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ชือ่ทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำย  MAJOR 

จ ำนวนจดทะเบยีนหุน้สำมัญ 
894,667,502 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
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                      มอบหมำยให้รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมกำรท ำบัญชี เลขำนุกำรบริษัท 
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เอกสำรแนบ 6    แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ส ำหรับปี 2564 และรำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 
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รำงวัลโรงภำพยนตรอ์นัดบั 1 ในเมอืงไทย 

รำงวัล No.1 Brand Thailand 2016 – 2021 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จำกผลกำรวิจัย
แบรนด์ยอดนิยม ท่ีส ำรวจโดย บริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล  

รำงวลัแห่งควำมภำคภูมใิจ 

SUPERBRANDS THAILAND 2020 

ได้รับรำงวัลต่อเนื่อง 12 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2563 ตำมเป้ำหมำยและ นโยบำยของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึงเป็นผู้น ำในกำรสรร
หำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำให้     คุณสัมผัสก่อนใคร เพื่อคนรักหนังทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับ ประสบกำรณ์บันเทิงเหนือ
ควำมฝัน ตำมสโลแกน“ร่วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก” หรือ Sharing the world’s best entertainment dreams โดยได้รับกำร
คัดเลือกตำมหลกัเกณฑข์องซุปเปอรแ์บรนด์ 3 ด้ำน คือ คุณภำพของแบรนด์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบรนด์กับผู้บริโภค และ เอกลักษณ์
ของแบรนด์ โดยเป็นกำรจัดจำก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) รับมอบรำงวัล “PRODUCT OF THE 
YEAR AWARDS 2021” โรงภำพยนตร์อันดับหน่ึง ประเภทสินค้ำและบริกำร กลุ่มกำร
ท่องเท่ียวและสันทนำกำรยอดเยี่ยมแห่งปี จัดขึ้นโดย วิทยำลัยกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด 
(มหำชน) โดยมีกำรส ำรวจ คัดเลือก และวิจัยตลำด ตำมหลักวิชำกำรจำกผู้เชี่ยวชำญ และ
ลงคะแนนโดยผู้บริโภค  

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021  

MAJOR รับรำงวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 
รำงวัลอันเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมภำคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยท่ีประสบควำมส ำเร็จใน
ระดับสูงสุดของประเทศ ในกลุ่มอุตสำหกรรม บันเทิงและสันทนำกำร จำกนิตยสำร Busi-
ness+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
ภำยใต้แนวคิด “ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนำคต” (Smart Businesses for Future 
Societies)  

หุน้ยัง่ยนื ประจ ำป ี2564 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)  ได้รับคัดเลือกจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเข้ำสู่รำยชือ “หุ้นยั่งยืน ประจ ำปี 2564” หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ท่ีได้รับรำงวัลในหมวดบริษัทกลุ่มบริกำร ซ่ึงสะท้อนถึงกำรด ำเนินธุรกิจในฐำนะบริษัทจดทะเบียน ท่ีมุ่งมั่นกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

รำงวลั สถำนประกอบกจิกำรดเีดน่ดำ้นแรงงำนสมัพนัธแ์ละสวสัดกิำรแรงงำน ป ี2564 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน 3 
ปีซ้อน (2562-2564) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงำน 

Outstanding Brands Awards 2021  

MAJOR รับรำงวัล Outstanding Brands AWARDS 2021 รำงวัลแบรนด์ท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจสูงสุดต่อเน่ือง จำกเวที “2021 ASIA CEO SUMMIT & 
AWARD CEREMONY”  จัดโดยนิโอ ทำร์เก็ต ซ่ึงเป็นรำงวัลใหญ่แห่งปีท่ีจัดท ำขึ้นใน 7 
ประเทศท่ัวเอเชีย โดยควำมร่วมมือกับบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อมอบรำงวัลให้กับสุดยอดแบรนด์ชั้นน ำ และผู้บริหำรที่มีผลงำนอันโดดเด่น  



ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงนิ  

สิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 2562 
ปรบัปรุงใหม ่

2563 2564 

รำยได้ (ล้ำนบำท) 10,697 3,765 3,010 

ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (ล้ำนบำท) 3,602 784 3,402 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 1,407 (527) 1,581 

อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (%) 34 21 113 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 13 (14) 53 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) 17,868 17,678 16,519 

หนี้สินรวม (ล้ำนบำท) 10,388 11,052 9,233 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ำนบำท) 7,480 6,626 7,287 

จ ำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 894.7 894.7 894.7 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 8.36 7.41 8.14 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 1.57 (0.59) 1.77 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 1.00 - 1.60 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 63.59 - 90.52 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) (ตำมข้อก ำหนดสิทธ)ิ 1.00 1.25 0.88 

อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) 11.35 (2.58) 12.58 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.42 (7.64) 23.17 

4    แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำป ี/ รำยงำนประจ ำป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

หมำยเหต ุ: ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธฯิ ไดก้ ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูด้ ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) เป็นอัตรำสว่นไม่เกิน
กว่ำ 1.5 : 1 เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนข้ำงต้น "หนี้สิน" หมำยถึง หนี้สินรวม (แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ) และ "สว่นของผู้ถือหุ้น" 
หมำยถึง มูลค่ำรวมของหุ้นทุน 
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เหตกุำรณส์ ำคญัในรอบปี 

มกรำคม 2564 

•   บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99% ของทุนท่ีออกและเรียก
ช ำระแล้ว ได้จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เป็น “บริษัท เมเจอร์ 
จอยน์ ฟิล์ม จ ำกัด” และเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็น กำรประกอบ
กิจกำรกำรลงทุนในธุรกิจผลิตภำพยนตร์ 

 

กุมภำพันธ์ 2564 

•   เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสบำง
กะดี จ.ปทุมธำนี จ ำนวน  2 โรง 
•   มติท่ีประชุมสำมัญประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษำยน 2561 
อนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท 
แจ้งรำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ของบริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ.2565 มูลค่ำไม่เกิน 500,000,000 บำท อำยุหุ้นกู้ 1 ปี โดย
ออกหุ้นกู้ เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2564 ครบก ำหนดวันท่ี 4 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี 
•   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จ ำกัด 
(บริษัท ย่อย) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท 
(50,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 100 บำท) เป็น 100,000,000 บำท 
โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 950,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 
บำท เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน ท้ังน้ี บริษัท เมเจอร์ 
จอยน์ ฟิล์ม จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน พร้อมท้ังแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ เมื่อวันท่ี 19 มีนำคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
มีนำคม 2564 

 •   ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 ของบริษัท ไท เมเจอร์ จ ำกัด ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 45,000,000 บำท (450,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำ
ไว้ 100 บำท) เป็น 75,000,000 บำท (750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
100 บำท) โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 300,000 หุ้น รำคำ
หุ้นละ 100 บำท และลงทุนเพิ่ม 255,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 
25.50 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย
เปล่ียนแปลงจำกอัตรำร้อยละ 60.00 เป็น 70.00 เสนอขำยแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน 

•   เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำสุรินทร์
พลำซ่ำ จ.สุรินทร์ จ ำนวน  4 โรง 

สิงหำคม 2564 

•   บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท 
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“SF”) จ ำนวน 
647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
แล้วท้ังหมดของ SF กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) ใน
รำคำหุ้นละ 12 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,765,901,652 บำท โดย
ในวันท่ี 30 สิงหำคม 2564 บริษัทฯ ได้ท ำกำรโอนขำยหุ้นท้ังหมดท่ี
บริษัทถืออยู่ใน SF ให้กับผู้ซ้ือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นจ ำนวน 3,162.60 ล้ำนบำท 

ตุลำคม 2564 

•   เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำเซ็นทรัลศรีรำชำ จ.

ชลบุรี จ ำนวน 5 โรง 

พฤศจิกำยน 2564 

•   ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่5/2564 เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำร
ด ำเนินงำนของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 1.00 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 894.67 ล้ำนบำท  

•  เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีบ่อวิน 

จ.ชลบุรี จ ำนวน 3 โรง 

•  เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีมำ สำขำโลตัสหำดใหญ่ 
จ.สงขลำ จ ำนวน  2 โรง 
•  วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งท่ี 4/2564 ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนในบริษัท 
สกำยบ็อกซ์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ    ด้ำน
ควำมบันเทิง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 20.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญ จ ำนวน200,000.00 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท โดย
บริษัทย่อยจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 45.00 คิดเป็นจ ำนวนเงิน
ลงทุนเท่ำกับ 9.00 ล้ำนบำท 
 
ธันวำคม 2564 

•  เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีมำ สำขำโลตัสหำดใหญ่ 
จ.สงขลำ จ ำนวน  2 โรง 

•  เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีมำ สำขำโลตัสพะเยำ จ.
พะเยำ จ ำนวน  2 โรง 

ในปี 2564 บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 



 

 

 
 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

ปี 2564 นับได้ว่าเป็นอีกปีท่ีต่อเน่ือง ท่ัวโลกประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ก็เป็นองค์กรหน่ึงท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยตรง โดยอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ นับเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อคดาวน์ เป็นระยะเวลากว่า 5 เดือน 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทายและเล็งเห็นแนวทางท่ีจะเปลี่ยนความท้าทาย
เหล่าน้ีให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ท าให้บริษัทมีความคล่องตัว
สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด บริษัทได้มีการจัดตั้งทีม
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแผนการพลิกฟื้นธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและ
ความไม่แน่นอน โดยระบุและจัดล าดับความส าคัญของแต่ละประเด็น รวมถึงการก าหนดแนวทางการ

จัดการกับประเด็นต่างๆ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว หน่ึงในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด คือการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ 

 
ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างรวดเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆ รวมถึงได้ด าเนินการรับมือเชิงรุก ส ารองเงินทุน

สร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทจะด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกภาคส่วน ควบคุ๋ไปกับการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยท้ังในโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และ
พื้นท่ีปฎิบัติงานโดยรอบ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยท้ังลูกค้า บริษัทคู่ค้า  และพนักงานของเรา โดยโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ ได้รับการรับรองจากโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thai-
land Safety and Health Administration : SHA)  

ต่อเนื่องจากปี 2563 ในส่วนของการวางแผนการด าเนินงานและการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายท าให้
บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางด้านบัญชีให้ยังคงเสถียรภาพ มีการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายทุก
ทาง เพ่ือให้บริษัทสามารถยืดหยัดผ่านวิกฤตครั้งน้ีไปพร้อมกับสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยเมื่อมาใช้
บริการ รวมถึงด าเนินการด้านกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับสภาวะในโลกปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งท้ังในด้านเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

การจัดการองค์กรด้านบุคลากรและสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19  บริษัทยังคงดูแลพนักงานควบคู่ไปกับการดูแลสังคม 
โดยด้านบุคลากรได้ด าเนินมาตราการ Work From Home และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายโรคของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด การส่งเสริมพนักงานให้เกิดการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ และให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเน่ือง การสร้างและผลักดันวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (Rule of Success) นอกจากน้ี ยังได้จัดหาเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 
และสิ่งของที่จ าเป็นให้กับพนักงาน 

 
บริษัทยังได้ดูแลสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหน้ากากอนามัย ถุงยังชีพ พร้อม ป๊

อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) ให้กับหน่วยงานต่างๆ สถานพยาบาล  เพื่อใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ ซ่ึงเป็นก าลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 และเรายังคงเดินหน้าให้การ
สนับสนุนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้หรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

6    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี/ รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 

 
 
 
 

นายสมใจนกึ เองตระกลู 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเน่ือง แต่บริษัทยังคงยืนหยัดในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกเข้าเป็น หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment หรือ THSI)  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท และ ได้รับ
คะแนนด้านการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” (5 ดาว) จากสมาคิมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 
สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้

เสียทุกท่านส าหรับการสนุบสนุนตลอดช่วงเวลาท่ีท้าท่ายอย่างมากน้ี ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน
ส าหรับความทุ่มแทและความอดทน รวมถึงความร่วมมือร่วมในกันมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนและสร้าง
ผลการด าเนินงานท่ีดีในทุกส่วนขององค์กรอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปีท่ีผ่านมา ซ่ึงนับว่าเป็นปีท่ีหนัก
หน่วงมาก จิตวิญญาณและความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันของน้องๆพนักงานทุกคนช่วยผลักดันให้
บริษัทมีความแข็งแร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจ
เหล่าน้ีจะน าพาให้เราสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ท่ียากล าบากน้ีไปได้โดยเร็ว 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     7 



8 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

คณะกรรมการ 

      นายสมใจนกึ เองตระกลู    77 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  

     นายวชิา พลูวรลกัษณ ์   58 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 - 2564 : 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  
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                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     9 

 

    นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์   69 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 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า 

แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
• 2563-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท โคล

เวอร์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) 

• 2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จ ากัด 
(มหาชน)  

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

• 2558-2564 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) 

• 2554-2564 : กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2561-2563 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
• 2560-2563 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท สายการบิน

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

ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
• 2557-2558 : ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

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

       นายชยั จรงุธนาภบิาล 67 ป ี
      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 
     และก าหนดค่าตอบแทน 
     วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545 

