามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทฯอีกทางหน่ึงได้ 
โดยการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่าย POPCORN จากหน้าโรง
ภาพยนตร์สู่หน้าบ้าน ผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ อย่าง 
Grab Food, LINE MAN, foodpanda และ GOJEK  หรือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ Shopee  นอกจากน้ันยังเร่งผลักดันธุรกิจ “หนัง
ไทย” ให้มีจ านวน และคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหนังไทยท่ีกลุ่ม
บริษัทฯร่วมทุนกับพันธมิตรต่างๆ ซ่ึงได้พิสูจน์แล้วจากรายได้หนังใน
ไตรมาส 4 ส าหรับภาพยนตร์ไทยเรื่อง “อีเรียมซ่ิง” ซ่ึงท ารายได้ท้ัง
ประเทศไปกว่า 200 ล้านบาท เป็นต้น 

     ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มจ านวน 2 สาขา ท า
ให้ปัจจุบัน มีสาขารวมท้ังสิ้น 172 สาขา 817 โรงภาพยนตร์
ครอบคลุม 60 จังหวัด อีกท้ังยังด าเนินการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
นักเรียน นักศึกษาจากบัตรสมาชิก MPASS สมาชิกบัตร  MGEN 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้บริษัทฯ บริหารงานภายใต้กรอบการค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ภายใต้สถานกาณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร  
      
      ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ 
บริษัทฯ มีราย ได้รวม ท้ังสิ้นจ านวน 3 ,765 ล้านบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายได้ปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) จ านวน 10,697 ล้าน
บาท บริษัทฯมีรายได้ลดลง จ านวน 6,932 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ  65 และมี ผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 527 ล้ านบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) จ านวน 1,407 
ล้านบาท บริษัทฯ มี ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 1,934 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 137  
 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  และรายไดอ้ืน่  
 
สัดส่วนรายได้และการเติบโตของรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ 
 
ประเภทธุรกิจ               
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ตารางเปรยีบเทยีบรายไดแ้ต่ละประเภทกบัปกีอ่นหนา้ 

หมายเหตุ : รายได้แต่ละประเภทตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

84     รายงานประจ าป ี2562 

รายได้จากการจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 2,648 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,634 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากผลกระทบจากการปิดด าเนินการของโรงภาพยนตร์ และภาพยนตร์หลาย
เรื่องเลื่อนก าหนดเข้าฉาย แม้ว่าเมื่อเปิดด าเนินการแล้วจะมีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายอยู่หลายเรื่อง และสามารถท ารายได้สูงก็ตาม 

รายได้จากธรุกจิสือ่โฆษณา จ านวน 390 ล้านบาท ลดลงจ านวน 795 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 67 เมื่อเทยีบกบัปกีอ่นหน้า สอดคล้องกับ
การปิดด าเนินการของโรงภาพยนตร์ และการขยายสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าออกไป 

รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ จ านวน 217 ล้านบาท ลดลงจ านวน 251 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ให้ปิดด าเนินการธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และงดการจัดกิจกรรม 
สัมมนา   

รายได้จากธรุกจิใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละบรกิาร จ านวน 334 ล้านบาท ลดลงจ านวน 98 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 23 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า มา
จากการให้ความช่วยเหลือร้านค้าเช่า ในการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้า 

รายได้จากธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จ านวน 176 ล้านบาท ลดลงจ านวน 154 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจาก
จ านวนภาพยนตร์เข้าฉายลดลงจากการปิดโรงภาพยนตร์ และการชะลอการถ่ายท า ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 



 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     85 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น   
     ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวมท้ังสิ้น จ านวน 3,164 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 3,685 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 จากปีก่อนหน้า 
(ปี 2562 : 6,849 ล้านบาท) มีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 
84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2562 : ร้อยละ 64) โดยเป็นผลมาจาก
การปรับตัวลดลงตามยอดขาย เมื่อพิจารณาถึงก าไรขั้นต้น บริษัทฯ 
มีก าไรขั้นต้นจ านวน 601 ล้านบาท ลดลง 3,247 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 84 จากปีก่อนหน้า และมีอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้
เท่ากับร้อยละ 16 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้า (ปี 2562 : สัดส่วนอัตรา
ก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36)  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
     ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท้ังสิ้น 
จ านวน 1,970 ล้านบาท ลดลงจ านวน 667 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า (ปี 2562 : 2,637 ล้านบาท) และมี
สัดส่วนต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 52 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ีมี
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 25 มาจากค่าใช้จ่ายใน
การขายลดลงจ านวน 216 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้โฆษณา
และกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีลดลง และความสามารถในการ
บริหารจัดการ ควบคุมค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ไม่ปกติ ในด้านการ
บริหารจัดการด้านบุคคลากร การบ ารุงรักษา และอื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจ านวน 451 ล้าน
บาท ท้ังนี ้บริษัทฯ ได้ปรับวิธีในการค านวณและพิจารณาผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
(TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และได้รับรู้ผลกระทบของการ
เปลี่ยนวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
จ านวน 70 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2563 จ านวน 175 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า ลดลง
จ านวน 87 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับ  
 
 

ขาดทุนสุทธิ 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
การด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 527 
ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,934 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 137 
จากปีก่อนหน้า มีอัตราขาดทุนสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 
(0.59) บาทต่อหุ้น (ปี 2562 : ก าไรสุทธิ 1,407 ล้านบาท มีอัตรา
ก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น)   
 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากับร้อยละ (7.64) ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นอยู่ ท่ี ร้ อยละ  19 .42 จาก
ความสามารถในการท าก าไรท่ีลดลงดังกล่าวข้างต้น 

ความสามารถในการบรหิารทรพัยส์นิ 
 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 
17,678 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
2,563 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 15,115 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ปรับปรุง
ใหม่ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซ่ึงบริษัทมีสินทรัพย์จ านวน 
17,868 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม ลดลงจ านวน 217 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 1.21 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรลดลง จากอัตราร้อยละ 46.27 ของปีก่อนหน้า เป็นอัตราร้อย
ละ 12.45 โดยมูลค่าท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากรายการท่ีส าคัญ
ดังต่อไปน้ี 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จ านวน 596 

ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพ่ิมขึ้น 
 ลูกหน้ีการค้า ลดลง จ านวน 463 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา

จากรับช าระเงินจากลูกหน้ีค่าสื่อโฆษณา 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น จ านวน 

662 ล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท 
สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง จ านวน 793 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง จ านวน 208 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่มาจากการตัดจ าหน่ายสิทธิการใช้ในระหว่างงวด 



 

 

สภาพคลอ่งทางการเงนิและความเพยีงพอของเงนิทนุ 
 
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 596 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี ้
 เงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมการด าเนินงานจ านวน 202 

ล้านบาท จากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 282 ลา้นบาท 
โดยปัจจัยหลักมาจากการลงทุนในท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
และลงทุนในกิจการร่วมค้า 

 เงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 671 ลา้น
บาท มาจากเงนิกูย้มืรับ(ช าระ)จากสถาบันการเงนิสทุธ ิ
จ านวน 1,115 ล้านบาท โดยจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า 
จ านวน 138 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจ านวน 313 
ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จ านวน 2,563 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 5,009 ล้านบาท 
มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.45 เท่า เป็น 0.51 เท่า และมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น จาก 0.38 เท่า เป็น 0.43 
เท่า ท้ังนี้บริษัทฯ ได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพ่ือรักษาสภาพคล่องท้ัง
ในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วเงินระยะสั้น ไว้อย่างพอเพียง 
 
โครงสร้างเงินทุน 
     ในปี 2563 บริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อการรักษาสภาพคล่องจาก
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตาม
ข้อก าหนดสิทธิฯ ซึ่งไม่น าหนี้สินตามสัญญาเช่ามารวมค านวณนั้น มี
จ านวนเพิ่มขึ้นจาก 1.00 เท่าเป็น 1.25 เท่า อย่างไรก็ตามตาม
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีในการออกหุ้นกู้ ก าหนดให้บริษัทฯ 
ต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยัง
สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ต่ ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืม  
 
 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวน 
6,626 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 6,482 ล้าน
บาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 144 ล้านบาท 
รวมลดลงสุทธิ 845 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ปรับปรุงใหม่ สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 7,480 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 527 
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 313 ล้านบาท 

รายจา่ยการลงทนุ 
     ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ 526 ล้านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซ้ือสินทรัพย์ส าหรับก่อสร้างโรง
ภาพยนตร์ใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น และลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทร่วมเป็นธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงลงทุนใน
กิจการร่วมค้าในการผลิตภาพยนตร์ไทยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้าขึ้น โดยแหล่ง
เงินทุนมาจากเงินสดจากการด าเนินงานและเงินทุนจากสถาบัน
การเงิน 

ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงนิทุน และความสามารถในการ
ช าระหนี ้
     ในปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
จากเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยได้รับการจัดอันดับจาก TRIS 
rating เป็นรายปี และรายครั้งท่ีออกตราสารหน้ี โดยมีเงื่อนไขการ
กู้ยืม (Covenant) ด ารงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อทุนไม่เกิน 1.5 
เท่า โดยในปี 2563 TRIS rating ได้คงอันดับเครดิตองค์กร อยู่ ท่ี 
“A” (Single A Straight)  แต่ ได้มีการปรับแนวโ น้มจากคง ท่ี 
(Stable) เป็น ลบ (Negative) เน่ืองจากความไม่แน่นอนและความ
รุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่ก็
คาดการณ์ว่าบริษัทฯจะกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้ในปี 2564 
จากการเลื่อนการเข้าฉายของภาพยนตร์ฮอลลีวูด ท่ีมีการลงทุนสูง 
จากปี 2563 เป็นปี 2564 
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ภาระผกูพนัดา้นหนีส้นิ 
 

     หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 
11,052 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 5,009 
ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 6,043 ล้านบาท บริษัทมี
หน้ีสินรวม เพิ่มขึ้นจ านวน 664 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 
เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ปรับปรุงใหม่ 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายการท่ีส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ จ านวน 1,131 

ล้านบาท 
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ลดลงจ านวน 349 ล้านบาท 

เป็นผลมาจากการปิดด าเนินการของบริษัทฯ 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ลดลงจ านวน 190 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่มาจากปรับปรุงส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับ  
 
ปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีจ่ะมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการ
ด าเนนิงานในอนาคต 
     จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว และมีความ
ผันผวนน้ี ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดท าแผนงานประจ าปี พร้อมตรวจ 
ติดตามผลจากฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน จึงท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือก าหนดแผนงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้
ก าหนดระดับของความเส่ียงท่ียอมรับได้  ท้ังยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
การจัดหาคอนเทนท์ใหม่ๆ หรือช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  ปรับปรุงโรง
ภาพยนตร์และสินค้าให้มีความทันสมัย มีคุณภาพท้ังเรื่องรูปแบบ
และราคา และควบคุมดูแลการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้างผลก าไรในขั้นต้นให้มากขึ้น อีก
ท้ังเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผลการด าเนินงานให้มากท่ีสุด 
รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  นอกจากน้ี ยังให้
ความระมัดระวังในเรื่องของการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 
บริษัทฯมีแผนงานในการขยายสาขาในประเทศเพิ่มขึ้น อาทิเช่น 
1. สาขาโลตัสนิคมบางกะดี จ.ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์

จ านวน 2 โรง 
2. สาขาสุรินทร์ พลาซ่า จ.สุรินทร์ ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 

4 โรง 
3. สาขาโลตัสหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 

2 โรง 
4. สาขาบิ๊กซีบ่อวิน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 3 

โรง 
5. สาขาเซ็นทรัลศรีราชา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 5 โรง 
(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
     โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิม
ให้สวยงาม และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า คาดว่าจะใช้ประมาณ 300 
ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ การน าเงินท่ี
ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน 
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งบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 



 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่กจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน
รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทนุรวมและงบก าไรขาดทนุเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุ  

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ  
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 
มาปฏบิตัใิช้ครัง้แรกเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ กำรจดักำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
    

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
สญัญำเช่ำ มำปฏิบติัใช้ครัง้แรก 

  

    

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 สญัญาเช่า มผีล
บงัคบัใช้กบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติก่อให้เกิดสินทรพัย์สิทธิการใช้
จ านวน 2,663 ล้านบาท ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินจ านวน 14 
ล้านบาท และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจ านวน 2,482 ล้านบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 15.14 ของสนิทรพัยร์วม และรอ้ยละ 24.93 ของ
หน้ีสนิรวม 
  
กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอื
ปฏิบัติ ในช่ วง เปลี่ ยนแปลงโดยการปรับปรุ งย้อนหลัง  
(Full retrospective approach) เมื่อสญัญาเข้าเงื่อนไขการรบัรู้
รายการของสญัญาเช่า กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้
และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ดว้ยจ านวนเงนิที่ประกอบดว้ยมูลค่า
ปัจจุบันของค่าเช่าตลอดอายุส ัญญาเช่าที่ย ังไม่จ่ายช าระ  
ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 
  
นอกจากน้ีกลุ่มกิจการได้น าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีมา
ปฏบิตั ิโดยเมื่อไดร้บัการลดคา่เช่า กลุ่มกจิการจะปรบัลดหน้ีสนิ
ตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนด และกลบัรายการค่าเสื่อมราคา
จากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า
ที่ ร ั บ รู้ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ง ว ด ต า ม สั ด ส่ ว น ค่ า เ ช่ า ที่ ล ด ล ง  
แทนการปรบัปรงุมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และวดัมูลค่าหน้ีสนิ
ตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม ่
  
 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ มดีงัน้ี 

 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการปรับใช้
ม าต รฐ านของผู้บ ริห า ร  ซึ่ ง ร วมถึ งกา รพิจ า รณา 
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กลุ่มกิจการน ามา
ถือปฏิบัติว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ หรอืไม ่

 ท าความเขา้ใจในวธิกีารของผูบ้รหิารในการระบุสญัญาเช่า 
และการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิ
ตามสญัญาเชา่วา่มคีวามครบถว้น และความถูกตอ้ง 

 ตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อมูลน า เข้า โดยการ
เปรยีบเทียบข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เลือกกบัสญัญาเช่า
ต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยการทดสอบการค านวณมูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเชา่
ของกลุ่มตวัอย่าง การตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลในการค านวณส่วนลดค่าเช่าตามข้อยกเว้น
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

 ประเมนิความครบถ้วนของข้อมูลน าเข้าโดยการทดสอบ
การกระทบยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่ากบัภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัปีพ.ศ. 
2562 รวมถงึการพจิารณาจากขอ้มลูอื่นทีไ่ดร้บัระหวา่งการ
ตรวจสอบในเรื่องอื่นๆว่ามีสญัญาใดที่อาจมีลกัษณะเป็น
สญัญาเช่าหรอืไม ่
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 ถงึขอ้  6  ทีอ่ธบิายถงึเรือ่งตา่งๆ ดงัน้ี 
 
1. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่เกี่ยวกบัเรื่อง  เครื่องมอืทางการเงนิ และสญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัิ  และผลกระทบ

จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
2. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชใีนการวดัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนตามวธิรีาคาทุนเป็นวธิมีูลค่ายุตธิรรม  และการ

บนัทกึราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  เงนิลงทนุในการรว่มคา้ และเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีเ่ปลีย่นจากวธิรีาคาทนุ  เป็น
วธิสีว่นไดเ้สยี รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว 

3. นโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา   2019  (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานทีส่ิน้สุด
ภายในระหวา่งวนัที่  1  มกราคม พ.ศ.  2563  ถงึวนัที่  31  ธนัวาคม พ.ศ.  2563   

 
ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ขอใหส้งัเกตน้ี 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ กำรจดักำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
    

ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 มาถอืปฏบิตั ิเน่ืองจากผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้มสีาระส าคญัต่องบการเงิน ขัน้ตอนในการระบุสญัญา
เช่าและการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่ามาใช้มีความ
ซบัซ้อน นอกจากน้ีการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าต้องอาศยัการประมาณการ และดลุยพนิิจ
ทีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการก าหนดสมมตุฐิาน เชน่ อตัราการกูกู้ย้มื
สว่นเพิม่ของผูเ้ชา่และ อายสุญัญาเชา่ซึง่รวมถงึการพจิารณาสทิธิ
เลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่ และสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญา
เชา่ 

  ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
สมมตุฐิานของผูบ้รหิาร โดยเฉพาะสมมตุฐิานเกีย่วกบั อตัรา
การกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ที่ใช้ในการค านวณรายการ 
และสมมุติฐานเกี่ยวกบัสทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญา
เช่า และสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 

 ประเมนิความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (รวมถึงผลกระทบจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถือปฏิบตัิ
ครัง้แรก ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
6) ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
จากการปฏบิตังิานขา้งตน้ ขา้พเจา้ไมพ่บขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 มาถือ
ปฏบิตั ิและสมมตุฐิานหลกัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการค านวณสนิทรพัย ์
สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญามคีวามสมเหตุสมผล 

    



 

 

ข้อมลูอ่ืน 

 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ใหค้วามเชื่อมัน่  
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบั
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุม่กจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสงู แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระส าคญั เมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ  
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่

วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลักฐาน  
การสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้  
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย  
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า  
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

 ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธรุกจิภายในกลุม่กจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบตอ่การก าหนดแนวทางการควบคมุดแูลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจ้า
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจ
พจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ
บญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้
พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่       
กรงุเทพมหานคร 
16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตัง้ขึ้น 
ในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
บริษัท เ ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล  
จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกิจการด าเ นินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิง   
การประกอบธรุกจิหลกัของกลุ่มกจิการสามารถสรปุไดด้งัน้ี  
 
 ธรุกจิโรงภาพยนตร ์ 
 การใหบ้รกิารสือ่และโฆษณา 
 การใหบ้รกิารโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 
 ธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร 
 สือ่ภาพยนตร ์
 
งบก า ร เ งิน ร วมแ ล ะ ง บกา ร เ งิ น เ ฉพา ะ กิ จ ก า ร ไ ด้ ร ับ ก า ร อ นุ มัติ จ า กคณะกร รมก า รข อ งบ ริษัท เ มื่ อ วัน ที ่  
16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์
ดงักล่าวสง่ผลในเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการส าหรบัปี 2563  
 
ตัง้แต่วนัที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2563 โรงภาพยนตรท์ัง้หมดในกลุ่มกจิการต้องปิดลงชัว่คราว รวมถงึสถานโบวล์ิง่ คาราโอเกะ 
และไอซ์สเกต็ตามค าสัง่ภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด รายได้ของกลุ่มกจิการในทุกกลุ่มธุรกจิลดลง
อย่างมสีาระส าคญั ถงึแมว้า่โรงภาพยนตรแ์ละสถานทีใ่หบ้รกิารอื่นทัง้หมดไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดอกีครัง้หน่ึงตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 
พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการยงัไม่สามารถด าเนินธุรกจิไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ สาเหตุใหญ่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคทีย่งัคงรนุแรงในประเทศที่เป็นผูผ้ลติภาพยนตร ์กลุ่มกจิการไดม้มีาตรการในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เท่าที่เป็นไปได ้
และประเมนิผลกระทบ รวมทัง้วางแผนเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์เพื่อใหม้ผีลต่อธุรกจิน้อยทีส่ดุ 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัท าขึน้โดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตัิ กลุ่มกิจการ
เปิดเผยเรื่องการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที่
มนียัส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร  
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32    การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 กา ร ป้ อ งกัน คว า ม เ สี่ ย ง ขอ ง เ งิ น ล ง ทุ น สุ ท ธิ 
          ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19 การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงินได้ก าหนดหลกัการใหม่ในการจดั
ประเภทและการวดัมลูคา่ของเครื่องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิ าหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ทางการเงนิ และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจาก
ความแตกต่างในหลกัการรบัรูร้ายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกนัความเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง 
(Accounting mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออก
โดยกิจการว่าเป็นหน้ีสนิหรอืทุน และก าหนดใหก้จิการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
ก) เครือ่งมือทำงกำรเงิน (ตอ่) 

 
หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจ
ส าหรบัการถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิ
ต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัยท์างการ
เงนิด้วย หลกัการใหม่ยงัรวมถึงการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิรวมทัง้
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัที่รบัรู้
รายการเริม่แรก  
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทาง
การเงนิมาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิาย
ไวใ้นหมายเหตุ 6 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า สง่ผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไมต่อ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ 
อกีต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า  
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบบั
ใหมม่าถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไว ้
ในหมายเหตุ 6 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าการรบัร ู้ผลกระทบ
ทางภาษีเงนิได้ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ให้รบัรู้ภาษีเงนิได้โดยให้สอดคล้องกบัการรบัรู้รายการหรือ
เหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล  

 
ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลด

ขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชีส าหรบักรณีทีม่ ี
การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจา่ยช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กลุ่มกิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีาร
แกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนั
และดอกเบีย้สทุธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรือ่ง ต้นทนุกำรกู้ยืม ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าหากสินทรพัยท์ี่

เขา้เงื่อนไขที่เกดิจากเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ไดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที่จะขาย ยอด
คงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว กลุ่มกิจการต้องน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืมที่มี
วตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 

 
ฉ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะ

ยำวในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบายให้ชดัเจนย่ิงขึ้นเกี่ยวกบัส่วนได้เสียระยะยาวในบริษทั
ร่วมและการรว่มคา้ซึง่โดยเน้ือหาแล้วถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ แต่
ไมไ่ดน้ าวธิสีว่นไดเ้สยีมาถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการจะตอ้งถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่
9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่
28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 

 
ช) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธรุกิจ ได้อธิบายให้ชดัเจนว่า  

เมื่อกจิการไดม้าซึ่งการควบคุมของธุรกจิที่เป็นการด าเนินงานร่วมกนั ที่ถอืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอย
ซือ้ สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้าจะถูกวดัมลูคา่ใหม่ 

 
ซ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบายให้ชดัเจนว่า  

เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนได้เสยีเดมิที่มอียู่ก่อนหน้า
จะตอ้งไมว่ดัมลูคา่ใหม ่

 
ฌ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงิน

ได้ ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์
และหน้ีสินภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบนัในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่อง
ดงัต่อไปน้ี 

 
- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมี

ความรูเ้กี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็น
ขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิกีารทาง
ภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน กลุ่มกิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชี
ภาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกิจการต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ที่เคย
อ้างองิในการใช ้ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อการใช้
ดลุยพนิิจหรอืประมาณการ  
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพ่ิมเติมหลกัการใหม่และ 

แนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 
 
- การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิการที่เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบด้วยกจิการมากกว่า  

1 แหง่ ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค านิยามของสินทรพัย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหน้ีสินใน 
งบการเงิน รวมทัง้ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษา
ทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมูลคา่ในการรายงานทาง
การเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธรุกิจ ได้ให้ค  านิยามของ “ธุรกจิ” 
ใหม่ ซึ่งก าหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถงึข้อมูลปัจจยัน าเข้าและกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อย 
ซึ่งเมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าให้เกดิความสามารถในการสรา้งผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค า
นิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตวัของสินค้าและบริการที่ให้กบัลูกค้า และตดัเรื่องการอ้างอิง
ความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครือ่งมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรือ่ง กำรเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก  าหนดการ
บญัชีป้องกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกดิจากการ
ปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates 
- IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 
เรือ่ง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรงุค  านิยามของ 
“ความมีสาระส าคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมสีาระส าคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
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5 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
 
5.1 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
เพื่อให้งบการเงนิสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนทัง้ที่มอียู่ในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม  
ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีาระส าคญัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจงึไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชใีนเรื่องต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (TAS 40)  
 
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีเรื่องอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน (TAS 40) กลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงการวดัมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการ
ปรบัปรงุยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท าการปรบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบส าหรบังวดก่อนที่น าเสนอ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (TAS 27)   
 
ภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกิจการ (TAS 27) กลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงการบนัทึก
บญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และเงนิลงทุนในการร่วมคา้ จากวธิรีาคาทุน เป็นวธิสี่วนไดเ้สยี
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 (TAS 28) เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงนิ 
เฉพาะกจิการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท าการ
ปรบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบส าหรบังวดก่อนทีน่ าเสนอ 
 
นโยบายการบญัชีใหม่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชเีปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 
 