       จ านวนหุ้นที่ถือ 0.08% 
 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
•  2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
   บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน)  
• 2550 – ปัจจุบัน :  กรรมการอิสระ 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) 
• 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     

บริษัท ทีมพรีซีชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• 2562 – 2564: กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2546 – 2564: กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 

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



10 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

      นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์67 ป ี
      กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา   
      และก าหนดคา่ตอบแทน 
       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 
• 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2560 - ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ บรษิทั อาเชยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั   
  (มหาชน) 

     นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์51 ป ี
      กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและก าหนด 
      คา่ตอบแทน/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
        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) 
• 2562 - 2564 : กรรมการก ากับดูแลกจิการ  บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป 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  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท 
จ ากัด ( มหาชน)  
• 2546 - 2564 : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547  
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   นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์60 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 
 

    นายแพทยเ์สถยีร ภูป่ระเสรฐิ 69 ป ี
     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 : ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท เมเจอร ์

ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (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  

    นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์65 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: กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

• 2538 - 2560 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์ม
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  

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 



12 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

   นางสาวชลธชิา จติราอาภรณ ์ 64 ป ี
    กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการก ากับดูแล 
    กิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    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 กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทและ 
  กรรมการอิสระ  บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 
• 2561 - 2564 : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการ 
  ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด      
  (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2561 - 2564 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท แอดวานซ์ไลฟ์ ประกันชวีิต จ ากัด 
(มหาชน) 
• 2557 - 2563 : กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา 
  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 
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   นางอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ  63 ป ี
    กรรมการอิสระ 
    วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 พฤษภาคม 2564 
      จ านวนหุ้นที่ถือ - 
 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
• ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• 2564-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด 
(มหาชน) 
• 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการก ากับดแูล
กิจการ ความเส่ียง และการตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
• 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอ
คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จ ากัด 
• 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ Amata Township Long Thanh Join Stock Com-
pany 
• 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ Amata City Long Thanh Join Stock Company 
• 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีน
ศึกษา มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ 
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
(CBCE) 
• 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
• 2561 - 2564 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata 
City Bien Hoa, Vietnam 
• 2563 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษทั พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
• 2561 - 2564 : กรรมการอิสระ บริษทั บริหารสินทรัพย ์รัชคาร จ ากัด 
• 2561 - 2562 : กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร, ประธานอนกุรรมการ
ตรวจสอบ, อนกุรรมการตรวจสอบ, อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2558 - 2564 : นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• 2558 - 2564 : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รองประธานกรรมการ สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) 
• 2558 - 2562 : ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility 
Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาต ิ(UNCDF)  
• 2553 - 2562 : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป  
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป  
• 2552 - 2553 : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
 
การเข้าอบรมของกรรมการ 
• การอบรมหลักสูตร DCP 16/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
• การอบรมหลักสูตร AACP รุ่นที ่31 ป ี2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรต่อตา้นการทุจริตส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่น 2/2555  สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

   นางอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ  63 ป ี
    กรรมการอิสระ 
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(5) นายกติกิร พุม่สวา่ง 67 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  48 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) 
• 2564 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
• 2545 - 2561   : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ Content 
บริษัท  กันตนา กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 

(2) นายอภชิาต ิคงชยั 56 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 54 ปี 
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 เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน)  
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
• 2556-2564 : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

(4) นายนรุตม์ เจียรสนอง อายุ 39 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 
จ านวนหุ้นที่ถือ - 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโททางการตลาด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (หลักสูตร

นานาชาติ) 
• ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ป ี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 เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  

คณะผูบ้ริหาร 

1             2                               3                          4        5                          6                             7             

คณ
ะผ

ูบ้ร
หิา

ร 
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(6) นางจนิดา วรรธนะหทยั 58 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 ์วาราชนนท ์48 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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โครงสรา้งองค์กร 

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 

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากับดแูลกจิการ 

ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั 
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โครงสรา้งการถือหุ้น 
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. 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% 

*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 สยามฟวิเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
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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% 

ธุรกจิสือ่ภาพยนตร ์

บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 
92.46%    บจ. เมเจอร ์ซนีแีอด 

99.93% 

บจ. ซเีจ เมเจอร์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 49 % 

บจ. รชัโยธนิ อเวนวิ 50% 

กิจการรว่มคา้ภาพยนตร ์
CRACKED 20.00% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 64.72% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรแ์กง๊ตาลซิง่และ
หลาน 25 น้า 24 64.72% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรไ์บคแ์มน 2 
50.85% 

กจิการรว่มคา้ภาพยนตรส์ามเกลอหวัแขง็
และจว๊ดกะเทยบัง้ไฟ 64.72% 

   บจ. ไท เมเจอร ์70.00% 
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% 

บจก. สกายบ็อกซ ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์
41.61% 

บจ. เมเจอร ์จอยน ์ฟลิ์ม**  
99.99% 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ  
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
 

ประวัติความเป็นมา 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนายวิชา พูลวรลักษณ์ ด าเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่  
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ,การให้บริการสื่อและโฆษณา ,การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ,ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ และธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหาชน) จ ากัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 มีอักษร
ย่อว่า MAJOR เป็นผู้ประกอบการอันดับหน่ึงในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ให้บริการท่ัวกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ท่ีมีศักยภาพเพียงพอและคุ้มค่ากับการลงทุน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากกว่าร้อยละ 70 และรวมท้ังบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบ
ในด้านลบให้หมดไปหรือให้น้อยท่ีสุด เป็นการน าไปสู่ความเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เป็นสุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ ( The World’s Best Cinema and Total Lifestyle 
Entertainment Complex Provider)” และ “Sharing the world’s best entertainment dreams ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก” 
โดยบริษัทไม่หยุดท่ีจะพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า ร่วมสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าให้กับลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน 

Happy Index ; Employee Happy , Customer Happy 
#ทีมเมเจอร์ ต้องมาก่อน เราดูแลชาวทีมเมเจอร์ทุกคนอย่างท่ัวถึง 
ท้ังรายได้ สวัสดิการ เพื่อให้ชาวทีมเมเจอร์ท างานอย่างมีความสุข 
“เมื่อทีมเมเจอร์มีความสุข ลูกค้าเราก็จะมีความสุข” 
 

พนักงานคือคนท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กร เพราะเป็นบุคคลท่ีอยู่
ใกล้ชิดลูกค้ามากท่ีสุด เป็นผู้ท่ีได้พูดคุย ได้มอบบริการท่ีดีท่ีสุดแก่
ลูกค้าทุกคน ดังน้ันเราจึงให้ความส าคัญกับพนักงานท้ังเรื่องรายได้ 
สวัสดิการ ความเป็นอยู่ต่างๆ ความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ความพึงพอใจในการท างาน เพื่อให้พนักงานมีความสุข พนักงานก็
จะส่งต่อความสุขไปสู่ลูกค้าต่อไป 

Tollywood 
ยกระดับภาพยนตร์ไทยสู่ Tollywood (Thai+Hollywood) แชร์
ส่วนแบ่งการตลาดภาพยนตร์ไทยให้เติบโตถึง 50% 
 

บริษัทมีเป้าหมายจะขยายธุรกิจภาพยนตร์ให้เติบโต โดยต้องสร้าง 
Ecosystem ให้ตอบโจทย์ลูกค้า และรองรับการส่งเสริมภาพยนตร์
ไทยให้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นอย่างน้อย 50% ก็จะท าให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตได้แบบยั่งยืน 

MAJOR 5.0 
พัฒนาเทคโนโลยี AI, BIG DATA, SUPER APP เพื่อตอบโจทย์การ
ใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างแม่นย า 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท าให้องค์กรทันสมัย ตามทัน   
Trend ของโลก ให้เป็น Smart Company เรียนรู้เรื่อง Technol-
ogy กล้า คิด กล้ าลองสิ่ ง ใหม่ๆ  เป็น Leader Organization 
น าเสนอสิ่ง ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เช่น 
IMAX ,4DX ,Kids Cinema และอื่นๆ เป็นต้น พัฒนา Applica-
tion ให้ เป็น Super APP รวมถึงการท า Cashless Ticketing 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่า APP ท่ัวๆไป 

Sustainability 
ส่งต่อความสุขคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

เมเจอร์มีความเข้าใจถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาท่ีจะท าทุก
อย่างให้โลกน่าอยู่ขึ้น ปลอดภัยขึ้น เป็นโลกท่ีเรารักและดูแลรักษา 
เราจึงมีนโยบายและกิจกรรมต่างๆท่ีสนับสนุนเป้าหมายน้ีไม่ว่าจะ
เป็น นโยบายการใช้ Solar Energy ในหลายสาขา ,ลดการใช้ 
Plastic ,โครงการ Green Cinema  รวมถึงการท ากิจกรรมของ
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ อย่างต่อเน่ือง ท่ีเน้นมอบความสุขให้กับน้องท่ี
ด้อยโอกาสและผู้ใหญ่วัยเกษียณ 
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 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดยการ
ฉายภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึง
ระบบ 4DX เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบภาพและระบบเสียงให้ดี
ขึ้น และการจองตั๋วหนังออนไลน์ ประกอบกับได้ท าการตลาดเพื่อ
จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าด้วยการออกบัตรสมาชิก M Generation 
ท าให้บริษัทมีฐานข้อมูลของลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดท ารายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่
ละราย เพื่อให้บริษัทสามารถสื่อสารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น 
ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในโรงภาพยนตร์มากขึ้น  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้มาใช้บริการในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์โดยน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ส าหรับช่องทางอื่นๆ ที่ให้กับ
ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  และในเครือ  ซึ่งบริษัท
ฯ ได้ด าเนินการให้บริการแล้วในปัจจุบัน มีดังนี ้

1. ระบบ Call Center ท่ีให้บริการลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว 
( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสาขา 
2. ระบบการจ าหน่ายบัตรผ่านทาง Internet  โดยผ่าน website 
http://www.majorcineplex.com 
3. ระบบจองซ้ือบัตรผ่านตู้จ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 
4. ระบบจองผ่าน application ในมือถือ (Major APP, Line Pay) 
 บริษัทฯ ยังได้มีการขยายตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้าง
ศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลักดันการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ซ่ึงใช้
พ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังภายในโรงภาพยนตร์และภายในพ้ืนท่ีตัวอาคาร 
ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, 
Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมไป
ถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ซ่ึงมีท้ังการผลิตภาพยนตร์ และจ าหน่าย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 
 

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี ้

 

ปี 2562 

มกราคม 2562 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสบ้านสวน จ.ชลบุรี จ านวน 2 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสจอมทอง จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสอ่างทอง จ านวน 2 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเวียนเทียน ไอเทค จ านวน 4 โรง บนชั้น 8 ศูนย์การค้า ITEC 
Mall เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

•ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2562 ของบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)(“MPIC”) ได้มีมติอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.81 ล้านบาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 321.37 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้น
สามัญท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท MPIC 
ลดลงจาก 1,313.12 ล้านบาท เป็น 656.56 ล้านบาท และทุนช าระแล้วลดลงจาก 1,300.12 ล้านบาทเป็น 650.06 
ล้านบาท และโอนส่วนเกินทุนจากการลดลงของมูลค่าหุ้นจ านวน 262.22 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมท่ี
เหลือ ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ THAT MARCH” โดยบริษัทมีส่วนได้
เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 3.50 ล้านบาท ไปในวันท่ี 28 
มกราคม พ.ศ. 2562 

มีนาคม 2562 •บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ได้ลงทุนในการด าเนินงานร่วมกันใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซ่ิง และ
หลาน 25 น้า 24” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันร้อยละ 64.72 ตามสัญญาร่วมลงทุน โดยได้ช าระ
เงินลงทุนจ านวน 35 ล้านบาท ในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, วันท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 และวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     23 

 

เมษายน 2562 •เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากจ านวน 896,266,347 บาท เป็น 894,667,502 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
1,598,845 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 
2562 
•เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 626.27 ล้านบาท โดย
จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
•ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562  ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ากัด(บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท (10 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 25 ล้านบาท (10 ล้านหุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท) และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 
•ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 2/2562 ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติการ
แปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท จ านวน 10 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท จ านวน 5 
ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 
•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ OUR LOVE FOREVER” โดยบริษัทมี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 3.50 ล้านบาท ไปใน
วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 

พฤษภาคม 2562 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสเดชอุดม จ.อุบลราชธานี จ านวน 2 โรง 
•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบริษัทมีส่วนได้
เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 36.06 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 9.75 ล้านบาท ไปในวันท่ี 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ลงทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เอ็มวีพี 
เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จ ากัด ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 34,200 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
10,000 กีบลาว บริษัทได้ช าระค่าหุ้นส าหรับหุ้นสามัญท่ีเพิ่มเป็นเงิน 1.30 ล้านบาท ในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 

•บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ได้ลงทุนในการด าเนินงานร่วมกันใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2” โดย
บริษัทมีส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันร้อยละ 50.85 ตามสัญญาร่วมลงทุน โดยได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 13.75 

มิถุนายน 2562 
  
  
  
  
  

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนใน “บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น 
จ ากัด” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทางอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 50.85 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 3.45 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟื้น” โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วมร้อยละ 47.16 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 23.97 ล้านบาท ไปในวันท่ี 28 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กรกฏาคม 2562 •เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงทุนจ านวน 18 ล้านบาทในบริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ในการผลิตภาพยนตร์ โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 

สิงหาคม 2562 • เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสพระราม 2 จ.กรุงเทพมหานคร จ านวน 3โรง 
• เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จ านวน 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 581.53 ล้าน
บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้จ่ายให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2562 



24 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

กันยายน 2562 •เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) จ าหน่าย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยจ านวน 12,000 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อย
ละ 60 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1.20 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 
3,526 บาท โดยแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในข้อมูลทางการเงินรวม 

ตุลาคม 2562 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซีปอยเปต ต าบลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา จ านวน 2โรง 
•ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 1/2562 ของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท (400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 30 
ล้านบาท (300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) ท าให้บริษัทได้รับเงินคืนจากการลดทุนจ านวน 9.99 
ล้านบาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 
• เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED” โดยบริษัทมี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 20.00 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 5.40 ล้านบาท ไปใน
วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮักเถิดเทิง” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานร่วมกันร้อยละ 50.85 ตามสัญญาร่วมลงทุน โดยได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 9.90 ล้านบาท ในวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 
2562 

•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสันลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า สาขาบ๊ิกซีปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 3 โรง 
•บริษัทแปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จ ากัด (บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด) ได้ช าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

•บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ได้ลงทุนในการด าเนินงานร่วมกันใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอหัวแข็ง
และจ๊วดกะเทยบั้งไฟ” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันร้อยละ 64.72 ตามสัญญาร่วมลงทุน โดยได้
ช าระเงินลงทุนจ านวน 16.45 ล้านบาท ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, วันท่ี 
2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ธันวาคม 2562 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จ านวน 6โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า สาขาโลตัสสระบุรี จ.สระบุรี จ านวน 2โรง 
• ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(มหาชน) (“SF”) 
จ านวน 49.51 ล้านหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 300.32 ล้านบาท และได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SF จ านวน 11.27 
ล้านหุ้น ไปในราคา 83.78 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” เป็น
จ านวน 32.27 ล้านบาท และจ านวน 39.02 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
ตามล าดับ ผลจากการลงทุนเพ่ิมและจ าหน่ายเงินลงทุนใน SF ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 
26.34 เป็นร้อยละ 28.09 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยุติธรรม” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมร้อยละ 64.72 ตามสัญญาร่วมลงทุน บริษัทได้ช าระเงินลงทุนจ านวน 13.30 ล้านบาท ไปในวันท่ี 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

•บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ได้รับคืนเงินลงทุนจาก "กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ แสงกระสือ" จ านวน 

5.25 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2562 และจ านวน 2.10 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     25 

 

ปี 2563 

มกราคม 2563 •   เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขามาร์คโฟร์ จ.แพร่ จ านวน  3 โรง 
•   วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2563 บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนใน “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์
สามเกลอหัวแข็งและจ๊วดกระเทยบั้งไฟ” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน ร้อยละ 64.72 โดยช าระ
เงินลงทุนจ านวน 10.85 ล้านบาท 

มีนาคม 2563 •   ปิดการให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา รวมถึงธุรกิจภายใต้บริษัท เมเจอร์ 
โบว์ล กรุ้ป จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ (Blu-O Rhythm & Bowl) และลานส
เก็ตน้ าแข็ง (Sub-zero) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ประกาศ
มาตราการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
•   ปิดการให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตาม
ประกาศมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) แห่ง

พฤษภาคม 2563 •   เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมใช้วิธีราคาทุน เป็นวิธี
ส่วนได้เสีย และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 

มิถุนายน 2563 •   เปิดการให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา รวมถึงธุรกิจภายใต้บริษัท เมเจอร์ 
โบว์ล กรุ้ป จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ (Blu-O Rhythm & Bowl) และลานส
เก็ตน้ าแข็ง (Sub-zero) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กรกฎาคม 2563 •  เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 313.134 
ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2563 และได้จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
•   ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ซ่ึง
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30,000,000 
บาท (300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท) เป็น 45,000,000 บาท (450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 100 บาท) 
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 150,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ท้ังน้ี 
บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน พร้อมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ต่อกรมพัฒนา

สิงหาคม 2563 •   วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญท่ีบริษัทถืออยู่ ท้ังหมดในบริษัท เอ็มเทล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงประกอบกิจการสร้าง และพัฒนาซอฟแวร์ (Software) รวมท้ังแอปพลิเคชั่น (Application) 
ประเภท Enterprise Software ท้ังนี้บริษัทถือหุ้นอยู่จ านวน 16,499 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทดังกล่าว 

กันยายน 2563 •   เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า สาขาบ๊ิกซี มหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร จ านวน 2 โรง 
ตุลาคม 2563 •   วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้

ลงทุนในบริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ากัด  เพื่อประกอบธุรกิจด้านความบันเทิง โดยบริษัทมีส่วนได้เสียใน
บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ากัด(บริษัทร่วม) ร้อยละ 18.49 โดยบริษัทได้ช าระเงินลงทุนร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนท้ังหมด เป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท 

•   บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระ
แล้วท้ังหมด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 
ปัจจุบันบริษัทย่อยน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการช าระบัญชี 



26 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ปี 2564 

มกราคม 2564 • บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99% ของทุนท่ีออก
และเรียกช าระแล้ว ได้จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เป็น “บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จ ากัด” และเพิ่มวัตถุประสงค์ 
เป็น การประกอบกิจการการลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 

กุมภาพันธ์ 2564 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสบางกะดี จ.ปทุมธานี จ านวน  2 โรง 
•ตามมติท่ีประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี โดยออกหุ้นกู้เมื่อ
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ครบก าหนดวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 2.55 ต่อปี 

•ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จ ากัด (บริษัท ย่อย) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 5,000,000 บาท (50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท) เป็น 100,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จ านวน 950,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ท้ังน้ี บริษัท เมเจอร์ 
จอยน์ ฟิล์ม จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน พร้อมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

มีนาคม 2564 • ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 45,000,000 บาท 
(450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท) เป็น 75,000,000 บาท (750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 100 บาท) โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท และลงทุนเพิ่ม 255,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 
25.50 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากอัตราร้อยละ 60.00 เป็น 70.00 
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ท้ังน้ี บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน พร้อมท้ังแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุรินทร์พลาซ่า จ.สุรินทร์ จ านวน  4 โรง 

สิงหาคม 2564 •บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ใน บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“SF”) 
จ านวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ SF กับบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,765,901,652 บาท โดยในวันท่ี 30 สิงหาคม 
2564 บริษัทฯ ได้ท าการโอนขายหุ้นท้ังหมดท่ีบริษัทถืออยู่ใน SF ให้กับผู้ซ้ือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 3,162.60 ล้านบาท 

ตุลาคม 2564 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี จ านวน 5 โรง 
พฤศจิกายน 
2564 

•ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี5/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 
894.67 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 26พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบ๊ิกซีบ่อวิน จ.ชลบุรี จ านวน 3 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีมา สาขาโลตัสหาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน  2 โรง 
•วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท สกายบ็อกซ์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
เพื่อประกอบธุรกิจ    ด้านความบันเทิง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ านวน 
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พฤศจิกายน 
2564 (ต่อ) 

200,000.00 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทย่อยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.00 คิดเป็นจ านวนเงิน
ลงทุนเท่ากับ 9.00 ล้านบาท 

ธันวาคม 2564 •เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีมา สาขาโลตัสหาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน  2 โรง 
•เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีมา สาขาโลตัสพะเยา จ.พะเยา จ านวน  2 โรง 

 เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น าทางธุรกิจ และรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ ไป
ยังต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ ได้เริ่มต้นท่ีประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ
แรก ณ ศูนย์การค้าอิออน มอลล์ ในกรุงพนมเปญ ผลการด าเนินงาน
ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท้ังน้ีบริษัทฯ มีแผนการขยาย
สาขาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีของประเทศไทย เปิดโอกาส
ให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการในโรงภาพยนตร์ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และให้เกิดการประหยัดต่อพื้นท่ี (Economics of Scales) 
พร้อมกันน้ีในมุมมองของสื่อโฆษณาท่ีรองรับด้วยระบบดิจิตอล จะท า
ให้เกิดมิติใหม่ในรูปแบบของการโฆษณาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใน
แต่ละพื้นท่ี และถือเป็นการเพิ่มรายได้ของสื่อโฆษณาในอนาคต
เช่นกัน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เห็นสมควรให้มี
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และแสดงให้
เห็นความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณา
ตามภาวะเศรษฐกิจ และก าลังซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก  
 โดย ณ สิ้นปี 2564 โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ขยายวงกว้างครอบคลุมธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คา
ราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจให้
เช่าพื้นท่ีในอาคารและบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจการจัดจ าหน่าย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจให้บริการแพร่ภาพ
ผ่านสัญญาณดาวเทียม ธุรกิจลงทุน และเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายบัตร
เข้าชมการแสดง ส าหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
 
 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์  มีสาขารวมทั้งสิ้น 177 สาขา 828 โรง
ภาพยนตร์ แบ่งเป็น 
สาขาในประเทศไทย จ านวน 169 สาขา 789 โรงภาพยนตร์  ตั้งอยู่
ในกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 47 สาขา 352 โรงภาพยนตร์ 
ต่างจังหวัดจ านวน 122 สาขา 437 โรงภาพยนตร์ 
สาขาในต่ างประ เทศ  จ านวน 8 สาขา 39  โรงภาพยนตร์ 
ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา 5 สาขา 26 โรงภาพยนตร์ และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 สาขา 13 โรงภาพยนตร์  
ธุรกิจโบว์ลิ่ง,คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ าแข็ง มีสาขารวมทั้งสิ้น 11 
สาขา ให้บริการ 245 เลนโบว์ลิ่ง 127 ห้องคาราโอเกะ และ 4 ลานส
เก็ตน้ าแข็ง แบ่งเป็น 
สาขาในประเทศไทย จ านวน 8 สาขา 210 เลนโบว์ลิ่ง 127 ห้องคา
ราโอเกะ และ 4 ลานสเก็ตน้ าแข็ง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลท้ังหมด1 
สาขาในต่างประเทศ จ านวน 3 สาขา 35 เลนโบว์ลิ่ง ได้แก่ สาขาใน
ประเทศกัมพูชา 2 สาขา 27 เลนโบว์ลิ่ง  และในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 สาขา ให้บริการ 8 เลนโบว์ลิ่ง 
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ให้บริการทั้งหมด 16 สาขา รวมพื้นท่ี
ให้เช่าท้ังสิ้น  48,828 ตารางเมตร มีอัตราพื้นท่ีเช่าอยู่ ท่ี 54%  
ประกอบด้วย ให้บริการในประเทศไทย 15 สาขา พื้นที่รวม 47,937 
ตารางเมตร อัตราพื้นท่ีเช่า 52% และในประเทศกัมพูชา 1 สาขา  
พื้นท่ี 891 ตารางเมตร อัตราพื้นท่ีเช่า 100% 
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ตารางแสดงจ านวนโรงภาพยนตร์ เลนโบว์ลิ่ง ห้องคาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ าแข็ง และพื้นที่ให้เช่าแบ่งตามแบรนด์ ณ 31 ธันวาคม 2564 
ดังนี้ 

 
(1) แบรนด์ บลูโอริทึ่มแอนด์โบว์ล และซับซีโร่ นับจ านวนสาขารวมกับสาขาที่มโีรงภาพยนตร์ 

แบรนด ์ จ านวน
สาขา 

โรง
ภาพยนตร ์

โบวล์ิง่ คาราโอเกะ สเก็ตน้ าแขง็ พื้นทีใ่หเ้ชา่ 

(โรง) (เลน) (หอ้ง) (ลาน) (ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ ์ 131 555 - - - 12,932 

-          ประเทศไทย 123 516 - - - 12,041 

-          ประเทศกัมพูชา 5 26 - - - 891 

-          ประเทศลาว 3 13 - - - - 

อีจีวี ซีนีม่า / เมเจอร์ซีนีม่า 29 103 - - - 23,780 

พารากอนซีนีเพล็กซ ์ 1 16 38 16 - 382 

เอสพลานาดซีนีเพล็กซ ์ 2 28 46 30 1 11,481 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 1 8 - - - 253 

ไอคอน ซีเนคอนิค 1 13 - - - - 

ซีนีเพล็กซ ์ 12 105 - - - - 

บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล (1) 11 - 161 81 - - 

-          ประเทศไทย 8 - 126 81 - - 

-          ประเทศกัมพูชา 2 - 27 - - - 

-          ประเทศลาว 1 - 8 - - - 

ซับซีโร่ (1)
 3 - - - 3 - 

รวม 177 828 245 127 4 48,828 

การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการด าเนินงานในบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการ
ร่วมค้าและการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการด าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี ้

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
บริษัทในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ท่ีให้บริการโรงภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่ม และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์ มีดังนี้ 

บริษัทยอ่ย 
สัดสว่นการ

ถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

1. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ากัด 99.93% ธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์ระบบไอแมกซ์ 3 มิติ สาขา
พารากอน 

2. บริษัท สยาม ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ 
และระบบ Real D ภายใต้แบรนด์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 

3. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 99.98% ธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์ภายใต้แบรนด์อีจีวี ซีนีม่า 
จ านวน 23 สาขา 
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บริษัทยอ่ย 
สัดสว่นการ

ถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

4. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ากัด 99.96% เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์
ภายใต้  แบรนด์อีจีวี ซีนีม่า สาขาศรีราชา 

5. บริษัท เมเจอร์  โฮลดิ้ ง  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด 
(“MHD”)1 

99.96% ธุรกิจลงทุน 

6. บริษัท เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์(แคมโบเดีย) จ ากัด 69.97% เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์
และโบว์ลิ่งในประเทศกัมพูชา จ านวน 5 สาขา ซ่ึง
สัดส่วนอีก 30% ถือหุ้นโดยบริษัท M.V.P.C. Enter-
tainment จ ากัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชา 

7. บริษัท เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จ ากัด 59.98% เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์ใน
สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาขา
เวียงจันทน์ จ านวน 2 สาขา ซ่ึงสัดส่วนอีก 40% ถือหุ้น
โดยบริษัท PT Tripar Multivision Plus จ ากัด เป็นนิติ
บุคคลจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

8. บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล 99.96% เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์
สาขาปากเซ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หมายเหตุ : (1)บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ 

จากจุดเริ่มต้นโรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) ท่ี
สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดย คุณวิชา พูลวร
ลักษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้างบนท่ีดินท่ีมีสัญญาเช่า
ระยะยาว 20-30 ปีในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น ซ่ึงรวมโรงภาพยนตร์
และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกันและมีพื้นท่ีให้เช่าส าหรับร้านค้า
หลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้ชมได้รับอรรถรสท้ังจากจ านวน
ภาพยนตร์ท่ีหลากหลายและร้านค้าร้านอาหารท่ีมีให้เลือกมากมาย 
จากปริมาณผู้มาใช้บริการในศูนย์ Standalone ท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
เปิดให้บริการท้ังสิ้น 5 สาขาได้แก่สาขาปิ่นเกล้า (สาขาแรกของ
ประเทศไทย), สาขาสุขุมวิท ,สาขารัชโยธิน ,สาขารังสิต และสาขา
เอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย 

นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้วบริษัทฯ
ยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบดังนี้ 

•  รูปแบบห้างสรรพสินค้า 
•  รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ 
•  รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ ่

      เป็นอีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบสาขาของบริษัทฯ คือ
การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่ง การเป็นผู้เช่าหลักใน
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใน
ต่างจังหวัดเพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่ง
จับจ่ายใช้สอยส าหรับคนต่างจังหวัดแต่ยังเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจส าหรับครอบครัวอีกด้วย โดยบริษัทฯได้ร่วม 
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ร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส
และบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร ์
 ปัจจุบันบริษัทฯครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมาจากการ
ควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 และ
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯมีแบรนด์ในเครือท้ังสิ้น 12 แบรนด์ดังนี้ 
• เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์    • เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์    • อีจีวีซีนีม่า 
• ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต • พารากอนซีนีเพล็กซ์    • ซีนีเพล็กซ ์
• ไอคอน ซีเนคอนิค   • เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีม่า1 
• พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ • หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์   •  เมกา ซีนีเพล็กซ์         
1แบรนด์เมเจอร์ซีนีม่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้บมจ. อีจี
วีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
 บริษัทฯมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังสิ้น 
177 สาขา 828 โรงภาพยนตร์ สามารถรองรับผู้ชมได้ 184,213 ท่ี
นั่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีจ านวนโรงภาพยนตร์ต่อจ านวน
ประชากรอยู่ในระดับต่ า บริษัทฯจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อ
รองรับการขยายตัวของประชากร อีกจ านวน 30-40 โรงภาพยนตร์
ในแต่ละปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ 
 โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการ
ให้บริการลูกค้าในทุกระดับชั้นและโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย
หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 
4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงท่ีมีคุณภาพ ท้ังยังน าเข้า
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง IMAX VR มาเปิดให้บริการลูกค้าถือเป็น
เทคโนโลยีล้ าสมัยครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้า  

     บริษัทมุ่งขยายสาขาไปท่ัวประเทศและเพื่อให้ผู้มาใช้บริการ
ได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ 
บริษัทฯจึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละแห่งโดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนว
ทางการออกแบบระดับสากลตามสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ัว
โลกเพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงอรรถรสน้ัน ส าหรับลูกค้าใน
ระดับพรีเมี่ยมบริษัทฯได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์

ระดับหกดาว เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตท่ีเหนือระดับไว้ท่ีโรง
ภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์อย่างเช่นโรงภาพยนตร์บางกอก
แอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน เป็นไลฟ์สไตส์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ใหม่
สไตล์บูทีค เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์นิยมความ
สะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่างเต็ม
รูปแบบส าหรับลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับ
บริการพิเศษแบบส่วนตัว ณ หัองรับรองบางกอกแอร์เวยส์ บลูริบ
บอนเลาจน์ ซ่ึงตกแต่งด้วยบรรยากาศสุดชิคพร้อมบริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์รวมไปถึง
บริการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย  ภายในโรง
ภาพยนตร์ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ท่ีปรับเอนนอนได้และมีบริการ
หมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกท่ีน่ัง นอกจากน้ีพารากอนซีนี
เพลก็ซ์ยงัเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ “อินิกม่าเดอะชาโดว์สกรีน” 
อี กนวั ตก ร รมห น่ึ ง ท่ี เ ป็ น เ อกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะสมาชิ กภ าย ใน
ประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบาร์ เครื่องดื่มและโรง
ภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ท่ีน่ังเหมาะส าหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว
ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท้ังจากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้า
องค์กรและในปี 2561 บริษัทได้เปิดให้บริการโรง E-Sport Cine-
ma ส าหรับผู้นิยมเล่นเกมส์ออนไลน์ เน่ืองจากตลาด E-Sport ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเปิดประสบการณ์
การชมภาพยนตร์สุดล้ าเทรนด์ใหม่แห่งอนาคต ท่ีรวบรวมเอาสุด
ยอดเทคโนโลยีความทันสมัยท่ีผสานเข้ากับศิลปะไว้ด้วยกันอย่างลง
ตัว และพร้อมท่ีจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซ่ึงเป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีชื่นชอบเทคโนโลยีความทันสมัยแห่งอนาคต ท่ีโรง
ภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค เริ่มตั้งแต่ 

การบริการซ้ือตั๋วผ่านระบบ Smart Ticket Scan and Go 
ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ใช้โทรศัพท์มือถือซ้ือตั๋วหนังผ่านแอพพลิเคชั่น 
Major Movie Plus และน า QR Code ท่ีได้รับจากระบบ ไปสแกน
ท่ีเครื่อง Smart Ticket ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ ก็สามารถ
เข้าชมภาพยนตร์ได้ทันที หรือ อีกช่องทาง คือ ซ้ือผ่าน ตู้ E-Ticket  
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 ซ่ึงในต๋ัวหนังทุกใบจะมี QR Code สามารถน าไปสแกนท่ี
 เครื่อง Smart  Ticket ก็ เ ข้ าชมภาพยนตร์ ได้ ทัน ที
 เช่นกัน ซ่ึงตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีชอบความ
 ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 ระบบ Laserplex ใหม่ล่าสุดแห่งแรก ซ่ึงทุกโรงภาพยนตร์

จะฉายด้วย Laser Projector ท่ีพัฒนาการฉายไปอีกขั้นท่ี
จะท าให้ภาพท่ีคมชัดสมจริงมากว่าเดิมถึง 3 เท่า 

 ระบบ 4K เปิดให้บริการน าร่องแห่งแรกท่ีโรงภาพยนตร์ 
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ โรงท่ี 6 นอกจากจะเป็นระบบการ
ฉายท่ีสมบูรณ์แบบใหม่ล่าสุดท่ีมาพร้อมระบบเสียงท่ีดีท่ีสุด
แบบรอบทิศทาง ระบบแสงสว่างท่ีออกจากจอยังท าให้โรง
ภาพยนตร์เป็นมากกว่าโรงภาพยนตร์ซ่ึงยังสามารถใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้มากมายไม่ใช่เฉพาะการฉายภาพยนตร์
เ ท่า น้ัน อาทิ การจัดงานสัมมนาแบบเปิดไฟในโรง
ภาพยนตร์สามารถเปิดสว่างได้เต็มท่ี โดยไม่ได้ลดทอน
ความคมชัด ความสดใส ความสว่างบนจอภาพยนตร์ได้ ซ่ึง
นวัตกรรมน้ีเหมาะกับการน าเสนอโรงภาพยนตร์ หรือจะ
เป็นการติวเตอร์เพื่อสอบแข่งขันส าหรับเด็กท่ีมีแสงสว่าง
ภายในโรงภาพยนตร์ได้อีกด้วย นอกจากน้ียังสามารถปรับ
ใช้เป็นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รองรับการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดแปลกใหม่ภายในโรงซ่ึงโรงภาพยนตร์ปกติท่ัวไป ไม่
สามารถจัดได้ เช่น การเดินแบบแฟชั่นโชว์, เป็นสตูดิโอ
ถ่ายรายการในโรงภาพยนตร์ ,  สามารถถ่ายทอดสด
คอนเสิร์ตและกีฬาในโรง พร้อมท ากิจกรรมกับผู้เข้าชม 
หรือการแข่งขันอีสปอร์ต โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องแสงไม่
เพียงพอขณะฉายภาพบนจอ ส าหรับภาพยนตร์ท่ีฉายจะ
เป็นภาพยนตร์ฟอรม์ยักษ์ฮอลลีวู้ดในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
HDR 4K  

 ICONIC Dine in Cinema เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ
การน่ังชมภาพยนตร์สบายๆ บนเก้าอี้ VIP Opera Chair 
แถวหลังสุดท่ีให้คุณอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเครื่องดื่ม Set 
สุดพิเศษจากเมนูร้านอาหารชื่อดัง สะดวกสบายกับชั้น
พื้นท่ีพิเศษส าหรับวางอาหารเครื่องดื่ม ให้คุณเติมเต็ม
อรรถรสในการชมภาพยนตร์เหมือนชมอยู่ท่ีบ้าน พร้อม
ปุ่มกดเรียกบริการจากพนักงานภายในโรงแบบส่วนตัว ให้
คุณสะดวกสบายไปอีกระดับเมื่อมาใช้บริการ 

 Living Room Theatre ท่ีให้บรรยาการศการดูหนังอย่าง
เป็นส่วนตัว เสมือนดูหนังอยู่ท่ีบ้านพร้อมคนสนิท สนุกกับ
บรรยากาศ Private Party ให้เลือกดูหนังท่ีชอบ พร้อม
บริการระดับพรี เมี ยมกับพื้ น ท่ีส่ วนตัวกับ  Exclusive 
Lounge รับรองด้วยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย กับ
เมนูชั้นน าจากร้านอาหารชื่อดัง 

 Popcorn Bar ท่ีให้คุณสนุกเติมเต็มความอร่อยไปอีกระดับ
กับความหลากหลายของ Toping Flavors ให้เลือกเติมสีสัน
ความอร่อยในแบบคุณ นอกจากนี้ พร้อมน าเสนอป๊อปคอร์น
สัญชาติไทยท่ีรังสรรความอร่อยแบบไทย ๆ อาทิ ป๊อปคอร์น 
รสสะเต๊ะ, รสน้ ายาปู เป็นต้น 

 บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ “AEC” (Asean Economics Community) จึงได้เข้า
ร่วมลงทุนกับนิติบุคคลในต่างประเทศท่ีบริษัทฯ เล็งเห็น
โอกาสในการเติบโต ในนามของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัทย่อย) จัดตั้งบริษัทเพื่อเปิด
ด าเนินการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และอื่นๆ ของบริษัทฯ 

บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จ ากัด 
ประเทศแรกท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์ คือ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยร่วมทุนกับนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชา เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์” เป็นโรงภาพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลาส 7 โรง และโบว์ลิ่ง 
13 เลน (ปี 2557) ตั้งอยู่ท่ีห้างอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ เป็นสาขา
แรก บนพื้นท่ีประมาณ 4,450 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรง
ภาพยนตร์จ านวน 7 โรง 1,581 ท่ีน่ัง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบ
มัลติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์วี
ไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง  ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี ท าให้บริษัทฯเห็นโอกาสในการขยายสาขาเพิ่ม จึงเปิด
ให้บริการโรงภาพยนตร์สาขาเสียมเรียบ ท่ีศูนย์การค้า เมืองเสียม
เรียบ จ านวน 3 โรง 457 ท่ีน่ัง (พฤศจิกายน 2560) ,สาขาโสรยา 
ศูนย์การค้าโสรยา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
จ านวน 6 โรง 807 ท่ีน่ัง(ธันวาคม 2560) ,สาขาอิออน มอลล์ สาขา
ท่ี 2 เมืองปงค์เปีย บนพื้นท่ี 9,200 ตารางเมตร เปิดให้บริการโรง
ภาพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลาส จ านวน 8 โรง 1,953 ท่ีน่ัง ซ่ึงใช้
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีฉายด้วยเครื่องฉายเลเซอร์แห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และให้บริการเลนโบว์ลิ่ง จ านวน 14 เลน 
(พฤษภาคม 2561) และสาขาบิ๊กซีปอยเปต จ านวน 2 โรง 419 ท่ี
น่ัง (ตุลาคม 2562) ซ่ึงเป็นบ๊ิกซีสาขาแรกในประเทศกัมพูชา บนเน้ือ
ท่ีรวม 8,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นท่ีขาย 3,000 ตร.ม. และพื้นท่ีเช่า/
โรงภาพยนตร์ อีก 5,000 ตร.ม. 
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จ ากัด 
 ร่วมทุนกับนิติบุคคลจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ภายใต้       แบรนด์ 
“เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  แพลตินัม”  สาขาเวียนเทียน จ านวน  5  โรง 
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1,148 ที่นั่ง (กรกฎาคม 2558) ท่ีศูนย์การค้าเวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว   และสาขา ITEC 
Mall จ านวน 4 โรง 843 ท่ีน่ัง ท่ีศูนย์การค้า ITEC Mall เมืองเวียงจันทน์ (มกราคม 2562) 
 