5.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพื่อลด
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบักจิการทีม่รีอบระยะเวลา
รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้
พจิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส าหรบัเรือ่งดงัตอ่ไปน้ี 
 
การวดัมูลคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นโดยวธิอียา่งง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 9  
เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการ 
วดัมลูคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น กลุ่มกจิการสามารถเลอืกใชว้ธิกีาร
อย่างง่ายในการค านวณ โดยใช้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี (Historical credit loss) ประกอบกบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ การดอ้ยคา่ทีร่บัรูต้ามวธิดีงักลา่วไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหต ุ13   
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5 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว (ต่อ) 
 
5.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ตอ่) 
 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 
 
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ีกลุม่กจิการไดร้บัการลดคา่เชา่ตามสญัญาเชา่จากผูใ้หเ้ชา่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-
19 กลุม่กจิการเลอืกทีจ่ะน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวโดยการปรบัลดหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีค่รบก าหนด 
ตามสดัส่วนที่ไดล้ดตลอดช่วงเวลาที่ไดร้บัการลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และ
ดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่รบัรู้ในระหว่างงวด ตามสดัส่วนของค่าเช่าที่ลดลง โดยรบัรู้ผลต่างที่เกดิขึน้เป็น
รายการต้นทุนการใหบ้รกิาร แทนการปรบัปรงุมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และวดัมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการ
เปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ใหม ่
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่น าขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่าในการพจิารณาว่า
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยคา่หรอืไม ่ 
 
การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  
 
กลุม่กจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีม่ผีลตอ่การคาดการณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใช้
ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนที่วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

หมายเหตน้ีุอธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุม่กจิการและบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรือ่ง การแสดงรายการ
เครือ่งมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรือ่ง และการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) 
เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และอธบิายถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชภีายใตม้าตรฐาน 
การบญัชฉีบบัที ่40 เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (TAS 40) และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 27 เรื่อง งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ (TAS 27) โดยนโยบายการบญัชใีหมท่ีน่ ามาถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหต ุ7 
 
กลุม่กจิการและบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ (TAS 32, 
TFRS 7 และ TFRS 9) มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่
ปรบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 โดยการปรบัปรงุยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท าการปรบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบส าหรบังวด
ก่อนทีน่ าเสนอ   
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 

 
 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงนิรวมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงนิรวมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงนิเฉพาะกิจการจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการจากการน ามาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงนิเฉพาะกิจการจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

 

หมายเหตุ 
ก) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 6.2) 
ข) การโอนจดัประเภทใหมใ่นสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (หมายเหตุ 6.2) 
ค) การจดัประเภทใหมข่องอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 6.3) 
ง) ปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 6.3) 
จ) ปรบัปรงุเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6.3) 
ฉ) ปรบัปรงุเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มเป็นวธิสีว่นไดเ้สยี (หมายเหตุ 6.4) 
ช) ปรบัปรงุคา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หมายเหตุ 6.1) 
ซ) ปรบัปรงุเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มจากผลกระทบจากการน ามาตรฐานใหมม่าถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 6.1) 
ฌ) การโอนจดัประเภทใหม่และปรบัปรุงสนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนที่ไม่หมุนเวยีนด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (หมายเหตุ 
6.1) 
ญ) ปรบัปรงุภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีละน ามาตรฐานใหมม่าถอืปฏบิตัิ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 

 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสมของกลุ่มกจิการและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 

(ตอ่) 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผูบ้รหิารได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้จดัการ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ และจดัประเภทรายการเครื่องมอืทางการเงนิตาม TFRS 9 ดงัน้ี 

กลุ่มกิจการไม่มสีนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนและมูลค่ายุติธรรม  
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 

(ตอ่) 
 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ดงัน้ี 
 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

กลุ่มกิจการและบรษิทัได้ปรบัวธิีในการค านวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงิน  
ให้เป็นไปตาม TFRS 9 และได้รบัรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธกีารพจิารณาผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสม ณ 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน 7.97 ลา้นบาท และ 68.41 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ตามล าดบั 
 

ทัง้น้ีผูบ้รหิารไดพ้จิารณาวา่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของรายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ไมเ่ป็นจ านวนเงนิ 
ทีม่สีาระส าคญั 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 

กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามวธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ 
 

ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นตามความ
เสี่ยงด้านเครดติที่มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจา่ยช าระในอดตี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูล
และปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจา่ยช าระของลูกหน้ี  
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิการและบรษิทัไดร้บัรูค้า่เผือ่ผลขาดทนุของลกูหน้ีการคา้เพิม่ขึน้จ านวน 7.97 ลา้นบาท 
และ 4.41 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาด
ว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าส าหรบัลูกหน้ีที่ไม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติที่มนีัยส าคญั และรบัรู้ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหน้ีส าหรบัลูกหน้ีที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต  
ทีม่นียัส าคญั 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรูผ้ลกระทบจากการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของ 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ านวน 64 ลา้นบาท 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 

 
กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ไดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาเช่าที่ดิน 
อาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจกัร ที่มีอายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทัง้น้ี หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า  
TFRS 16 มาถือปฏิบตัิดงักล่าวจะรบัรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิที่จะต้องช าระ คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยการกู้ยมื  
ส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล โดยอตัรากู้ยืมส่วนเพิ่มที่กลุ่มกิจการน ามาใช้ในการคิดลดดงักล่าว  
คอื รอ้ยละ 2.60 - 9.01  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 

 

ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเชา่ทีก่จิการมอียูก่่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิการ
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 
 
  เลือกที่จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตาม 

 การพจิารณาของมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4  
 เรือ่งการประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
 

6.3 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 

 กลุ่มกิจการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยโ์ดยผูป้ระเมนิอิสระ มูลค่ายุติธรรมค านวณจากประมาณการ

กระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่  

ในปัจจบุนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถงึ

การประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของเงนิและปรบัปรุงด้วยปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม กลุ่มกิจการจงึ  

จดัประเภทการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในระดบั 3 การเปลี่ยนแปลงวธิวีดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุตธิรรม 

ท าใหม้กี าไรจากการวดัมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีม่อียูใ่นบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มสทุธจิากภาษจี านวน 

1,059.12 ลา้นบาท โดยปรบัปรงุกบัก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
(ตอ่) 
 

6.4 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 กลุ่มกจิการเปลีย่นวธิบีนัทกึบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ซึ่งเดมิแสดงไวด้ว้ยวธิรีาคาทุนเป็นวธิสี่วนไดเ้สยี กลุ่มกิจการปรบัปรุงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุน  
ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสทุธจิากภาษจี านวน 1,160.47 ลา้นบาท กบัก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 กลุ่มกิจการไม่ได้เปิดเผยผลกระทบต่องบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่ามาถือปฏิบตัิ เน่ืองจากระบบบญัชีได้ถูกปรบัปรุงให้การบนัทึกข้อมูล
เป็นไปตามวธิกีารบญัชปัีจจบุนัแลว้ 

  
7 นโยบำยกำรบญัชี  
 

7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  
 
ก) บรษิทัยอ่ย 
 
 บรษิทัยอ่ยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคมุ กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการ 

รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้
ไดร้บัการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวม
ตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถึงวนัที่กลุ่มกิจการสูญเสยีอ านาจควบคุมใน
บรษิทัยอ่ยนัน้ 

 
 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัรว่มเป็นกจิการทีก่ลุม่กจิการมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัแตไ่มถ่งึกบัมอี านาจควบคมุหรอืมกีารควบคมุรว่ม เงนิ

ลงทนุในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ค) การรว่มการงาน 
 
เงนิลงทุนในการรว่มการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานรว่มกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภาระ

ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนัน้มากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การด าเนินงานรว่มกนั 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจการมสีิทธิในสนิทรพัย์และมีภาระ

ผูกพนัในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรบัรู้สิทธิโดยตรงในสินทรพัย์ หน้ีสิน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได ้และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกนัถอืครอง
หรอืก่อขึน้ ซึง่รายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ค) การรว่มการงาน (ต่อ) 
 

การรว่มคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้  
เงนิลงทุนในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี  
 

กลุม่กจิการรบัรูเ้งนิลงทนุเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทนุ ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่า่ยซือ้รวมกบัตน้ทนุทางตรงของเงนิลงทนุ 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูคา่ภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอื
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มาดงักล่าวข้างต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงนิ
ลงทุน 
 

เมื่อสว่นแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วน
แบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้
จา่ยเงนิเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอืการร่วมคา้ 
 

จ) การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยงัคงมอี านาจควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคมุเช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคา
ขายจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมที่ลดลง
หรอืเพิม่ขึน้ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัหรอื
ยงัคงมกีารควบคมุรว่ม ก าไรหรอืขาดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูก
โอนไปยงัก าไรหรอืขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะ
ถูกรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธพิลอย่างมนีัยส าคญัในเงนิลงทุนนัน้  

เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทึกบญัชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม ่

ตามสดัสว่นการถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การรว่มคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ  
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

ฉ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 

 

 รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้

จรงิในรายการระหวา่งกลุม่กจิการกบับรษิทัรว่มและการรว่มคา้จะถกูตดัออกตามสดัสว่นทีก่ลุม่กจิการมสีว่นไดเ้สยี

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก

เช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

7.2 กำรรวมธรุกิจ 
 
 กลุม่กจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีือ้ส าหรบัการรวมธรุกจิทีไ่มใ่ชก่ารรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้

ส าหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 

 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
 หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจา่ยช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
 สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 

 
 สนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิที่อาจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
 ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมทีางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วย

มลูคา่ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
 ผลรวมของมลูคา่สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุตธิรรมของ

ส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจ านวน  
ที่เกนิกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุไดท้ี่ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 

 
 ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 
 
 ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 
 การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
 หากการรวมธุรกิจด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบัการลงทุนก่อนหน้า  

การรวมธรุกจิจะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุน 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.2 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ 
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่ 
 

การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของกจิการที่ถูกน ามา
รวมดว้ยมลูคา่ตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมลูคา่ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ที่ตอ้งจดัท างบการเงนิรวม โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดใน  
งบการเงินงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  
กลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ตน้ทนุการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หน้ีสนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคมุ 
 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชี ของ
กจิการทีถู่กน ามารวมแสดงเป็นรายการ “สว่นเกนิทุนจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั” ในสว่นของเจา้ของ 
โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น าเสนอ
งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
 

รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกดิจากการ
แปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

เมือ่มกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทนุของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรง
ข้ามการรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย  
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 

ค) กลุ่มกจิการ 

 

 การแปลงคา่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ 

เงนิเฟ้อรนุแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่า

เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

 สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ 

 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
 ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

7.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  

 

 เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

7.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจ านวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องช าระซึ่งเกิดจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกติของธุรกิจ  

ซึง่ลูกหน้ีโดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน 

 

  กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ยกเวน้  

ในกรณีทีเ่ป็นรายการที่มอีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิที่มนีัยส าคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ  

สิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจที่จะรบัช าระกระแสเงนิสด

ตามสญัญา 

 

  ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 7.7(ฉ) 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.6 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 
 
สนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ย อาหารและเครื่องดื่ม และวสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภาพยนตร ์  
 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของอาหารและเครือ่งดืม่และ
วสัดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ค านวณตามวธิเีข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
ภาพยนตรร์ะหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลติและถ่ายท าภาพยนตรท์ี่อยู่ระหว่างการผลติและจะตดัจ าหน่าย
เป็นตน้ทนุเมือ่มกีารจ าหน่ายหรอืจดัฉายภาพยนตร ์โดยตดัจ าหน่ายตามอตัราสว่นของการใชง้านในช่องทางการตลาด
ต่าง ๆ ตน้ทุนการผลติภาพยนตรป์ระกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติและถ่ายท าภาพยนตร ์
และแสดงดว้ยราคาทุน 
 

7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 
ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะ
การวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธรุกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด 
ตามสญัญาวา่เขา้เงือ่นไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 
 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นก าไรหรอืขาดทนุ) และ 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
 กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจ 

ในการบรหิารสนิทรพัยเ์ทา่นัน้ 
 
 ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงนิ

ลงทุนในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ถอืไว้เพื่อคา้จะวดัมูลค่าดว้ย FVPL 
เทา่นัน้ 

 
ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซือ้หรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ท ารายการคา้  
ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มกิจการเข้าท ารายการซื้อหรือขายสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสินทรพัย ์
ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการ
ไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 

ค) การวดัมลูคา่ 

 

 ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุน  

การท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ย 

FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 

 

 กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัยท์างการเงนิซึ่งมอีนุพนัธแ์ฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญา  

วา่เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 

ง) ตราสารหน้ี 

 

 การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการ

เงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ประเภทตราสารหน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงินสดตามสญัญา 
ซึ่งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ย
จากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น ก าไรหรอื
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร
(ขาดทุน)อื่นพร้อมกบัก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รบัช าระกระแสเงินสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย  
จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI  และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยที่ค านวณตามวธิอีตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกจิการ
ตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ก าไรหรอืขาดทุนที่รบัรูส้ะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะ
ถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้าก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการก าไร(ขาดทุน)อื่น  รายได้ดอกเบี้ยจะ
แสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร
ขาดทุน  

 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ด้วย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่
เกดิจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร(ขาดทุน)อื่นใน
รอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุม่กจิการวดัมลูคา่ตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ในกรณทีีก่ลุม่กจิการเลอืกรบัรูก้ าไร/ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรม
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทก าไร/ขาดทุนที่รบัรู้สะสมดงักล่าว 
ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุเมือ่มกีารตดัรายการเงนิลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วออกไป ทัง้น้ี เงนิปันผลจากเงนิลงทนุ 
ในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บั 
เงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการก าไร/
ขาดทุนอื่นในงบก าไรขาดทุน  
 
ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรม 
 

ฉ) การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการ
รบัรู้การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของ
สนิทรพัยด์งักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสีย่งดา้นเครดติ 
ที่มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้ 
เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลกัษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกบัลูกหน้ีส าหรบัสญัญาประเภท
เดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึไดใ้ชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัยท์ี่เกดิจากสญัญาที่เกี่ยวขอ้งดว้ย  
อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดติจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมูลและปัจจยัในอนาคตที่อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของ
ลูกหน้ี 
 
ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลอืกน าขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออก 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าขอ้มูลที่มกีารคาดการณ์ 
ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ตามวธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ส าหรบัลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น แต่กลุ่มกิจการเลือกใช้ข้อมูล 
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต มาประกอบกบัดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ การดอ้ยคา่ทีร่บัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ฉ) การดอ้ยคา่ (ต่อ) 

 
ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใช้วธิกีารทัว่ไป 
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดให้
พจิารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้น
ของความเสีย่งดา้นเครดติอยา่งมนียัส าคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัย์ 
ทางการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
ว่ามกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี่ยงของ
การผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัที่รายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาที่จะเกดิขึน้ ณ วนัที่รบัรูร้ายการ
เริม่แรก) 

 
กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ใน
อนาคตมาประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความ
น่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดที่คาดว่าจะ
ไมไ่ดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) โดยจ านวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแส
เงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุม่กจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อ
แรกเริม่ของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 
 
 จ านวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 
 ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ 

ในปัจจบุนั และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยก
ต่างหาก 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไว ้
ในหมายเหตุ 6.1 
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7.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการสว่นใหญ่คอือาคารส านกังานใหเ้ช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ของอาคาร
ส านกังานรบัรูภ้ายใตส้ญัญาเช่า ซึง่กลุ่มกจิการถอืไว ้เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าในระยะยาว และไม่ไดม้ไีวใ้ช้
งานโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 
 
กลุ่มกจิการรวมรายจา่ยในภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ที่กลุ่มกิจการจะได้ร ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน กลุ่มกจิการจะตดัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลี่ยนแทนออก 
 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะวดัมูลค่าภายหลงัจากการรบัรู้รายการด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลง  
ในมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

 
ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที่มี
ผลต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนหกัดว้ยคา่เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์  
เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้  



 

 

136     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นค านวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุ  
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ  

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บั
จากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก าไรหรอืขาดทนุ 
 

7.10 ค่ำควำมนิยม  
 
กลุม่กจิการจะทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทกุปี และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้
วา่คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยคา่ คา่ความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอื
กลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม
ดงักล่าวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วย  
ทีเ่ลก็ทีส่ดุทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ  
 
 

อาคาร 20 ปี 

โรงภาพยนตรส์ว่นปรบัปรงุ 10, 20, 25 ปี 

  หรอืตามอายสุญัญาเช่า 

ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 

  หรอืตามอายสุญัญาเช่า 

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

อุปกรณ์ส านกังาน 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
คา่ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์
 
ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์บนัทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้อลขิสทิธิ ์ต้นทุนลิขสทิธิ ์
ตดัจ าหน่ายเป็นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร ์วซีดีแีละดวีดี ีและการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วน
ของการใช้งานในช่องทางเหล่านัน้ตลอดระยะเวลาของลขิสทิธิ ์ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ระหว่าง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีที่คาด
ว่ามกีารขาดทุนเกิดขึน้ในแต่ละลขิสทิธิ ์กลุ่มกจิการจะตดัจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้ออกจากมูลค่าทางบญัชขีอง
ลขิสทิธิน์ัน้ ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุนทนัท ี
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้มาจะถูกบนัทกึดว้ยราคาทุน และถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบ ารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยเมื่อเกดิขึน้ 
 

7.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อย
ค่าเป็นประจ าทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรับ
สนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีาร
ด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน 
โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่า
จากการใช้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุที่ท าใหเ้กิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม 
 
ทัง้น้ี กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภา
วชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
ขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่   
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7.13 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และหน้ีสนิ  
ตามสญัญาเชา่ โดยคา่เชา่ทีช่ าระจะปันสว่นเป็นการจา่ยช าระหน้ีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรู้
ในก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู ่  
กลุม่กจิการคดิคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเชา่ 
 
กลุ่มกิจการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา  
ที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ  
ของสญัญาทีเ่ป็นการเชา่และสว่นประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเชา่  

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลคา่ปัจจบุนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจบุนัของ
การจา่ยช าระตามสญัญาเชา่ ดงัน้ี 
 
 คา่เชา่คงที ่(รวมถงึการจา่ยช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลทีก่ลุม่กจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีก่ลุม่กจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจา่ยช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายสุญัญาเช่าไดร้วมอยูใ่นการค านวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการ 
มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลในการใชส้ทิธติอ่อายสุญัญาเชา่  
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจา่ยขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนยัตามสญัญา หากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนยัได ้
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราที่สะท้อนถงึการกู้ยมืเพื่อให้ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าซึ่งก าหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรืออัตรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหน้ีสิน  
ตามสญัญาเช่าจนกระทัง่ดชันีหรืออตัรานัน้มีผลต่อการจ่ายช าระ กลุ่มกิจการปรบัปรุงหน้ีสินตามสญัญาเช่าไปยงั
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อการจ่ายช าระคา่เช่าดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป  
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7.13 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ  (ต่อ) 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทนุ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
 คา่เชา่จา่ยทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่  
 ตน้ทนุทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทนุการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
คา่เช่าทีจ่า่ยตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลคา่ต ่าจะรบัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ยตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า
ระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายสุญัญาเช่าน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ี
และอปุกรณ์ส านกังานขนาดเลก็ 

 
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ีกลุม่กจิการไดร้บัการลดคา่เชา่ตามสญัญาเชา่จากผูใ้หเ้ชา่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไมป่ฏบิตัติาม TFRS 16 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาที่ไดร้บั
การลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะน าข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหน้ีสินตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนดตามสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลด  
ตลอดช่วงเวลาที่ไดร้บัการลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และดอกเบี้ยจากหน้ีสนิ  
ตามสญัญาเชา่ทีร่บัรูใ้นระหวา่งงวดตามสดัสว่นของคา่เชา่ทีล่ดลง โดยรบัรูผ้ลตา่งทีเ่กดิขึน้เป็นรายการตน้ทนุการใหบ้รกิาร 
แทนการปรบัปรงุมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูคา่หน้ีสนิตามสญัญาเชา่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิ 
ที่จ่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรู้  
เป็นรายไดท้างการเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นการ
วดัมลูคา่ลกูหน้ีสญัญาเชา่ทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเชา่ 
 
รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวิธเีส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่มกจิการต้องรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกที่เกดิขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานในมลูค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์า้งองิ และรบัรูต้น้ทนุดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายสุญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายได้
จากสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานโดยจ่ายคา่เช่าเป็นรายเดอืน ค่าเช่าจา่ยตาม
สญัญาส าหรบับางสญัญาจะรวมถงึการเพิม่ขึน้ของดชันีราคาผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีารจ่ายช าระคา่เช่าผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ  
ที่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตกลุ่มกิจการอาจได้รบัหนังสือค ้าประกัน  
จากธนาคารส าหรบัระยะเวลาของสญัญาเชา่  
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7.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอื  
ตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผูกพนัตามสญัญา ดงัน้ี 
 
 หากกลุม่กจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีจ่ะตอ้งสง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น 

โดยไมส่ามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนิ
นัน้จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่วา่การช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของ 
กลุ่มกจิการเองดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรือสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้
เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนเมือ่กลุม่กจิการไมม่สีทิธอินัปราศจากเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช าระหน้ีออกไปอกี
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่า
หน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีาร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้อง
พจิารณาว่ารายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่ม
กจิการจะตอ้งรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการ
เงนินัน้ดว้ยมลูคา่ตามบญัชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการ  
จะปรบัปรงุมลูคา่ของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหมต่ามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ
เดมิ (Original effective interest rate) ของหน้ีสินทางการเงินนัน้ และรบัรู้ส่วนต่างในรายการก าไรหรือ
ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
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7.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

 ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง 

หรอืการผลิตสินทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท าให้พร้อมใช้หรอืพร้อมขายได้ตาม

ประสงค)์ ตอ้งน ามารวมเป็นสว่นหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการน าเงนิกู้ยมื

ที่กูม้าโดยเฉพาะ การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรยีม

สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  

 

 ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

7.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบด้วยภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้  

จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการ  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ  

 
 ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
 
 ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด 
ๆ ในกรณีที่การน ากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่
เหมาะสมจากจ านวนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 

 
 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชี  

ที่แสดงอยูใ่นงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวที่เกดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 
 การรบัรู้เริ่มแรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
 ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
วา่จะไมเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายใน

สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยช าระ 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ต่อ) 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกิจการมสีทิธิ 
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้
สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ 
 

7.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน หลงัจากวนัสิ้น
รอบระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงาน
ปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะ
บนัทกึหน้ีสนิดว้ยจ านวนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจา่ยสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลีย้งชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระ
เพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก าหนด
ช าระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอาย ุ  
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุจ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย  
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย  
ในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณ
การกระแสเงินสด และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช าระภาระผูกพนัโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึน้ 
และรวมอยูใ่นก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
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7.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน (ต่อ) 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 
 
กลุ่มกจิการใหเ้งนิเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนกังานท างานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลา 10 ปี 
 
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเวน้การรบัรูก้ าไรและ
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมท่ีบ่นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงก าหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้น้ทุนส าหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี าหนดช าระ
เกนิกวา่ 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

 
7.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
กลุ่มกิจการได้รบับรกิารจากพนักงาน เป็นสิ่งตอบแทนส าหรบัตราสารทุนของกิจการในกลุ่มกิจการ (สิทธิซื้อหุ้น) 
มูลคา่ยตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ของพนกังานจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามระยะเวลาไดร้บัสทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบัการเพิม่ขึน้  
ของตราสารทุน ทัง้น้ี มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก าหนดโดย 
 
• เงื่อนไขการด าเนินการทางดา้นการตลาด เช่น ราคาหุน้ของกจิการ และ 
• ผลกระทบของเงื่อนไขการได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอย่างเช่น ข้อก าหนดในเรื่อง  

การออมของพนกังานหรอืการถอืหุน้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของการบริการ และเงื่อนไขการได้รบัสทิธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการด าเนินการทางด้านการตลาด 

(ตวัอย่างเช่น ความสามารถในการท าก าไร การเติบโตของยอดขายตามที่ก าหนดไว ้และการคงสภาพการเป็น
พนกังานของกจิการในช่วงเวลาทีก่ าหนด)  