บริษัท ซีนีเพล็กซ์(ลาว) โซล จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าการลงทุน 1,000,000,000 LAK (ท่ีราคาพาร์ 10,000 LAK) หรือประมาณ 4,300,000 บาท (โดย
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 0.0043 LAK ณ พฤษภาคม 2559) ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเฟรนด์ชิป มอลล์ 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 4 โรง 1,087 ที่นั่ง ท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโรง
ภาพยนตร์รายใหญ่เพียงรายเดียวในประเทศลาว 

 
 ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ าแข็ง 

 
     บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ท่ี Standalone 

สาขาสุขุมวิทจ านวน 20 เลนโดยเน้นความหลากหลายของการบริการเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯในการเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรใน
ที่แห่งเดียวภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” น าเสนอบริการโบว์ลิ่งในลักษณะของ
กีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีครอบครัวและ
เพื่อนๆสามารถมาสังสรรค์ด้วยกันได้แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมท่ีจะเน้น
เพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์
ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะเป็นแฟชั่น
โบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนในย่านธุรกิจใจกลางเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ 
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนให้บริการโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 
ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ภายใน 1 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 
เลนและบริการคาราโอเกะ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ท าการ
ทยอยเปิดสาขาภายใต้แบรนด์ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” เรื่อยมา ส าหรับการ
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ในนามบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ 
(แคมโบเดีย) จ ากัด ได้ท าการเปิดสาขาในประเทศกัมพูชาให้บริการโบว์ลิ่ง 13 
เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง (มิถุนายน 2557)  และได้เปิดสาขาเพิ่มที่
ศูนย์การค้าอิออน มอลล์ สาขาที่ 2 ในปงค์เปีย ประเทศกัมพูชา ให้บริการเลนโบว์ลิ่ง จ านวน 14 เลน (พฤษภาคม 2561) และ บริษัทฯ ใน
นามบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จ ากัดได้ท าการเปิดสาขาในเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ให้บริการโบว์ลิ่ง 8 เลน (พฤษภาคม 2560) 
 นอกจากนี้บริษัทฯได้เปิดตัวลานสเก็ตน้ าแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ซับซีโร่” ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรค์ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง
เมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ต เพ่ือตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าท่ีนิยมกีฬาท้าทายสุดอินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport 
and Entertainment” เป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้ความบันเทิงด้วยบนพื้นท่ีให้บริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. 
นอกจากนั้นยังให้บริการลาน Academy ส าหรับเรียนรู้วิธีการเล่นกับครูสอนระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัวโดยจะมีสอนเล่นท้ังแบบ 
Figure และ Hockey ปัจจุบันบริษัทฯเปิดให้บริการลานสเก็ตน้ าแข็งทั้งหมด 3 สาขาได้แก่ เอสพลานาดสาขางามวงศ์วานแคราย (ธันวาคม 
2552) สาขาสุขุมวิท (มีนาคม 2555) และสาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (พฤษภาคม 2555) 

บริษัทยอ่ย สัดสว่นการถอืหุ้น นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้บริการด้านโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ าแข็งและการบันเทิง 
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 ธุรกิจสื่อโฆษณา 

 

จากการท่ีบริษัทฯขยายสาขาเพิ่มขึ้น และจัดหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีได้กว่า 
40 ล้านคนท่ัวประเทศ ท าให้ธุรกิจบริการสื่อโฆษณาเติบโตได้เป็นอย่างดี 
บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด” จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
บริการสื่อโฆษณาท้ังในโรงภาพยนตร์และพื้นท่ีท้ังหมดภายใน Cineplex 
ท่ัวประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากสินทรัพย์ท่ีลงทุนไปแล้ว ท าให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัท หรือ
ท่ีเรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตราก าไรเฉลี่ยร้อยละ 70-80% 

ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณาบนจอวีดีโอ 
(VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma โฆษณาบน Menu 
Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ   (4D Ads)  เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสามารถ
ท าได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่าน้ัน  นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive media) 
และท าโฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion)  จากการท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ 
หลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงมากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอัตราการเติบโตของรายได้ดีอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

 

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ   

 
 
บริษัทฯให้บริการพื้นท่ีเช่าในรูปแบบ Standalone เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการ

ให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง โดยท าการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและ
พฤติกรรมของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ซ่ึงร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็นท่ีนิยมของลูกค้า พื้นท่ีให้เช่ามี 2 ลักษณะ คือ 
เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี พร้อมด้วยบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นท่ี ได้แก่ บริการ
แสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย การท าความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริการส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ 
บันไดเลื่อน และท่ีจอดรถ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นท่ีของบริษัทฯจึงเป็นท่ีดึงดูดส าหรับร้านค้าระดับสากลและ    
แบรนด์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรงของร้านอาหารจานด่วนท่ีต่างต้องการพื้นท่ีใหม่ๆในการขยายสาขาส่งผลต่อ
อัตราการใช้พื้นท่ีเช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆสาขา ท้ังน้ีในเดือนธันวาคม 2562 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพาน
ใหม่-คูคต ได้เปิดให้บริการ ท าให้ลูกค้าสามารถเดินท่ีศูนย์การค้ารัชโยธิน รังสิตได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการขยายฐานลูกค้าออกสู่พื้นท่ี

บริษัทยอ่ย สัดสว่นการถอืหุ้น นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 99.93% ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา 

บริษัทยอ่ย 
สัดสว่นการ

ถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารเฉพาะสาขาสุขุมวิท,รังสิต,งาม
วงศ์วาน 

2. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคเฉพาะสาขาสุขุมวิท, 
รังสิต, งามวงศ์วาน 

3. บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีในอาคาร ส าหรับสาขารัชโยธิน 

4. บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์  จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคส าหรับสาขารัชโยธิน 

5. บริษัท รัชโยธิน ซีนิม่า จ ากัด 99.99% ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีสาขารัชโยธิน 
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ธุรกิจสื่อภาพยนตร์   

 

บริษัทยอ่ย สัดสว่นการถอืหุ้น นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

92.46% ลงทุนในธุรกิจจัดหาและซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศท้ัง
จากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและลงทุนในธุรกิจสื่อโฮมเอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ พร้อมท้ังธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย ผ่านทาง
บริษัทย่อยของบริษัท 

2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 92.46% ธุรกิจจัดหาและซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศ ท้ังจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและผลิต
ภาพยนตร์ไทย ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจ าหน่ายสิทธิใน
ช่องทางต่างๆ โดยจะบริหารจัดการจ านวนภาพยนตร์ท่ีจะ
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อให้มีภาพยนตร์เข้าฉายอย่าง
ต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดาห์ของปีเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทอย่างสม่ าเสมอแม้ในช่วงท่ีภาพยนตร์จากตลาดฮอลลี
วู้ดมีไม่มากนักโดยบริษัทเอ็มพิคเจอร์สจ ากัดจะซ้ือภาพยนตร์
จากผู้สร้างอิสระ บริษัทหนังจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี  

3. บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด 92.46% ธุรกิจจัดหาและซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ และ
ภาพยนตร์ไทย จัดท าในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และบลูเรย์ เป็น
สื่อประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันบริษัทได้ปรับ
ขนาดของธุรกิจลงตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฮมเอ็นเตอร์
เมนท์ท่ีมีการปรับตัวลดลงจากการแทนท่ีของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ท่ีตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น 

4. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด 92.46% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 

5. บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากัด 

  
92.46% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุก

รูปแบบ 

6. บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากัด 

(บริษัทย่อย ภายใต้บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) ) 

70.00% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย จัดตั้งเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 
ทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท (750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 100 บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือเท่ากับ 525,000 
หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นถือหุ้นเท่ากับ 225,000 หุ้น 

7. บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จ ากัด 99.99% ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 13 
มกราคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทด าเนินการเปลี่ยนชื่อจาก 
บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ จ ากัด และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบกิจการลงทุน ในธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 
2564 
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การด าเนินงานรว่มกัน 
สัดสว่นการถอืหุ้น 

นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

8. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     ฮักเถิดเทิง 

50.85% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง ฮักเถิดเทิง ยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เมื่อ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เงินลงทุนในสัญญา 18.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วน
การลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ลงทุน 55% (มูลค่า 9.90 ล้านบาท) 
2.) บริษัท แลนด์อ๊อฟสไมล์ จ ากัด ลงทุน 45% (มูลค่า 8.10 ล้านบาท) 

9. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     ไบค์แมน 

64.72% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2561 เงินลงทุนในสัญญา 25.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ลงทุน 70% (มูลค่า 17.50 ล้านบาท) 

2.) บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด ลงทุน 30%  (มูลค่า 7.50 ล้านบาท) 
10. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     ไบค์แมน 2 

50.85% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก 2 เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 เงิน 

ลงทุนในสัญญา 25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ลงทุน 55% (มูลค่า 13.75 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด ลงทุน 45%  (มูลค่า 11.25 ล้านบาท) 

11. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     แก๊งตาลซ่ิง และ 
     หลาน 25 น้า 24 

64.72% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง อีเรียมซ่ิง (เข้าฉายวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563) 
และภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์ดื้อ กันท่าเหรียญทอง (เข้าฉายวันท่ี 18 กันยายน 
2562) เงินลงทุนในสัญญาเรื่องละ  25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน 
ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ลงทุน 70% (มูลค่าเรื่องละ 17.50 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด ลงทุน 30% (มูลค่าเรื่องละ 7.50 ล้านบาท) 

12. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     สามเกลอหัวแข็ง และ 
     จ๊วด กะเทยบั้งไฟ 

64.72% - ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง แสบสน่ัน ยันหว่าง Happy New You เข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์เมื่อวันท่ี  30 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในสัญญา  23.50 ล้าน
บาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ลงทุน 70% (มูลค่าเรื่องละ 16.45 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ลงทุนเรื่องละ 30% (มูลค่าเรื่องละ 7.05 
ล้านบาท) 
และภาพยนตร์ไทย เรื่อง จ๊วด กะเทยบั้งไฟ ซ่ึงยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เงิน
ลงทุนในสัญญา 15.50 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ลงทุน 70% (มูลค่าเรื่องละ 10.85 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด ลงทุน 30% (มูลค่าเรื่องละ 4.65 ล้านบาท) 
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บริษัทรว่ม/การรว่มคา้ 

(รบัรูโ้ดยวธิีสว่นไดเ้สยี) 

สัดสว่นการถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

13. บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น จ ากัด 

50.85% ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อฉายในโรง
ภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศกัมพูชา 
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 200,000 USD แบ่ง
ออก เป็ น  200 ,000  หุ้ น  มู ล ค่ าหุ้ น ละ  1  USD ผู้ ร่ วมลง ทุน
ประกอบด้วย : 
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
    มีสัดส่วนลงทุน 55% (110,000 หุ้น ,จ านวนเงิน 110,000 
    USD หรือประมาณ 3,630,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 
    USD เท่ากับ 33 บาท) , 
2.) MVP Entertainment Pte.Ltd (จดทะเบียนในประเทศ 

    กัมพูชา) สัดส่วนลงทุน 30% (60,000 หุ้น) และ 
3.) Sabay Digital Corp.Ltd. (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
    สัดส่วนลงทุน 15% (30,000 หุ้น) 

14. บริษัท ลาสต์ ไอดอล 
     (ไทยแลนด์) จ ากัด 

18.49% ธุรกิจด้านความบันเทิง จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว
มูลค่า 25 ล้านบาท 

ผู้ร่วมลงทุนประกอบด้วย : 
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
    สัดส่วนลงทุน 20% (2 แสนหุ้น มูลค่า 20 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ดราคอนิค จ ากัด (“DCN”) 
    สัดส่วนลงทุน 20% (2 แสนหุ้น มูลค่า 20 ล้านบาท) 
3.) บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

    (“T&B”) สัดส่วนลงทุน 30% (3 แสนหุ้น มูลค่า 30 ล้านบาท) 
4.) บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (“SEARCH”) 
    สัดส่วนลงทุน 30% (3 แสนหุ้น มูลค่า 30 ล้านบาท) 