 
เงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่การด าเนินการทางด้านการตลาดและเงื่อนไขการบรกิาร จะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกบั
จ านวนของสทิธซิือ้หุน้ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 
ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลาการรายงาน กลุ่มกจิการจะทบทวนการประเมนิจ านวนของสทิธซิื้อหุน้ที่คาดว่าจะไดร้บั และ
จะรบัรูผ้ลกระทบของการปรบัปรุง (หากม)ี จากการประมาณการเริม่แรกในก าไรหรอืขาดทุน พรอ้มกบัการปรบัปรุง
รายการไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหมเ่มือ่มกีารใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสทุธจิากตน้ทนุในการท ารายการทางตรงจะบนัทกึไปยงัทนุเรอืนหุน้
และสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธซิือ้ตราสารทุนแก่พนกังานของบรษิทัยอ่ยในกลุ่มกจิการจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนับสนุนจาก
บรษิทัใหญ่ 
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7.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์  
ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป 
และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 

กลุ่มกจิการจะวดัมลูคา่ของจ านวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชม้ลูคา่ปัจจบุนัของรายจา่ยทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจา่ย 

 

7.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 

ต้นทุนที่เพิม่ขึน้เกี่ยวกบัการออกหุน้ใหม่หรอืสทิธใินการซื้อขายหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

หุน้ทุนซื้อคนื 
 

กรณีทีบ่รษิทัใดกต็ามในกลุ่มกจิการซือ้คนืหุน้สามญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนที่จ่ายออกไปและ
เกีย่วขอ้งโดยตรง (สทุธจิากภาษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของ
เจา้ของของบรษิทัจนกว่าหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรอืจ าหน่ายใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ที่ไดร้บัจากการ
ขายหรอืน าหุน้ทุนซือ้คนืออกจ าหน่ายใหมส่ทุธจิากตน้ทุนเพิม่เตมิที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธจิากผลกระทบของภาษี
เงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

7.21 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รายได้หลกัของกลุ่มกิจการ คอื รายได้จากการเข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการให้บริการโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาและการสนับสนุนธุรกิจ รายไดจ้ากการผลติและ 
การจ าหน่ายลิขสิทธิภ์าพยนตร์ รายได้จากการจ าหน่ายวีซีดีและดีวีดี และรายได้จากการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม  
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่
จะไดร้บัช าระเมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละ
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรู้
รายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 

รายไดจ้ากการเขา้ชมภาพยนตร:์ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาของการฉายภาพยนตร ์กลุ่มกจิการมสีทิธิ 
ในการไดร้บัช าระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขา้ชมภาพยนตร์ 
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7.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
รายได้จากการให้บรกิารโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาของการให้บรกิาร กลุ่ม
กจิการมสีทิธใินการไดร้บัช าระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขา้รบับรกิาร  
 
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบรกิาร: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยที่
ไมไ่ดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา 
 
รายได้จากการให้บริการโฆษณาและการสนับสนุนธุรกิจ: กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้จากการให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีใ่หบ้รกิาร ในกรณีที่สญัญามหีลายภาระที่ต้องปฏบิตั ิกลุ่มกจิการจะปันส่วนราคาของรายการใหแ้ต่
ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสดัสว่นของราคาขายแบบเอกเทศ ในกรณีทีร่าคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถหาไดโ้ดยตรง 
กลุ่มกจิการจะท าการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศโดยใชว้ธิตีน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 
 
รายได้จากการผลิตและการจ าหน่ายลิขสทิธิภ์าพยนตร์: รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายลิขสิทธิภ์าพยนตร์เป็น
รายไดจ้ากการใหส้ทิธใินการใชท้รพัยส์นิทางปัญญาของกลุ่มกจิการ รายไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จ านวนเมื่อผูซ้ื้อลขิสทิธสิามารถ
ใชส้ทิธไิดต้ามสญัญา ยกเวน้ส าหรบัการรบัรูร้ายไดค้า่สทิธทิีก่ าหนดจากยอดขายจะรบัรูร้ายไดต้ามยอดขายที่เกดิขึน้
ของลูกคา้ 
 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายวซีดีแีละดวีดี:ี กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ ซึ่งกค็อื  
เมื่อส่งมอบสนิค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยงัสถานที่ที่ก าหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและ  
การสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ขายส่ง และเมื่อผู้ขายส่งได้ยอมรบัสนิค้าตามสญัญาขายแล้วซึ่งภาระผูกพนัของกลุ่ม
กจิการสิน้สดุลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม: กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อมกีารส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ใหก้บั
ลูกคา้ กลุ่มกจิการมสีทิธใินการไดร้บัช าระเงนิทนัททีีส่ง่มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ 
 
การขายสนิคา้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิการใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ทีเ่ป็นสมาชกิบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของรายการขาย
หรอืบรกิาร โดยลูกคา้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพือ่สามารถน าไปใชส้ทิธไิดใ้นอนาคตเพือ่รบัสนิคา้หรอืบรกิารโดยไมต่อ้งจา่ย
คา่ตอบแทนตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หน้ีสนิที่เกดิจากสญัญาส าหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดที่
มกีารขาย และรายไดจ้ะรบัรู้เมื่อลูกค้าน าคะแนนมาแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอายุ (12 เดอืนนับจากวนัที่ลูกค้าเติม
เงนิลงบนบตัรครัง้แรก) 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสญัญา ซึ่งส่วนใหญ่คอืค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกและ
พนกังาน และตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขายตามรปูแบบเดยีวกบัการรบัรูร้ายไดข้องสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้หน้ีสนิที่เกิดจากสญัญาเมื่อได้รบัช าระจากลูกค้าหรอืถึงก าหนดช าระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกิจการ  
จะปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

7.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบั  
การอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของ
บรษิทั 
 

7.23 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนัเมื่อกลุ่มกจิการใหก้ารค ้าประกนัทางการเงนิที่มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูคา่ในภายหลงัดว้ยจ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่ง 
 
• จ านวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ทีค่ านวณตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 และ 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาค ้าประกนัทางการเงินก าหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) 
กระแสเงนิสดตามสญัญาของหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ายช าระในกรณีที่ไม่มกีารค ้าประกนั
ดงักล่าว หรอืการประมาณจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยใหแ้ก่บุคคลภายนอกส าหรบัเพื่อโอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป 
 
สญัญาค ้าประกนัที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดง  
รวมเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กลุม่กจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
และความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านเครดติ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยง
โดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุง่เน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที่ท าใหเ้สยีหายต่อ  
ผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
 
8.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และมรีายการที่ต้องแลกเปลี่ยนเงนิตราจากการซื้อลขิสทิธิภ์าพยนตรจ์ากต่างประเทศใน
สกุลเงินที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทาง
การเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็น
สกุลเงนิบาท ดงัน้ี 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รายได้และกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิให้
กู้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิส่วน
ใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอตัราดอกเบี้ยลอยตวัหรืออตัราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอัตราตลาดใน
ปัจจุบนั กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส าคญัเน่ืองจากสินทรพัย์
ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่ดีอกเบีย้จ านวนใกลเ้คยีงกนั   

 
8.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ความเสี่ยงดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึความเสี่ยง 
ดา้นสนิเชือ่แก่ลกูคา้และลกูหน้ีคงคา้ง 

 
การบรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง ส าหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนั
การเงนิ กลุม่กจิการจะเลอืกท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื ส าหรบัการท าธรุกรรมกบัลกูคา้ กลุม่กจิการ 
จะประเมนิความเสีย่งจากคณุภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่า่นมา 
และปัจจยัอื่นๆ และก าหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อจากผลการประเมนิดงักล่าว กลุ่มกจิการไมม่กีารกระจกุตวัของ 
ความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุม่กจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิที่ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาด
วา่จะเกดิขึน้ดงัน้ี 
 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
แมว้า่กลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึง่เขา้เงือ่นไขการพจิารณาการดอ้ยคา่ภายใต ้
TFRS 9 แตบ่รษิทัพจิารณาวา่การดอ้ยคา่ของรายการดงักลา่วเป็นจ านวนเงนิทีไ่มม่นียัส าคญั 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต (ต่อ) 

 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ตอ่) 
 
การประเมนิการดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น บรษิทัใชว้ธิอียา่งงา่ย (Simplified approach) ตาม TFRS 
9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ซึง่ค านวณคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ตลอดอายลุูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ผูบ้รหิาร
ได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดติที่มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ 
รายละเอยีดของคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติแสดงไวใ้นหมายเหต ุ13 
 
กลุม่กจิการจะตดัจ าหน่ายลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นเมื่อคาดวา่จะไมไ่ดร้บัช าระคนื ขอ้บง่ชีท้ีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บั
ช าระคนื เช่น การไมย่อมปฏบิตัติามแผนการช าระหน้ีหรอืทยอยช าระหน้ี ไมม่กีารช าระเงนิตามสญัญาหรอืไม่
สามารถตดิตอ่ได ้ 
 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นจะแสดงเป็นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สทุธใินก าไรจาก
การด าเนินงาน การไดร้บัช าระหน้ีคนืจากจ านวนทีไ่ดต้ดัจ าหน่ายไปจะถกูบนัทกึกลบัรายการในรายการเดยีวกนั
กบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทนุไป 
 
ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุม่กจิการไดพ้จิารณารบัรูค้า่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีการคา้เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่มกีารผล
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น การทีไ่มส่ามารถเรยีกใหช้ าระหน้ีได ้โดยทีไ่มไ่ดม้กีารพจิารณาถงึความเสีย่งดา้นเครดติ 
ทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ ดงันัน้จ านวนผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้และผลขาดทนุจากหน้ีสงสยัจะสญู 
จงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
การประเมนิการดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัที่ 
วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าส าหรบั
เงนิใหกู้ย้มืทีไ่มไ่ดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัส าคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 
จะเกดิขึน้ตลอดอายสุ าหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัส าคญั 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
  
 การจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจ านวนเงินสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในความ

ต้องการของตลาดอยา่งเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อ
การช าระภาระผกูพนัเมื่อถงึก าหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิ
สดของกลุ่มกจิการอยา่งสม ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิส ารองหมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิ
ใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อที่ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิซึ่ง 
ยงัมไิด้ใช้เป็นจ านวน 4,627.64 ล้านบาท และจ านวน 4,412.64 ล้านบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : 
จ านวน 4,553.46 ลา้นบาท และจ านวน 4,325.46 ลา้นบาท ตามล าดบั) วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่สิน้สุด
อายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มไีวใ้ช้ส าหรบัการสรา้งโรง
ภาพยนตรแ์ละใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงหน้ีสินทางการเงินที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตาม
สญัญา ซึ่งแสดงด้วยจ านวนเงินตามสญัญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบก าหนด
ภายในระยะเวลา 12 เดอืน จะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องเน่ืองการการคดิลดไม่มี
นัยส าคญั กระแสเงินสดที่แสดงภายใต้ส ัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสด
โดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าที่เกีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
 



 

 

152     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษาไวซ้ึง่การด าเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่  

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจ านวนเงนิปันผลจา่ย  
 
กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอยา่งสม ่าเสมอจากอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน ซึ่งค านวณจากหน้ีสนิสุทธ ิไม่รวมหน้ีสนิ
ตามสญัญาเช่า หารสว่นของเจา้ของ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน ดงัน้ี 
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9 มลูค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่มอีายุคงเหลอืต ่ากว่าหน่ึงปี มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าทาง
บญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมลูคา่ยตุธิรรมหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไมร่วมถงึกรณีทีม่ลูคา่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงราคาตามบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ค านวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัที่ในงบการแสดงฐานะ
การเงนิและอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 



 

 

154     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

9 มลูค่ำยติุธรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าหรอืเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยตุธิรรม 

มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 3: มลูคา่ยตุธิรรมทีว่ดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมเป็นไปตามนโยบายการบญัชี
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 7.8  
 
ระหวา่งปีไมม่กีารโอนระหวา่งระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