15. กิจการร่วมค้าภาพยนตร ์
   แสงกระสือ 

27.74% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง แสงกระสือ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์
เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในสัญญา 35.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 40% (มูลค่า 14.00 ล้านบาท) 
2.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 30% (มูลค่า 10.50 ล้านบาท) 
3.) บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด และบริษัท  
    นอร์ธสตาร์ จ ากัด สัดส่วนลงทุนบริษัทละ 15%  
    (มูลค่าบริษัทละ 5.25 ล้านบาท)  

16. กิจการร่วมค้าภาพยนตร ์
    ขุนแผนฟ้าฟื้น 

47.16% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ไทย เรื่อง ขุนแผนฟ้าฟื้น เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เงินลงทุนในสัญญา 47.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด ลงทุน 51% 

    (มูลค่า 23.97 ล้านบาท) 
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บริษัทรว่ม/การรว่มคา้ 

(รบัรูโ้ดยวธิีสว่นไดเ้สยี) 

สัดสว่นการถอืหุ้น 

นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

16. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
    ขุนแผนฟ้าฟื้น (ต่อ) 

 2.) บริษัท บีฮีมอธ จ ากัด ลงทุน 40% (มูลค่า 18.80 ล้านบาท) 
3.) บริษัท มันเวิร์ค จ ากัด ลงทุน 9% (มูลค่า 4.23 ล้านบาท) 

17. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     THAT MARCH 

12.94% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง ดิวไปด้วยกันนะ เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เงินลงทุนในสัญญา 25.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี) 
    สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่า 12.75 ล้านบาท) 
2.) บริษัท Slap Monster จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 35% (มูลค่า 8.75 ล้านบาท) 
3.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 14% (มูลค่า 3.50 ล้านบาท) 

18. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     OUR LOVE FOREVER 

12.94% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน (Love Battle) เข้า
ฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน2562 เงินลงทุนในสัญญา 
25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี) 
    สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่า 12.75 ล้านบาท) 
2.) บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 35% (มูลค่า 8.75 ล้านบาท) 
3.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

     สัดส่วนลงทุน 14% (มูลค่า 3.50 ล้านบาท) 

19. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์              
CLASSIC AGAIN 

36.06% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ไทย เรื่อง CLASSIC AGAIN เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 เงินลงทุน 

ในสัญญา 25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี) 
    สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่า 12.75 ล้านบาท) 
2.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 39% (มูลค่า 9.75 ล้านบาท) 
3.) บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 10% (มูลค่า 2.50 ล้านบาท) 

20. กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
     คืนยุติธรรม 

64.72% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง คืนยุติธรรม เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 
เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 เงินลงทุนในสัญญา 19.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 70% (มูลค่า 13.30 ล้านบาท) 
2.) บริษัท ดรีมบ็อกซ์ จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่า 2.85 ล้านบาท) 
3.) บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่า 2.85 ล้านบาท) 
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บริษัทรว่ม/การรว่มคา้ 

(รบัรูโ้ดยวธิีสว่นไดเ้สยี) 

สัดสว่นการถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

21. กิจการร่วมค้าภาพยนตร ์
     แดงพระโขนง 

50.85% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง แดงพระโขนง ยังไม่เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญา 27.50 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการ
ลงทุน ดังน้ี 

1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 55% (มูลค่า 15.13 ล้านบาท) 
2.) บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 30% (มูลค่า 8.25 ล้านบาท) 
3.) บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จ ากัด 

    สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่า 4.13 ล้านบาท) 
22. กิจการร่วมค้าภาพยนตร ์
     CRACKED 

20.00% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เรื่อง CRACKED ยังไม่เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญา 27.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการ
ลงทุน ดังน้ี 

1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี) 
    สัดส่วนลงทุน 80% (มูลค่า 21.60 ล้านบาท) 
2.) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
    สัดส่วนลงทุน 20% (มูลค่า 5.40 ล้านบาท) 

23. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด 

41.61% ธุรกิจให้บริการแพร่ภาพสัญญาณดาวเทียมและจัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ ผ่านเคเบิ้ลทีวี ช่อง M Channel 
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด(มหาชน) กับบริษัท กันตนา กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ
วันท่ี 27 มกราคม 2553ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   โดยบริษัทย่อยถือหุ้น
จ านวน 1,799,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย 
ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่ม ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยซ้ือหุ้น 
จ านวน 899,998 หุ้น ท่ีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ท าให้ทุนจด
ทะเบียนเปลี่ ยนแปลงเป็น 60 ล้านบาท แบ่ง เป็นหุ้นสามัญ 
6,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท และบริษัทย่อยมีจ านวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงเป็น 2,699,994 หุ้น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 

24. บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด 32.07% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ รวมท้ังงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ 

บริษัทน้ีก่อตั้งขึ้นในปี 2557 จากการร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ  บจ.ทรู 
ไอคอนเท้นท์ ในกลุ่มทรู ,แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ ,แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส 
และบมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ 
บริษัทละ 28.57% โดยคิดเป็นมูลค่ารายละ 50 ล้านบาท และแม็ทชิ่ง 
สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นท้ังหมด 175 ล้านบาท บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะ
ผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อป้อนตลาดท้ังในและต่างประเทศ โดย
เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก”(เข้าฉาย 28 สิงหาคม 
2557) 
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด (“บริษัทร่วมค้า”) มีมติอนุมัติ 
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บริษัทรว่ม/การรว่มคา้ 

(รบัรูโ้ดยวธิีสว่นไดเ้สยี) 

สัดสว่นการถอืหุ้น 
นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

 24. บริษัท ทรานส์ฟอร์ เมชั่น ฟิล์ม 
จ ากัด (ต่อ) 

  ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด จากหุ้น
สามัญ จ านวน 1.75 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น
หุ้นสามัญ จ านวน 2.45 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 100 บาท 
คิดเป็นเงินลงทุนใหม่เท่ากับ 245 ล้านบาท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“เอ็ม พิคเจอร์”) ได้
ช าระค่าหุ้น จ านวน 35.00 ล้านบาท ส าหรับหุ้นสามัญท่ีเพิ่มจ านวน 
350,000 หุ้น ตามมูลค่าท่ีตราไว้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ย่อยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเป็น  850,000 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 
34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด 
การเพิ่มทุนดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

25. บริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม 
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จ ากัด 

36.98% ธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นการร่วมลงทุนของกลุ่ม
บริษัทโดยบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
กับบริษัท เอ็มวีพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เงินลงทุนเริ่มต้นท้ังสิ้น 
125,000 USD แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นหุ้นละ 12.5 USD 
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 และ 60 ตามล าดับ แบ่งเป็นวงเงินลงทุน
ของบริษัทเท่ากับ 4,000 หุ้น  เป็นเงิน 50,000 USD หรือ ประมาณ 
1,750,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน  USD เท่ากับ 35 บาท ณ 30 
มิถุนายน 2558) 

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 มีมติให้ลงทุนเพ่ิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวน 34,200 หุ้น หุ้นละ 10,000 กีบ คิด 

เป็นเงินท้ังสิ้น 342,000,000 กีบ (ประมาณ 1,304,000 บาท) ท าให้
ทุนจดเบียนจากเดิม เท่ากับ 1,000,000,000 กีบ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
100,000 หุ้น เปลี่ยนแปลงเป็น  1,855,000,000 กีบ แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 185,500 หุ้น และสัดส่วนการลงทุนจากเดิม 40,000 หุ้น 
เปลี่ยนแปลงเป็น 74,200 หุ้น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง 

26. บริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เท
นเมนท์ จ ากัด 

41.61% ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความบันเทิง จัดตั้งเมื่อวันที 16 ธันวาคม 
2564 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 
บาท ตามสัดส่วน ดังน้ี  

1. บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ลงทุนร้อยละ 45 

2. บจก. ไทยบรอดคาสติ้ง ลงทุนร้อยละ 35 

3. บจก. โต๊ะกลมโทรทัศน์ ลงทุนร้อยละ 20 

          ในอดีตบริษัทฯถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จ ากัด ซ่ึงจัดจ าหน่ายภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์และยังได้ถือหุ้นในบริษัท เอ็ม
วีดี จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ้ป จ ากัด) และบริษัทฯได้ท าการปรับโครงสร้างธุรกิจมา อย่าง
ต่อเน่ืองและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา  บริษัทท้ังสองได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เท
นเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  ท้ังน้ี   กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ได้ผลิต
ภาพยนตร์ไทยออกสู่ตลาดภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ยังคงตั้งใจที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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ธุรกิจอื่น 
เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นปี 2564 ดังน้ี 
 

บริษัทรว่ม/การรว่มคา้ 

(รบัรูโ้ดยวธิีสว่นไดเ้สยี) 

สัดสว่นการ
ถอืหุ้น 

ธรุกจิประกอบกจิการ 

1. บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ ากัด 50.00% ธุรกิจพื้นท่ีให้เช่า 

2 .  ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ (“MJLF”) 

33.00% ธุรกิจพื้นท่ีให้เช่าและบริการ 
ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯได้มีพัฒนาการท่ีส าคัญ คือความส าเร็จใน
การจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนท่ีเข้าไปลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวม
มูลค่า 2,300 ล้านบาท จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว ท้ังน้ี ก าไรท่ี
ได้มาจากการขายกองทุน บริษัทฯได้น าไปลงทุนในสาขา Standalone 
แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิวรัชโยธินท่ีเข้า
ร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์สดีเวลอปเมนท์ บริษัทละร้อยละ 50 

3. บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จ ากัด 40.00% ธุรกิจจ าหน่ายบัตรชมกีฬา คอนเสิร์ต และงานต่าง ๆ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯได้เข้าลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.
คอม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษัทฯไปสู่ช่องทางการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
บัตรชมการแสดงต่างๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
การใช้ช่องจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการจ าหน่ายบัตรชม
การแสดงต่างๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการใช้ช่องจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้า
มากขึ้นอีกด้วย 

4. บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทน 
เม้นท์ จ ากัด 
  

49.00% ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันท่ี 9 
มีนาคม 2559 บริษัทร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ซีเจ อีแอนด์
เอ็ม จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศเกาหลี และธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร จัดตั้งบริษัท ซีเจ เมเจอร์ 
เอ็นเตอน์เทนเม้นท์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 7,000 หุ้น หุ้นละ 10,000 บาท ประกอบด้วย  
1.) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด(มหาชน) 
    ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.00 เงินลงทุน 34.3 ล้านบาท 

2.) CH Holdings Limited 

    ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.00 เงินลงทุน 34.3 ล้านบาท 

3.) ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 2.00 เงินลงทุน 1.4 ล้านบาท 

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก “20 ใหม่ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น” (เข้าฉาย
เดือนธันวาคม 2559) 
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กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลักของ
กลุ่มคือการท าศูนย์รวมความบันเทิง ในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” 
โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ต
น้ าแข็ง ในนาม “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอน์โบว์ล”และ 
“ซับ ซีโร่” เป็นบริการบันเทิงหลักท่ีจะดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ภายในสาขา ส าหรับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือภายในสาขา จะถูกจัดสรร
ให้กับกิจการร้านค้าภายนอกเช่าด าเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์   จะคัดสรรเฉพาะร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ประเภทท่ีเสริมและสนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายของสินค้า
และความครบวงจรในงานบริการเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ท้ังน้ี
สินค้าและบริการน้ันจะต้องมีลักษณะสอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการและรสนิยมของกลุ่มลูกค้าของโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งเป็น
หลัก  

การขยายสาขาในแต่ละครั้ ง  กลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ ให้
ความส าคัญกับการเลือกท าเลท่ีตั้งเป็นส าคัญ สาขาของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยู่บนท าเลทองในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชนท่ี
พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและสถานท่ีท างาน
บริษัทเอกชนและราชการ รวมท้ังการขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์เข้าไปในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์ 
มอล์ล) และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ล้วนเป็นโอกาสทางการค้าของ
กลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ในการสร้างฐานลูกค้าและธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งให้กว้างขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ได้ยึดนโยบายการวางรูปแบบของสินค้าและบริการท่ีหลากหลายใน
ทุกสาขา ท าให้บริเวณพื้นท่ีให้บริการในแต่ละสาขาแวดล้อมด้วย
ร้านค้าร้านอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งท่ีเป็น
บริการเพื่อความบันเทิงหลัก  

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
สามารถจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจออกได้เป็น 2 รูปแบบ
ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนย์บันเทิง (Standalone Complex) 
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนย์บันเทิง ในลักษณะ 

Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็นเจ้าของ
อาคารและจัดสรรพื้นท่ีส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตร์
และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือให้เช่าส าหรับร้านค้า

ต่างๆ และก าหนดพ้ืนท่ีบางส่วนให้เป็นพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางรวมท้ัง
ลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion Hall)  

จุดเด่นที่ส าคัญของการเป็น Standalone Complex ท าให้มี
ความคล่องตัวอย่างมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายได้จากแต่ละธุรกิจ ในสาขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล่องตัวในการก าหนดเวลาเปิด-ปิดอาคาร
ซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาเปิดให้บริการและโอกาสการท ารายได้ การวาง
ผังโครงสร้างพื้นท่ีบริการแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ก าหนดขนาดพื้นท่ีร้านค้าเช่า รวมท้ังการท ากิจกรรมการตลาดเพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนยอดขายในแต่ละสาขา  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนย์บันเทิง (Standalone 
Complex) ประกอบด้วย 5 สาขาได้แก่สาขาป่ินเกล้า สาขารัชโยธิน 
สาขาสุขุมวิท สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน แค
ราย  

รูปแบบที่ 2 : สาขา 
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

จะด าเนินการเช่าพื้นท่ีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า การเช่า
พื้นท่ีท าให้มีข้อจ ากัดในด้านของขนาดพื้นท่ีให้บริการ ดังน้ันบริการ
หลักท่ีมีในสาขาจะเปิดให้บริการส่วนโรงภาพยนตร์เป็นหลักและ
จัดสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพื่อให้เช่าช่วง
ส าหรับเป็นร้านค้าให้บริการ ยกเว้นบางสาขา หากได้พื้นท่ีเช่าท่ีมี
ขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของท าเลก็จะเปิดให้บริการท้ัง
โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นท่ีบางส่วนส าหรับให้เช่า
ช่วงต่อ (หากมีพ้ืนท่ีเหลือ)  

ในรูปแบบของสาขา  บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยู่ ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ( Shopping 
Complex) เช่น  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็นต้น 

2. รูปแบบท่ีอยู่ในห้างแบบ Discount Store / Hyper-
market  เช่น  บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็นต้น 

3. รูปแบบท่ีอยู่ในศูนย์การค้าแบบเปิด (Neighborhood 
Mall) เช่น The Esplanade , เมกาบางนา  เป็นต้น 
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การประกอบธรุกจิของแตล่ะผลิตภณัฑ ์ 

ธรุกจิโรงภาพยนตร ์(Cinema Business) 

ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 

2.1.1 โรงภาพยนตร์ 
     โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นโรงภาพยนตร์ใน
ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) มีสาขาครอบคลุมหลายพื้นท่ี เพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการของผู้ชมและจ านวนภาพยนตร์ที่
เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการ
เลือกชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยม 
เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานที่หรูหรา สวยงาม และการบริการ
ที่ประทับใจลูกค้ายิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 177 สาขา 828 
โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทย จ านวน 169 สาขา 789 
โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 47 สาขา 

และต่างจังหวัดจ านวน 122 สาขา และสาขาในต่างประเทศ  8 
สาขา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 5 สาขา 26 โรงภาพยนตร์ และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 สาขา 13 โรงภาพยนตร์ 
บริหารแบรนด์ในเครือโรงภาพยนตร์ท้ังหมด 8 แบรนด์ สามารถ
รองรับจ านวนผู้ชมได้ท้ังสิ้น 184,213 ท่ีน่ัง ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละ
สาขา ดังน้ี 
1)  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มีจ านวน  131 สาขา 
555 โรงภาพยนตร์ 126,205 ท่ีน่ัง แบ่งเป็น 
      1.1 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน  30 
สาขา 184 โรงภาพยนตร์ 41,076 ท่ีน่ัง 
      1.2 สาขาต่างจังหวัด จ านวน  93 สาขา 332 โรงภาพยนตร์ 
76,963 ท่ีน่ัง 
      1.3 สาขาในต่างประเทศ จ านวน  8 สาขา 39 โรงภาพยนตร์ 
8,295 ท่ีน่ัง 
       

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 
 
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท จ าแนกตามส่วนงาน ดังนี ้

หมายเหต ุข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ส าหรับรายได้ปี 2562) , ข้อมูลตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ส าหรับรายได้ปี 2563-2564) 

กลุ่มธรุกจิ ปี 2564 ปี 2563 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
ปี 2562 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 2,346  78        2,648 67         8,282 76 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 
190  6          390 10         1,185 11 

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 
86  3          217 6           468 4 

ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ 
273  9          334 8           432 4 

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 115  4          176 4           330 3 

รวมรายได ้
จากการขายและบรกิาร 

3,010  89  3,765 96 10,697 99 

รายได้อื่น 
356 11          171 4          133 1 

รวมรายได ้
 3,366 100        3,936 100      10,830 100 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     43 

 

2) โรงภาพยนตร์อีจีวี  ซีนีม่า / เมเจอร์ ซีนีม่า  จ านวน 29 สาขา 
103 โรงภาพยนตร์  21,328 ท่ีน่ัง แบ่งเป็น 

      2..1 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน  6 สาขา 
40 โรงภาพยนตร์ 7,241 ท่ีน่ัง 
      2.2 สาขาต่างจังหวัด จ านวน  23 สาขา 63 โรงภาพยนตร์ 
14,087 ท่ีน่ัง 
3) สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จ านวน 1 สาขา 16 โรงภาพยนตร์ 
4,274 ที่น่ัง  
4) สาขาในเครือเอสพลานาด จ านวน 2 สาขา 28 โรง
ภาพยนตร์ 6,329 ท่ีนั่ง  
5) สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต จ านวน 1 สาขา 8 โรงภาพยนตร์ 
1,349 ที่น่ัง 
6) สาขาไอคอน ซีเนคอนิค จ านวน 1 สาขา 13 โรงภาพยนตร์ 
2,647 ที่น่ัง  
7) สาขาในเครือซีนี เพล็กซ์  จ านวน 12 สาขา 105 โรง
ภาพยนตร์ 22,081 ท่ีนั่ง แบ่งเป็น 
     7.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 6 
สาขา 63 โรงภาพยนตร์ 12,743 ท่ีนั่ง 
    7.2) สาขาในต่างจังหวัด จ านวน 6 สาขา 42 โรงภาพยนตร์ 
9,338 ท่ีนั่ง  
     ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ที่สวยงาม
หรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่อง
ของเก้าอี้นั่งชมภาพยนตร์จะมีให้เลือกหลายรูปแบบ และมีให้
เลือกหลายระดับราคา การจัดวางเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะ
เป็นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งการวางเก้าอี้

สลับช่องไฟระหว่างแถว ท าให้ไม่เกิดการบังกันระหว่างแถว
หน้าและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ระหว่างแถวหน้าและแถว
หลังให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตลอด
ช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากนี้สาขาส่วนใหญ่ยังจัดให้มี
บริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงการ
ให้บริการนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึก
ผ่อนคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกด้วย 

ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ Mega Screen ที่มีขนาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้าง
ภายในโรงภาพยนตร์ ท าให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนใน
ทุกต าแหน่งที่นั่ง และล่าสุดก็มีนวัตกรรมการชมภาพยนตร์ที่
เรียกว่า Screen X เป็นเทคโนโลยีในการฉายภาพยนตร์ด้วย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศา รอบทิศทาง  เป็นจอจาก
ขอบล่างจรดเพดานในรูปแบบเดียวกับจอไอแม็กซ์ โดยใช้
ระบบการฉายภาพยนตร์จาก 3 ทิศทาง ด้วยเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ 9 ตัว มาพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos ที่ให้
เสียงสามมิติรอบทิศทาง และล าโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งความ
สมบรูณ์แบบทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All 
Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround 
EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี
ความบันเทิงครบรสทั้งภาพ แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอร์
สกรีน ท่ีมีความละเอียดคมชัด สมจริง กว่าระบบดิจิตอลทั่วไป
ถึง 30% ผ่านเครื่องฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์
ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ 
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“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ ไอแมกซ์” 

เป็นโรงภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย 
เปิดให้บริการที่พารากอนซีนีเพล็กซ์ ภายในโรงภาพยนตร์
สามารถรองรับผู้ชมได้สูงสุดถึง 450 ที่นั่ง เป็นโรงภาพยนตร์ที่
มีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และสูง 21 
เมตร พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound 
Track Dolby Stereo ท าให้ภาพและเสียงที่ถ่ายทอดคมชัด
เหมือนเข้าอยู่ในเหตุการณ์จรงิ และปัจจุบันทางเมเจอร์ยังได้น า
ระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เข้ามาซึ่งเป็นระบบการ
ฉายในรูปแบบใหม่ที่ให้ภาพคมชัดกว่าปกติถึง 10 เท่า พลัง
เสียง Digital Surround 12,000 วัตต์ ปัจจุบันเมเจอร์ ซินี
เพล็กซ์ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ จ านวน 5 
สาขา ประกอบด้วย สาขาพารากอน,สาขารัชโยธิน,สาขา
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่,   สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต สาขา
เซ็นทรัลอีสวิลล์ และสาขาไอคอน ซีนีโคนิค รองรับผู้เข้าชมได้
รวม 2,448 ท่ีนั่ง (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปลี่ยนเป็น
โรงภาพยนตร์ระบบปกติ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 เป็นต้น
ไป) 

ปัจจุบันราคาบัตรเข้าชมส าหรับภาพยนตร์ 3 มิติ 
(3D) เฉลี่ยประมาณ 100-1800 บาท และราคา 80-1800 
บาท ส าหรับภาพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตามประเภทของเก้าอี้ที่
ให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 
น. ภาพยนตร์แต่ละเรื่องใช้เวลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 
ถึง 2.30 ช่ัวโมง  

    “โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดให้บริการที่พารากอนซีนีเพล็กซ์ เป็นที่แรก โรง
ภาพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลก
ภาพยนตร์ ท่ีจะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาพ แสง สี เสียง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคต่าง ๆด้วยการเพิ่ม
ความพิเศษให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อม
เอ็ฟเฟ็กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 
มิติ ซึ่งเอ็ฟเฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เพิ่ม
ความตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการขยับของเก้าอี้ 
ลมเป่า ละอองน้ า กลิ่น แรงสั่นสะเทือน สะกิดขา สะกิดหลัง
และเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิล
เวอร์สกรีน ที่ให้ภาพคมชัดสมจริงภาพที่ฉายเป็นระบบ Mas-

ter image 3D พร้อมแว่นตาบางเบาที่รับภาพเฉพาะระบบ 4 
มิติเท่านั้น  ส าหรับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ดิจิตอล 4 มิติล้วนเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนช่ืนชอบ
แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ที่เป็น Simulator ทั่วๆไป เช่นที่ 
Dream world หรือ Siam Ocean World ที่ฉายหนังเพียง 7 
นาทีเท่านั้นหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ไทยที่สามารถท า 4D 
Effect ได้เช่นกัน โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผู้ชม
ได้สูงสุดถึง 140 ท่ีนั่ง ราคาบัตรเข้าชมโดยเฉลี่ยประมาณ 200 
– 1200 บาทตามประเภทของเก้าอี้ที่ ให้บริการ ปัจจุบัน 
เมเจอร์ฯ เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้น 11 สาขา 
คือ สาขาพารากอน, สาขารัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, สาขาเซ็นทรัลเวส
เกตต์, สาขาพรอมานาด ,สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์ ,สาขาเดอะ
มอลล์โคราช ,สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ ,สาขาไอคอน ซีนีโคนิคและ
สาขาอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

ในด้านความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ค านึงเป็นพิเศษ 
และถือเป็นหลักการส าคัญของงานบริการที่จะต้องมี โดยจะ
เห็นได้จากการเป็นผู้เริ่มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ให้มี
ทางเดินด้านนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกันไม่สับสน  ซึ่ง
จะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เช่น สาขาที่เป็น Standalone 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไว้ในอาคาร
ตั้งแต่เริ่มต้นขออนุญาตกับทางราชการเลย และต่อเช่ือมกับ
ทางหนีไฟ โดยเช่ือมต่อไปยังบันไดหนีไฟที่สามารถลงมาถึงช้ัน
ล่างและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารได้ทันที ข้อส าคัญ
ทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดย
ตลอดเพื่อความสว่างหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ส าหรับสาขาที่อยู่
ตามอาคารของผู้อื่น ทางบริษัทฯ ก็จะค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลักโดยใช้หลักการเดียวกับอาคารท่ีเป็นของบริษัทฯ เอง 
ทางเดินไม่มืดมีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ 
และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สับสน นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆและเครื่องมือตรวจจับ
อาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการอีกด้วย 
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การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
มีลักษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้ 

1. กลุ่ม เมเจอร์  ซีนี เพล็กซ์  จะลงทุนเฉพาะส่วนงาน
โครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ที่ส าคัญคอืระบบการฉายภาพและ
ระบบเสียง หรือจะเรียกรวมว่าเป็นผู้ลงทุนใน Hardware โดย
เจ้าของภาพยนตร์หรือผู้สร้างภาพยนตร์จะเรียกเป็น ผู้ลงทุนใน 
Software 

2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภาระต้นทุนในส่วนของการ
จัดซื้อภาพยนตร์ (หนัง) เป็นหน้าที่ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย
ภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทผู้ผลิต
ภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นผู้ส่งฟิล์มหรือ
เทปภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็น
รอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้าของ Software 
จะเป็นผู้ลงทุนโปรโมทภาพยนตร์ของตัวเองให้เป็นที่นิยมของ
คนดู ซึ่งหมายถึงต้นทุนทางการตลาดทั้งหมดที่ เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เจ้าของภาพยนตร์จะต้องลงทุนเอง  

3. รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์  ทางเจ้าของโรง
ภาพยนตร์จะเป็นผู้เก็บจากผู้ชม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่าตั๋วหนัง
ที่ได้รับมาให้กับเจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 40 
ถึง 50 ทั้งนี้รายได้ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 
ของรายได้รวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังมีรายได้เสริมจากการขายเครื่องดื่มและ     
ป๊อปคอร์น (Concession) และรายได้จากการขายบัตรสมาชิก 
MGEN Card (M-Generation cash card) และบัตรสมาชิก