 
ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายุติธรรม 
 
ฝ่ายการเงนิของกลุม่กจิการรว่มกบัผูป้ระเมนิอสิระ ไดท้ าการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่3 ของสนิทรพัยส์ าหรบัการรายงาน 
ในงบการเงิน คณะท างานน้ีได้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการการเงิน ( Finance committee) การประชุมระหว่าง
คณะกรรมการการเงนิและคณะท างานเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมไดจ้ดัขึน้อยา่งน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมาส 
ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกลุม่กจิการ 
 
ขอ้มูลหลกัที่กลุ่มกจิการใช้ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ประมาณการ
กระแสเงนิสดคดิลดของคา่เชา่จากสญัญาเช่าในปัจจบุนั รวมถงึคา่เช่าในอนาคตภายใตเ้งื่อนไขของตลาดทีม่อียูใ่นปัจจบุนั สทุธิ
จากกระแสเงนิสดจา่ยตา่ง ๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์และอตัราคดิลดส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ซึง่ประมาณโดยอ้างองิจากอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงนิปันผลจากกองทุนอสงัหารมิทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาแล้วเหน็วา่มสีถานะทางการเงนิที่เทยีบเคยีงไดก้บัสถานะทางการเงนิของบรษิทั บวกดว้ยอตัราความ
เสีย่งที่เหมาะสม อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่าของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งที่
เหมาะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10.00 ต่อปี ทัง้น้ีในส่วนของอตัราคดิลดของค่าเช่าที่ดนิรบัรูด้้วยวธิสีญัญาเช่า
การเงนิอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 2.60 ถงึ 9.01 ต่อปี ผูป้ระเมนิอสิระเป็นผูท้ าการประมาณการขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นสว่นหน่ึงของ
การประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

9 มลูค่ำยติุธรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการมูลค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์  
เพือ่การลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จรงิ ประมาณทางการบญัชีที่ส าคญัและข้อสมมตฐิานที่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัที่
อาจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรงุยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงัน้ี 
 
ก) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมลูคา่จากการใช ้การค านวณน้ี
ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 

ข) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยคา่ของ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชี
อาจสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้ ๆ ตามที่ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7.12  
มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิารณาจากจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรม  
หกัต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ การค านวณดงักล่าวอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร การ
เปลีย่นแปลงของสมมตฐิานจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื 



 

 

156     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
ค) ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเส่ือมคณุภำพ 

 
กลุ่มกิจการตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยัและเสื่อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั  
ซึ่งค านวณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้านัน้ส าเร็จรูปรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การค านวณดงักล่าวต้องอาศยัการประมาณการของผู้บรหิาร โดยพจิารณาจากข้อมูลในอดตี 
ประสบการณ์ของผูบ้รหิารในธรุกจิ และแนวโน้มของตลาด 

 
ง) กำรด้อยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 

 
การบนัทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตบนัทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ กลุ่มกิจการจะทดสอบและรบัรู้  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของภาพยนตรใ์นแต่ละเรื่องถ้ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืไม่คุ้มกบัต้นทุนภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง  
โดยการพจิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืเพื่อใชใ้นการค านวณตอ้งอาศยัการประมาณการจากผูบ้รหิาร 

 
จ) กำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร ์

 
กลุ่มกิจการตดัจ าหน่ายลิขสทิธิภ์าพยนตร์และบนัทึกเป็นต้นทุนจ่ายตามอตัราส่วนของการใช้งานในแต่ละช่องทาง
ตลาด และระยะเวลาของลิขสทิธิ ์ซึ่งการประมาณการการใช้งานในแต่ละช่องทางเพื่อน ามาใช้ค านวณอตัราส่วนน้ี
ผูบ้รหิารเป็นผูป้ระมาณการโดยพจิารณาจากขอ้มลูและประสบการณ์ในอดตี 
 

ฉ) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 31 
 

ช) สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัผลขำดทุนทำงภำษียกมำ 
  

 กลุ่มกจิการมผีลขาดทุนในปี พ.ศ. 2563 จากการด าเนินงาน ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดย
กลุ่มกิจการไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนอีกในระยะยาว จากการค านวณก าไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผน
ธรุกจิและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิการสรุปวา่จะสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ซ) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ไดใ้หส้ทิธใินการไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคา้ คะแนนสะสมที่ใหแ้ก่ลูกคา้นัน้ถอืเป็นภาระที่ต้อง
ปฏิบตัิตามสญัญาแยกต่างหาก ราคาของรายการจงึถูกปันส่วนไปยงัสนิค้าที่ขายและคะแนนที่ให้ตามวธิรีาคาขาย  
แบบเอกเทศ ผูบ้รหิารประมาณการราคาขายแบบเอกเทศต่อหน่ึงคะแนนสะสมจากประสบการณ์ในอดตี โดยพจิารณา
มลูคา่ของคะแนนทีน่ ามาใชเ้ป็นสว่นลดได ้และความเป็นไปไดข้องการน าคะแนนนัน้มาแลกเป็นส่วนลด  
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10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

ซ) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร (ต่อ) 
 

ในบางกรณี เป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้
เสนอรวมสนิค้าและบรกิารหลายชนิดแก่ลูกค้าในหน่ึงสญัญา เน่ืองจากราคาในตลาดค่อนข้างผนัผวนเน่ืองจากการ
แข่งขนัที่สูง และในหลายๆกรณี ก็ไม่มรีาคาขายแบบเอกเทศที่น าเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการ
ราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิ
ดงันัน้ การปันสว่นดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อการรบัรูร้ายได ้และสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 
ฌ) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท าใหเ้กิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรบัผูเ้ช่า  
ในการใช้สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ใช้สทิธใินการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกิจการ
พจิารณาการก าหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่า  
จะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที่เกี่ยวขอ้งมากที่สุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใช้จ่าย และสภาพของ
สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
สทิธขิยายอายสุญัญาเช่าสว่นใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหน้ีสนิตามสญัญา
เช่า เน่ืองจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรพัย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรพัย์จะไม่
ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอยา่งมสีาระส าคญั 
 
อายสุญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิการใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่
ใช้สทิธ)ิ การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มนีัยส าคญัหรอืการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่มนีัยส าคญั ซึ่งมผีลกระทบต่อการประเมินอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม
กจิการ  

 
ญ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 
 
• ใชข้อ้มลูทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกจิการที่เป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลที่ไดร้บัใหส้ะท้อนกบั

การเปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้ 
•     ปรบัปรงุสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายสุญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

ฎ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหน้ี
และอตัราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืก
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการค านวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่
เกดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ฏ) อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสด 
คดิลดของคา่เช่าจากสญัญาเช่าในปัจจบุนั รวมถงึคา่เช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนัสุทธจิาก
กระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมนิสภาวะ
ตลาดปัจจบุนัในเรื่องมลูคา่ของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

 
11 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท  
ไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุม่กจิการตามกลุม่ผลติภณัฑ ์5 สว่นงานทีร่ายงาน 
 
คณะกรรมการก าหนดกลยทุธว์ดัผลการด าเนินงานของแต่ละสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

11 ข้อมลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ต้นทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นกลาง สนิทรพัยข์องส่วนงานประกอบดว้ย ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สนิคา้คงเหลอื ลูกหน้ี และเงนิสดส าหรบัการด าเนินงานแต่ไมร่วมเงนิลงทุน 
 
หน้ีสนิของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใช้กบัทุกส่วนงานและบรหิารสภาพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึไม่ได้  
น าเสนอขอ้มลูหน้ีสนิจ าแนกตามสว่นงาน 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชตี่อการเปิดเผยขอ้มลูตามสว่นงาน 
 
รายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ ( EBITDA) ที่ปรบัปรุงใหม ่
สนิทรพัยข์องสว่นงาน และหน้ีสนิของสว่นงานเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีดงัน้ี 

12 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามมอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิอยู่ที่รอ้ยละ 0.20 ถงึรอ้ยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :  
รอ้ยละ 0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

13 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 

มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีกำรค้ำ  
 
เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มูลค่ายุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัชี  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

13 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
คา่เผื่อขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

13 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
คา่เผื่อขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

13 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
รายการกระทบยอดคา่เผื่อขาดทุนส าหรบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

14 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน  
 

ก) สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงจดัประเภทตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : จดัประเภทตำม TAS 105) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางเงนิวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายทุกรายการ 
 

ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
 
 
 
 
 
 

 
การซื้อหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหวา่งปี 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมรีายการซือ้หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตามประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิดงัน้ี 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เน่ืองจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนที่ถือจนครบก าหนด และลกัษณะกระแสเงนิสดของเงนิลงทุนดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของ
การเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) 
 

ค) ค่ำเผ่ือขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัปี 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัคา่เผื่อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิและความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของกลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยไว้ 
ในหมายเหตุ 13 และ หมายเหตุ 44 จ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

15 สินค้ำคงเหลือ 

ตน้ทนุของสนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยและรวมอยูใ่นตน้ทนุขายเป็นจ านวน 291.47 ลา้นบาท และจ านวน 212.83 ลา้นบาท  
ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : 679.78 ลา้นบาท และจ านวน 528.32 ล้าน
บาท) 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนจากสนิคา้ล้าสมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจ านวน 8.98 ลา้นบาท และจ านวน 1.30 ล้านบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 
2562 : 3.41 ลา้นบาท และจ านวน 0.49 ลา้นบาท) 
 

16 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
ก)  กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิทั ไท เมเจอร์ จ ากดั (บรษิทั
ย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 30.00 ลา้นบาท (300,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 45.00 
ลา้นบาท (450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 150,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 
100 บาท บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิรอ้ยละ 60.00 โดยซือ้หุน้จ านวน 90,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 
9.00 ลา้นบาท 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนจ านวน 18.00 ล้านบาทใน บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ากดั ซึ่งประกอบ
ธรุกจิในการผลติภาพยนตร ์โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก)  กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรลดทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั เมเจอร ์โฮลด้ิง อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (บรษิทัย่อย)  
ได้มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท (400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น  
30.00 ล้านบาท (300,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100 บาท) บรษิทัได้รบัเงนิเงนิคนืจากการลดทุนจ านวน 9.99 
ลา้นบาท ทัง้น้ีการลดทุนไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าว 
 
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีจีวี เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 
 
ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุน 
จดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท (10 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 25.00 ล้านบาท (10 ล้านหุ้น  
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.50 บาท) ทัง้น้ีการลดทนุไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าว 
 
ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทั อีจวี ีเอก็ซบิิชัน่ จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีติอนุมตัิการ
แปลงมลูคา่หุน้ของบรษิทัจากเดมิมลูคา่หุน้ละ 2.50 บาท จ านวน 10.00 ลา้นหุน้ เป็นมลูคา่หุน้ละ 5 บาท จ านวน 5 ลา้นหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 25.00 ลา้นบาท ทัง้น้ีการแปลงมลูคา่หุน้ไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าว 
 

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก)  กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั MPIC ไดม้มีตอินุมตักิารโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
3.81 ลา้นบาท และส่วนเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 321.37 ล้านบาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมและอนุมตักิารเปลี่ยนแปลง
มูลคา่ของหุน้สามญัทีต่ราไวจ้ากเดมิมลูคา่หุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ท าใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั 
MPIC ลดลงจาก 1,313.12 ล้านบาท เป็น 656.56 ล้านบาท และทุนช าระแล้วลดลงจาก 1,300.12 ล้านบาท เป็น 
650.06 ลา้นบาท และโอนสว่นเกนิทนุจากการลดลงของมลูคา่หุน้จ านวน 262.22 ล้านบาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมที่
เหลอื ทัง้น้ีไมม่ผีลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าว  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก)  กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กำรช ำระบญัชีของบริษทัย่อย 
 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์จ ำกดั 
 

เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนช าระบญัช ีและประกาศจา่ยคนืทนุจดทะเบยีน บรษิทัไดร้บัเงนิคนื
ทนุจดทะเบยีนเป็นจ านวน 17.01 ลา้นบาท 
 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ านวน 16,499 หุ้น คดิเป็นอตัราส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนในราคา 0.16 ล้านบาท 
บรษิทัรบัรูข้าดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนจ านวน 4.45 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
ในการบรหิาร และรบัรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวจ านวน 0.16 ล้านบาท ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยแสดงอยู่ในรายได้อื่น เน่ืองจากบรษิทัได้ตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเต็มจ านวนแล้วในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

 

พ.ศ. 2562 
 

บริษทัย่อย ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 
 

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัยอ่ย) จ าหน่ายเงนิ
ลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั เมตาคอกนิชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ านวน 12,000 หุน้ คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 
60.00 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1.20 ล้านบาท กลุ่มบรษิทัรบัรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวจ านวน 
3,526 บาท โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอ้ื่นในขอ้มลูทางการเงนิรวม 
 

กำรด้อยค่ำ 
 

พ.ศ. 2563 
 

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยบางแหง่ซึง่ประกอบธรุกจิในสว่นงานสือ่ภาพยนตร ์และธรุกจิโรงภาพยนตร ์ไดร้บัผลกระทบ 
อยา่งรนุแรงจากโรคระบาดโควดิ-19 ท าใหม้ลูคา่จากการใช ้(value-in-use) ลดลงอยา่งมสีาระส าคญั กลุม่กจิการจงึพจิารณา
ดอ้ยคา่เงนิลงทนุจ านวน 73.90 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มกิจการมีก าไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุรวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่าอาคารทีจ่ าหน่ายไป ในระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูก้ าไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้ านวน 10.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 
16.53 ลา้นบาท) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัรายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัรว่มจ านวน 175.53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 164.55 ลา้น
บาท) ซึ่งบนัทึกสุทธจิาก “เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการ  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดซ้ือ้เงนิลงทุนเพิม่ใน SF จ านวน 31.93 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 151.33 ลา้นบาท 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอ็ม พคิเจอรส์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ลงทุนใน “บรษิทั ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั” 
เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 18.49 ตามสญัญาร่วมลงทุน บรษิทัได้
ช าระเงนิลงทุนรอ้ยละ 25.00 ของเงนิลงทุนทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิ 5.00 ลา้นบาท 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั ไดล้งทนุเพิม่ใน “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์ดงพระโขนง” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทั
รว่ม ร้อยละ 50.85 ตามสญัญาร่วมลงทุน บรษิทัได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 15.13 ล้านบาท ในวนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สามญัของ SF จ านวน 49.51 ลา้นหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 300.32 ลา้นบาท  
 
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร ์CRACKED  
 
เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทนุในบรษิทัรว่ม “กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์CRACKED” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมร้อยละ 20.00 ตามสญัญาร่วมลงทุน บริษทัได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 5.40 ล้านบาท ไปในวนัที่ 18 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนใน “บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพูชา) ดสิทรบิวิชัน่ 
จ ากดั” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีทางอ้อมในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 50.85 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 3.45 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่4 มถิุนายน พ.ศ. 2562  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
 
1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์THAT MARCH” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 12.94 ตามสญัญาร่วม

ลงทนุ บรษิทัไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 3.50 ลา้นบาท ไปในวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
2. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 12.94 ตามสญัญา

รว่มลงทนุ บรษิทัไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 3.50 ลา้นบาท ไปในวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
3. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CLASSIC AGAIN” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 36.06 ตามสญัญา

รว่มลงทุน บรษิทัไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 9.75 ลา้นบาท ไปในวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
4. “กจิการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟ้ืน” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 47.16 ตามสญัญาร่วม

ลงทุน บรษิทัไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 23.97 ลา้นบาท ไปในวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 
5. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรค์นืยตุธิรรม” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 64.72 ตามสญัญาร่วมลงทุน  

บรษิทัไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 13.30 ลา้นบาท ไปในวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัได้จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ านวน 9.89 ล้านหุ้น ในราคา 41.93 ล้านบาท โดยมี
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร” เป็นจ านวน 19.15 ล้านบาท ในงบ
ก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ  
 
การลงทุนเพิม่และจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน SF เปลี่ยนแปลงจากเดมิในอตัราร้อยละ 
28.09 เป็นรอ้ยละ 29.13 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัได้จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ านวน 11.27 ล้านหุ้น ในราคา 83.78 ล้านบาท โดยมี
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุดงักลา่ว รวมอยูใ่น “รายไดอ้ื่น” เป็นจ านวน 11.58 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและ
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 
 
ผลจากการลงทุนเพิม่และจ าหน่ายเงนิลงทุนใน SF ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึ้นจากเดมิในอตัราร้อยละ 26.34  
เป็นรอ้ยละ 28.09 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจากการด าเนินงานรว่มกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์สงกระสอื” จ านวน 2.94 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
2. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรข์ุนแผน ฟ้าฟ้ืน” จ านวน 2.40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจาก "กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์แสงกระสอื" จ านวน  
5.25 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2562 และจ านวน 2.10 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ข)  รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการร่วมค้าภาพยนตร์ THAT MARCH และ กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร ์OUR LOVE FOREVER ถงึแมว้า่ถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 20 เน่ืองจากกลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีง 
1 ใน 5 ในการประชุมคณะกรรมการของกจิการรว่มคา้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีของกลุม่กจิการใน SF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมจี านวน 3,104.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จ านวน 3,174.39 ลา้นบาท) ในขณะที่มลูค่า 
ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ มจี านวน 4,315.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จ านวน 3,750.91 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีของกลุม่กจิการใน MJLF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมจี านวน 856.87 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จ านวน 2,208.79 ล้านบาท) ในขณะที่มูลค่า 
ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ มจี านวน 1,060.75 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จ านวน 1,060.34 ลา้นบาท) 
 

RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจ ากดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่าวไมม่รีาคาเสนอซือ้ขายในตลาด 
 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์CRAKED เป็นกจิการรว่มคา้ และไมม่รีาคาซือ้ขายในตลาด 
 

กลุ่มกจิการไมม่หีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
 

ค) ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส าหรบับรษิทัร่วมที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลที่เปิดเผย  
เป็นจ านวนที่แสดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมดงักล่าว)  
ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึการปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรม  
และการปรบัปรงุเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัรว่ม 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม (ต่อ) 
 

บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบรษิทัร่วมดงักล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมสี่วนได้เสียในบรษิทัร่วมที่แต่ละรายไม่มี
สาระส าคญัซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 
19 กำรร่วมกำรงำน 

 

ก)  กำรร่วมค้ำ 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรด้อยค่ำ  
 

พ.ศ. 2563  
 

กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั รบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ากดั ในงบก าไรขาดทุนรวม จ านวน 7.30 ล้านบาท ซึ่งปัจจยัหลกัในการรบัรู้ขาดทุน
ดงักล่าว ไดแ้ก่การลดลงของรายไดท้ี่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมสีาระส าคญั ซึ่งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ 
ตลอดจนภาวการณ์และแนวโน้มของตลาดโดยรวม 
 

กำรซ้ือเงินลงทนุ 
 

พ.ศ. 2562 
 

กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนเพิม่ในการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เอม็วพี ี
เอม็พคิเจอรส์ ฟิล์ม ดสิทรบิวิชัน่ (ลาว) จ ากดั ตามสดัส่วนผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 34,200 หุน้ โดยมมีูลค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 10,000 กบีลาว บรษิทัไดช้ าระคา่หุน้ส าหรบัหุน้สามญัทีเ่พิม่เป็นเงนิ 1.30 ล้านบาท ในวนัที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

การร่วมคา้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ากดั และหุน้ของบรษิทัรว่มคา้ไมม่รีาคาเสนอซือ้ขายในตลาด การรว่มคา้มทีุนเรอืน
หุน้ทัง้หมดเป็นหุน้สามญั ซึง่กลุ่มกจิการไดถ้อืหุน้ทางตรง ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นแหง่เดยีวกบัสถานทีห่ลกั
ในการประกอบธรุกจิ  
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีแ่ต่ละรายไมม่สีาระส าคญั ซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ซ่ึงเก่ียวข้องกบักำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกจิการไมม่หีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้  
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั 

กลุ่มกิจการถือเงนิลงทุนรอ้ยละ 50.85 ถึง 64.72 ในกจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ ไบคแ์มน, กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์
แก๊งตาลซิง่และหลาน 25 น้า 24, กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์ไบคแ์มน 2 และ กจิการรว่มคา้ภาพยนตร ์สามเกลอหวัแขง็ 
และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ข้อสรุปว่ามกีารควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใต้สญัญาที่ 
ตกลงรว่มกนัซึ่งจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบอยา่งเป็นเอกฉนัทจ์ากผูร้ว่มการงานทกุราย กลุ่มกจิการและคูส่ญัญามสีทิธ ิ
ในสนิทรพัยส์ทุธขิองการรว่มการงาน 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ากดั ไดล้งทนุใน “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรส์ามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทั 
มสีว่นไดเ้สยีในการด าเนินงานรว่มกนั รอ้ยละ 64.72 ตามสญัญารว่มลงทนุ โดยช าระเงนิลงทุนจ านวน 10.85 ลา้นบาท  
เมือ่วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั ได้ลงทุนใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮกัเถิดเทิง” โดยบริษทัมีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานรว่มกนัรอ้ยละ 50.85 ตามสญัญารว่มลงทุน โดยไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 9.90 ลา้นบาท ในวนัที ่8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ากดั ไดล้งทนุในการด าเนินงานรว่มกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์ก๊งตาลซิง่ และหลาน 25 น้า 24” โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในการด าเนินงานรว่มกนัรอ้ย

ละ 64.72 ตามสญัญารว่มลงทนุ โดยไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 35 ลา้นบาท ในวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562, วนัที ่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
2. “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัร้อยละ 50.85 ตาม

สญัญารว่มลงทุน โดยไดช้ าระเงนิลงทุนจ านวน 13.75 ลา้นบาท ในวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
3. “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสียในการด าเนินงาน

ร่วมกนัรอ้ยละ 64.72 ตามสญัญารว่มลงทนุ โดยไดช้ าระเงนิลงทนุจ านวน 16.45 ลา้นบาท ในวนัที ่14 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2562 วนัที ่28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562, วนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
พ.ศ. 2563 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจากการด าเนินงานร่วมกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 2” จ านวน 13.48 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2563, วนัที ่20 สงิหาคม  

พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
2. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์ก๊งตาลซิง่ และหลาน 25 น้า 24” จ านวน 3.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 

2563 และจ านวน 21.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 
3. “กจิการรว่มคา้ภาพยนตรส์ามเกลอหวัแขง็และจว๊ดกะเทยบัง้ไฟ” จ านวน 9.05 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 

2563 และวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ากดั ได้รบัคนืเงนิลงทุนจาก "กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน" จ านวน 8.40 ล้านบาท  
เมื่อวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

20 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากที่ดนิและอาคารแสดงตามราคาทุนเดมิ ราคาตามบญัชจีะเป็นดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่าที่ดนิและอาคารส านักงาน ซึ่งจดัประเภท
เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
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บริ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
กำรจดัประเภทค่ำเส่ือมรำคำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิและอาคารที่มมีูลค่าตามบญัชจี านวน 35.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 
35.43 ล้านบาท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาใหเ้ช่าทีด่นิและอาคารระยะยาวแก่กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ซึง่กลุม่กจิการไมส่ามารถน าทีด่นิและอาคารดงักลา่วไปขาย ใหเ้ชา่ หรอืท านิตกิรรมอื่นได ้ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องมอือุปกรณ์ เครื่องตกแต่งที่ใช้ด าเนินงาน และ
อุปกรณ์ส านกังาน ส าหรบัสาขาทีปิ่ดด าเนินการ จ านวน 41.28 ล้านบาท โดยหน่วยที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดคอืสถานประกอบการ
แต่ละสาขา 
 

22 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

22 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 ค่ำควำมนิยม  
 
 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)     195 

บริ
ษทั

 เม
เจ
อร

 ์ซี
นีเ
พล

ก็ซ
 ์ก
รุ้ป

 จ
 ำก

ดั 
(ม
หำ

ชน
) 

หม
ำย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิ
นร

วม
แล

ะง
บก

ำร
เงิ
นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร  

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31
 ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ.
 25

63
  

23
 

ค่ำ
คว

ำม
นิย

ม 
(ต
่ อ)

 
 กา
รปั

นส
ว่น

ขอ
งค
า่ค
วา
มนิ

ยม
ให
แ้ก่

หน่
วย

สนิ
ทร

พัย
ท์ีก่่

อใ
หเ้
กดิ

เงนิ
สด

สา
มา

รถ
แส

ดง
ได
ด้งั
นี้ 

กำ
รด้

อย
ค่ำ

 
 ใน
ระ
หว

่าง
ปี 
พ.
ศ.
 2
56
3 
บร

ษิทั
ย่อ

ยบ
าง
แห

่งซ
ึ่งป

ระ
กอ

บธ
ุรก

ิจใ
นส

่วน
งา
นส

ื่อภ
าพ

ยน
ตร

์ แ
ละ
ธุร
กจิ

โร
งภ

าพ
ยน

ตร
์ ได

้รบั
ผล

กร
ะท

บอ
ย่า

งร
ุนแ

รง
จา
กโ
รค

ระ
บา

ดโ
คว

ดิ-
19
 ท
 าใ
ห้ม

ูลค
่าจ
าก

กา
รใ
ช ้

(va
lue

-in
-u
se
) ล

ดล
งอ
ยา่
งม
สีา
ระ
ส า
คญั

 ก
ลุ่ม

กจิ
กา
รจ
งึพ

จิา
รณ

าด
อ้ย

คา่
ค่า
คว

าม
นิย

มท
ีเ่ก
ีย่ว
กบั

สว่
นง

าน
ดงั
กล

่าว
ทัง้

จ า
นว

นใ
นง

บก
าร
เงนิ

รว
ม 



 

 

196     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
คา่ตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 
25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวด้งัน้ี 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

26 ค่ำบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 
 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

29 เงินกู้ยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญาใช้เงนิที่อยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
1.21 ถงึรอ้ยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.66 ถงึรอ้ยละ 2.20 ต่อปี) 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.78 ตอ่ปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ต่อปี)  
 
บรษิทัใช้หุ้นของ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ (SF) จ านวน 69 ล้านหุ้น เป็นหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาว 
บางจ านวน 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

29 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุน้กู ้
 
บรษิทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิต้นเมื่อครบก าหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ทีม่ลูคา่ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ดอกเบี้ยมกี าหนดจ่ายทุก 6 เดอืน บรษิทัต้องด ารงไว้ซึ่งอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอตัราส่วนที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืชีช้วน 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งปี พ.ศ. 2563 
 
วงเงนิกูย้มื 
 
กลุ่มกจิการเปิดเผยขอ้มลูวงเงนิกู้ยมืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
 
รายละเอยีดการครบก าหนดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามดีงัน้ี 
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208     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

29 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (ต่อ) 

 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

30 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  
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210     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
โครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายตุามกฎหมายเป็นโครงการเกษยีณอายตุามอตัราเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ย ซึง่ใหผ้ลประโยชน์ 
แก่สมาชกิโดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท างาน และเงนิเดอืนในปีสดุทา้ยของสมาชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นโครงการเกษยีณอาย ุซึง่ใหท้องค าน ้าหนัก 3 บาท กบัพนกังานที่ท างานครบอายุ
เกษยีณ 

 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายตุามกฎหมายที่ก าหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขมผีลบงัคบัใช้ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยส าหรบั
พนักงานที่เกษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น  
400 วนัของคา่จา้งอตัราสุดท้าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงน้ีไดบ้นัทกึเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนบรกิารในอดตีระหว่างปี 
พ.ศ. 2562 

 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์เมือ่เกษียณอำยตุำมกฎหมำย (ต่อ) 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

การวเิคราะหค์วามออ่นไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานที่ก าหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงัน้ี 
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212     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิเีดยีวกบัการค านวณ
หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ โดยความเสี่ยง  
ทีม่นียัส าคญัมดีงัต่อไปน้ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อตัราผลตอบแทนที่แท้จรงิของพนัธบตัรรฐับาลที่ลดลงจะท าให้หน้ีสนิของโครงการเพิม่สูงขึ้นถึงแม้ว่าการเพิม่มูลค่าของ
พนัธบตัรทีโ่ครงการไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้างสว่น 
 
ควำมเส่ียงจำกภำวะเงินเฟ้อ 
 
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายบุางสว่นไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงนิเฟ้อ โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหม้ภีาระหน้ีสนิ
เพิม่ขึ้น (ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมกีารก าหนดระดบัของเงนิเฟ้อสูงสุด เพื่อป้องกนัโครงการจากอตัราเงนิเฟ้อที่รุนแรง)
สนิทรพัย์โครงการส่วนใหญ่จะไม่ได้รบัผลกระทบจากพนัธบตัรที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ หรอืมคีวามสมัพนัธ์เพียงเล็กน้อย  
กบัภาวะเงนิเฟ้อ(ตราสารทุน) ซึง่ท าใหก้ารเพิม่ขึน้ในภาวะเงนิเฟ้อจะท าใหเ้พิม่ผลขาดทุน/สว่นขาดที่เกดิจากโครงการ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 8 ปี (พ.ศ. 2562 : 9 ปี) 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจา่ยช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีไ่มม่กีารคดิลด มี
ดงัน้ี 

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)     213 



 

 

214     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ไม่มกีารคดิลด  
มดีงัน้ี (ต่อ) 

32 หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 
 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

33 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก
จ านวน 896,266,347 หุน้ เป็น 894,667,502 หุน้ โดยยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดจ้ าหน่ายจ านวน 1,598,845 บาท มลูคา่หุน้ละ 1 
บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

34 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
บรษิทัยอ่ยไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่พนกังาน (“ESOP”) โดยเป็นใบส าคญัแสดงสทิธจิดทะเบยีน
และไมส่ามารถโอนใหบุ้คคลอื่นได ้ไมม่รีาคาเสนอขายและมอีายไุมเ่กนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อก 
 
อตัราการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและราคาการใชส้ทิธ ิณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)     215 



 

 

216     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

34 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของจ านวนสทิธซิือ้หุน้ทีค่งเหลอื และราคาใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัน้ี 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 ไมม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและมสีทิธซิือ้หุน้ทีห่มดอายเุป็นจ านวน 4,289,340 สทิธ ิ(พ.ศ. 2562 : ไมม่กีาร
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและมสีทิธซิือ้หุน้ทีถ่กูรบิเป็นจ านวน 1,039,840 สทิธ)ิ 

 
35 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิ
หลงัจากหกัสว่นของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ส ารองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถจดัสรรได ้
 

36 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ  

 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

37 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเช่าและบรกิารทีท่ ากบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรู้รายได้จากการขายและบรกิารที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสญัญาที่ยกมาต้นงวด  
เป็นจ านวน 545.33 ลา้นบาท และ 435.38 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิทัรบัรู้รายได้จากการขายและบรกิารที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสญัญาที่ยกมาต้นงวด  
เป็นจ านวน 392.92 ลา้นบาท และ 338.72 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 
รายไดค้า่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้าไดร้วมเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้จ านวน 14.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 37.37 ลา้นบาท) ซึง่
เป็นเงนิรบัจากการจ าหน่ายบตัรเงนิสดโดยบรษิทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลอืของบตัรเงนิสด
ที่ลูกค้ายงัไม่ได้ใช้ ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บงัคบัใช้กบัผู้ประกอบธุรกิจบตัรเงิน
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

38 รำยได้อ่ืน 
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218     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

39 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

40 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 ภำษีเงินได้ 
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220     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

41 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุม่กจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกตา่งจากการค านวณก าไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี: 

 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

42 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก ที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี 
 
การค านวณก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน แสดงไดด้งัน้ี 

43 เงินปันผลจ่ำย 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของงวดเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 0.35 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 313.13 ล้านบาท 
โดยจ่ายให้กบัผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นใน
วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัไดม้มีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานของงวด 
เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 0.70 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ล้านบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 
 
เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของงวดเดอืนมกราคมถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 จ านวน 0.65 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 581.53 ล้านบาท โดย
จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2562 
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222     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการที่ควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกบับริษทัทัง้ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ไมว่า่จะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด บุคคลและกจิการดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิทั
ย่อยและบรษิทัยอ่ยล าดบัถดัไป บรษิทัรว่มและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั ซึ่งมอีทิธพิลอย่าง
เป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ บุคคลและกจิการทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมการและครอบครวัของกรรมการ ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 
นโยบายการคดิราคาระหว่างกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี  

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ  
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224     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มกี าหนดช าระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 

 

ดอกเบีย้รบัที่เกี่ยวขอ้งมจี านวนเงนิ 9.11 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 10.37 ลา้นบาท) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 0.69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 0.79 ลา้นบาท)  
 

กลุม่กจิการไมไ่ดร้บัรูข้าดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ เน่ืองจากผลกระทบไมม่สีาระส าคญั 
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226     รำยงำนประจ ำปี 2563 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 ถงึรอ้ยละ 
4.00 ต่อปี) และไมม่กี าหนดช าระคนื 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานจ านวน 1.90 ล้านบาท และจ านวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 3.20 ล้านบาท และจ านวน 
2.98 ลา้นบาท) ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัตามล าดบั ไม่มกีารคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2562 : ไม่มกีาร 
คดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวขอ้งมจี านวนเงนิ 3.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 8.68 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 108.14 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 108.15 ลา้นบาท) 



  

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกระทบยอดคา่เผือ่ขาดทนุส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
มดีงัน้ี 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิทัย่อย เงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่ไม่มหีลกัประกนั ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 977.31 ล้านบาท มกี าหนดช าระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 
ต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิชนิดช าระคนืเมื่อทวงถาม จ านวน 12.80 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวขอ้งในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบรษิทัมจี านวน 0.29 ล้านบาท และ  
42.81 ล้านบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : 0.31 ล้านบาท และ 51.36 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งจา่ยในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 0.39 ล้านบาท 
และ 3.61 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : 0.10 ลา้นบาท และ 4.06 ลา้นบาท) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

44 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ) เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ แสดงไวใ้นหมายเหต ุ17, 18, และ 19 ตามล าดบั 

 
45 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร และเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอรอ์อฟเครดติที่
ออกใหก้บับุคคลภายนอกจ านวน 242.97 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 230.52 ลา้นบาท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากธนาคารให้แก่บรษิทัย่อย
และบรษิทัรว่มเป็นจ านวน 35.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 22.00 ลา้นบาท) 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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45 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามสญัญาบรกิารระยะยาวกบับรษิทัอื่น โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิค่าบรกิาร  
ขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดด้งัน้ี 

นอกจากจ านวนเงนิคา่เช่าและค่าบรกิารขัน้ต ่าขา้งต้น กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หบ้รกิาร 
 

ง) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รายจา่ยฝ่ายทนุทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แตย่งัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัตอ่ไปน้ี  

จ) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในการช าระเงนิแก่ผู้ก ากบัภาพยนตร์เป็นจ านวนเงิน  
35.23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จ านวน 90.85 ลา้นบาท) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

46 คดีควำม 

 

 ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหายจากเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ภายในอาคารโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซป่ิ์นเกล้า 

ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทัรบัผดิชอบค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษา ใหบ้รษิทั

ชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิ 413.00 ลา้นบาท ซึง่รวมคา่เสยีหายและดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักลา่ว  

 

 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ไดม้คี าพพิากษาใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัรายหน่ึงเป็นจ านวนเงนิ 

365.00 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักล่าว บรษิทัอยูใ่นระหวา่งการยื่นฎกีาส าหรบัคดน้ีีต่อไป ในขณะน้ีบรษิทัเชื่อวา่ 

จะไมม่คีวามเสยีหายทีส่ าคญัจากคดดีงักลา่วและตัง้ส ารองเผือ่ไวบ้างสว่น 

 

47 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 

1. เมือ่วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ
เป็น “บรษิทั เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม ์จ ากดั” และเพิม่วตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการการลงทุนในธุรกจิภาพยนตร ์
และเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิทัย่อย ไดม้มีตอินุมตัิ
การเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท (จ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 100 ล้านบาท 
(จ านวน 1 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 950,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 
บาท 

 
2. เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทประเภทจา่ยคนืเงนิตน้เมื่อครบก าหนด (Straight 

Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธ ิจ านวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 500 ลา้นบาท หุน้กู้ดงักล่าวมอีายุ 1 ปี ครบก าหนดวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 
2.55 ต่อปี ดอกเบีย้มกี าหนดจา่ยทุก 6 เดอืน บรษิทัต้องด ารงไวซ้ึ่งอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราส่วน
ทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  



  

 