รายเดือน MPASS (Movie Pass card) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่
สนับสนุนยอดขายตั๋วหนังได้เป็นอย่างดี  

4. รายได้ที่มีบทบาทส าคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้จากค่า
โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (On-screen Advertising) และพื้นที่
ใช้สอยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่รวมถึงการ
ได้รับเงินสนับสนุนท ากิจกรรมร่วมกับเจ้าของสินค้าต่างๆ 
(Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็น
เจ้าของอาคารเอง ส าหรับสาขาที่เป็น Standalone ดังนั้นจึง
สามารถท่ีจะจัดการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตร์ได้ง่าย
กว่าการเข้าไปเช่าพื้นที่ในอาคารของผู้อื่น เช่น ฉายรอบแรกเร็ว
กว่า หรือรอบสุดท้ายสามารถเลิกได้ดึกกว่าคู่แข่ง และยัง
สามารถที่จะใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ในการส่งเสริมการขายได้  

6. จ านวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงลูกค้า
มากขึ้น และรองรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมหนังต่างประเทศท่ี
เข้ามาในตลาดเอเชียและในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะมีปริมาณและ
คุณภาพมากขึ้น  

2.1.2 สาขาและท าเลที่ตั้ง 
     สาขาที่ เ ปิด ให้บริการในปั จจุบั น  มีพื้ นที่ ให้บริ การ
ครอบคลุมแหล่งชุมชนจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 47 สาขา 
 สาขาในเขตต่างจังหวัด 122 สาขา 
 สาขาในต่างประเทศ 8 สาขา 
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สาขาในประเทศ 

จ านวน
โรง 

จ านวน 
ทีน่ัง่ 

สาขารังสิต 16 3,270 
สาขางามวงศ์วาน-แคราย 16 3,911 
สาขาสยามพารากอน 16 4,274 
สาขาเมกา บางนา 15 3,250 
สาขารัชโยธิน 15 3,543 
สาขาซีคอนสแควร์ 12 2,777 
สาขาไอคอนสยาม 13 2,647 
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต 12 2,251 
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก 12 2,418 
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 11 1,804 
สาขาซีคอนบางแค 10 1,877 
สาขาบางกะปิ 10 2,205 
สาขาบางนา 10 1,954 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 10 2,435 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 10 2,361 
สาขาฟิวเจอร์รังสิต 10 1,615 
สาขาโคราช 10 2,549 
สาขาพระราม 2 9 1,607 
สาขาพระราม 3 9 2,509 
สาขาส าโรง 8 1,388 
สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 8 1,128 
สาขาเซ็นทรัลระยอง 8 1,487 
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 8 1,550 
สาขาพัทยา 8 1,748 
สาขาพรอมานาด 8 1,787 
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 8 1,349 
สาขาสุขุมวิท 8 1,749 
สาขาอุดรธานี 8 2,117 
สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,566 
สาขาเชียงใหม่ 7 1,849 
สาขาแฟชั่น ไอซ์แลนด์ 7 1,511 
สาขาสหไทย สุราษฏร์ธานี 7 1,408 
สาขาเกตเวย์ บางซื่อ 6 1,410 
สาขาโลตัสบางใหญ่** 6 1,532 
สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 6 1,357 
สาขาอยุธยา ซิต้ี ปาร์ค 6 1,233 
สาขาบลูพอร์ต 6 1,198 
สาขาโลตัสสุราษฏร์ธานี 6 1,298 
สาขาเพชรเกษม 6 1,690 
สาขาโรบินสันสระบุร ี 6 1,317 
สาขาสามเสน 6 1,475 
สาขาอมตะนคร 5 1,264 
สาขาอ้อมใหญ่ 5 1,177 
สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์ 5 1,311 
สาขาบิ๊กซีลพบุร ี 5 1,088 
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด 5 1,234 
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี 5 1,280 
สาขาบิ๊กซีมหาชัย 5 1,097 
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,169 
สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,636 
สาขานนทบุร ี 5 634 
สาขาปิ่นเกล้า 5 1,372 
สาขาเชียงราย 5 1,231 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

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 3 765 
สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 3 745 
สาขาโรบินสันชัยภูมิ 3 707 
สาขาโลตัส บางปะกอก 3 777 
สาขาบิ๊กซี บ่อวิน 3 759 
สาขาโลตัสจะนะ 2 456 
สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย 2 398 
สาขาโลตัสพิมาย 2 377 
สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ์ 2 192 
สาขาโลตัสสามพราน 2 414 
สาขาสิชล 2 456 
สาขาบิ๊กซีบ้านไผ่ 2 546 
สาขาบิ๊กซีนครพนม 2 616 
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 2 386 
สาขาโลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี 2 344 
สาขาโลตัส ก าแพงแสน 2 286 
สาขาโลตัส พิบูลมังสาหาร 2 276 
สาขาโลตัส โคกส าโรง 2 292 
สาขาโลตัส ศรีสะเกษ 2 311 
สาขาโลตัส ราชบุรี 2 320 
สาขาอัศวรรณ หนองคาย 2 580 
สาขาโลตัส อุตรดิตถ์ 2 234 
สาขาโลตัส พิจิตร 2 348 
สาขาบิ๊กซี สุโขทัย 2 431 
สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 2 420 
สาขาบางกะดี ปทุมธานี 2 394 
สาขาโลตัสหาดใหญ่ สงขลา 2 291 
สาขาโลตัส พะเยา 2 487 
สาขาบิ๊กซีบ้านดุง อุดรธานี 1 204 
สาขาโลตัสสุโขทัย 1 96 
สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด 1 204 
สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 1 224 

สาขาในประเทศ 
จ านวน

โรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 5 1,069 
สาขาโลตัสขอนแก่น 5 1,206 
สาขาบิ๊กซีปทุมธานี 5 1,300 
สาขาโรบินสันเพชรบุร ี 5 1,046 
สาขาโลตัสขอนแก่น ประตูน้ า 5 1,041 
สาขาโลตัสสงขลา 5 1,243 
สาขาโลตัสศรีนครินทร์ 5 1,210 
สาขาโลตัสบ้านโป่ง 5 1,436 
สาขานครสวรรค์ 5 1,098 
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 5 1,165 
สาขาศาลายา 5 964 
สาขาโอเชียน ชุมพร 5 905 
สาขาโรบินสัน ลาดกระบัง 5 876 
สาขาเซ็นทรัล ศรีราชา 5 928 
สาขาอยุธยา 4 1,248 
สาขาบิ๊กซีล าปาง 4 866 
สาขาบิ๊กซีราชบุรี 4 948 
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสด์ิ 4 912 
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี 4 1,068 
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี 4 844 
สาขาชลบุรี 4 1,017 
สาขาหัวหิน 4 1,383 
สาขาแจ่มฟ้า ล าพูน 4 1,092 
สาขาก าแพงเพชร 4 965 
สาขากระบี่ 4 1,089 
สาขาโลตัสแกลง 4 1,079 
สาขาโลตัสแม่สอด 4 1,184 
สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช 4 876 
สาขาโลตัสนครปฐม 4 897 
สาขาโลตัสนครสวรรค ์ 4 668 
สาขาโลตัสหนองบัวล าภู 4 994 
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี 4 870 
สาขาโลตัสนวนคร 4 1,194 
สาขานครศรีธรรมราช 4 971 
สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,098 
สาขาพิษณุโลก 4 1,016 
สาขาโรบินสันมุกดาหาร 4 1,016 
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 4 916 
สาขาโรบินสันสกลนคร 4 856 
สาขาสระบุรี 4 1,064 
สาขาศรีราชา 4 1,181 
สาขาธัญบุรี 4 976 
สาขาเดอะสกายอยุธยา 4 951 
สาขาบิ๊กซีโคราช 2 4 980 
สาขาโรบินสันก าแพงเพชร 4 753 
สาขาบิ๊กซี เชียงราย 4 1,050 
สาขาทีเอ็มเค กาญจนบุรี 4 910 
สาขาสุรินทร์พลาซ่า 4 728 
สาขาบิ๊กซีระนอง 3 694 
สาขาเซ็นทรัลสมุย 3 672 
สาขามาร์คโฟร์ แพร่ 3 620 
สาขาอีจีวี บิ๊กซีล าพูน 3 738 
สาขาโลตัสนาดี 3 669 
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2.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

     โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิดให้บริการ
ทุกวันต้ังแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 ชั่วโมงต่อวัน โดย
เฉลี่ยภาพยนตร์ 1 เรื่องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชั่วโมง ท า
ให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถท ารอบฉายได้เฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบ
ต่อวัน การวางโปรแกรมฉายจะถูกก าหนดโดยจ านวนภาพยนตร์
ใหม่ท่ีจะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ (Movie Line up) และภาพยนตร์
ท่ีอยู่ระหว่างฉาย ซ่ึงโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีภาพยนตร์ใหม่
เข้าฉายประมาณ 5 -6 เรื่อง และภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมี
ระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะ
นานกว่าน้ันขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมของภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ 

2.1.4  ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 

     โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ด าเนินนโยบายผูก
พันธมิตรกับทุกค่ายบริษัทตัวแทนภาพยนตร์ เปิดกว้างให้ทุกค่ายน า
ภาพยนตร์เข้าฉายด้วยเงื่อนไขการแบ่งรายได้ค่าบัตรเข้าชมท่ีต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความนิยมของภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ จะเห็นได้ว่า เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ท่ีมีก าหนดเข้าฉายในปี 2564 ถูกเลื่อนเป็น
จ านวนมากจึงต้องน าภาพยนตร์ท่ีเคยเข้าฉายแล้วในอดีตแต่ยังได้รับ
ความนิยมอยู่น ากลับมาฉายใหม่  ซ่ึงภาพยนต์ท่ีเข้าฉายท้ังหมดในปี
มีจ านวน 222  เรื่อง หรือเฉลี่ยมีภาพยนตร์เข้าใหม่ทุกสัปดาห์ๆ ละ 
3-4 เรื่อง ซ่ึง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ท่ีมี

คุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผู้ชมเข้าฉายท้ังหมด 
202 เรื่อง หรือร้อยละ 91 ของภาพยนตร์ท้ังหมด และวางโปรแกรม
การฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานขึ้นโดยมีรายละเอียดประกอบ ดังน้ี 

2.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

     ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาและ
ประเภทของเก้าอี้ น่ัง ท่ีให้ความสะดวกสบายระหว่างการชม
ภาพยนตร์ และระบบการฉายท่ีต่างกันท้ัง ระบบปกติ ระบบสองมิติ 
2D และระบบสามมิติ 3D  ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 

โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์และซนีเีพลก็ซ ์

โรงภาพยนตรใ์นเครอือจีวี ีซนีมีา่ / เมเจอร ์ซนีมีา่ 

สาขาในประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

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

สาขาตา่งประเทศ จ านวนโรง 
จ านวน 
ทีน่ัง่ 

สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา 7 1,581 
สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศลาว 5 1,148 
สาขาปากเซ ประเทศลาว 4 1,087 
สาขาโซย่า พนมเปญ 6 807 
สาขาแพลตตินั่ม เสียมเรียบ 3 457 
สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา 8 1,953 
สาขาบิ๊กซี  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา 2 419 
สาขาไอทีอีซีซี เวียนตียน ประเทศลาว 4 843 

รวมทั้งสิน้ 828 184,213 

ประเภทของภาพยนตร ์
จ านวนทีฉ่ายทง้หมด 

(เรือ่ง) 
จ านวนทีฉ่ายในเครอื

เมเจอรซ์นีเีพลก็ซ ์(เรือ่ง) 

ภาพยนตร์ต่างประเทศ 195 176 

ภาพยนตร์ไทย 27 26 

รวมภาพยนตรท์ีเ่ข้าฉายทัง้หมด 222 202 

ประเภทเกา้อีน้ัง่ 
ราคาบัตรเขา้ชมภาพยนตร์

ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Happy Seat 
Normal Seat 
Honeymoon Seat แบบพับที่เท้าแขนได้ 
First Class เก้าอี้นั่งแบบพับที่เท้าแขนได้บนชั้นลอย 
Platinum 
Honey Seat 
Hall Of Fame 
Mega Milano Chair 
Milano Chair 
Emperor เก้าอ้ีประเภทปรับเอนนอนยืดขาได้ 
Ulitma 
Opera Chair (Pair) เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง 
Opera 
Opera Deco (Pair) 
Milano Twin Seat 
Galleria 
Ulitma Chair (Pair) 
Honeymoon Twin Seat (Pair) 
Ultra Screen 

50-80 
80-370 
80-320 
90-330 
200-300 
220-290 
300-320 
350-390 
300-400 
300-400 

500 
500-900 
500-840 
600-640 
600-740 
600-640 

700-1,200 
800-1,300 
 900-1,100 

ประเภทเกา้อีน้ัง่ 
ราคาบัตรเขา้ชมภาพยนตร์

ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Happy Seat 
Normal Seat 
Honeymoon Seat 
Premium 
Privilage Chair 
Gold Class 
Premier (Pair) 
Milano Twin Seat (Pair) 
Opera Chair (Pair) 

50-90 
100-300 
120-320 
300-350 
350-400 
350-370 
400-640 
500-640 
600-740 
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โรงภาพยนตรพ์ารากอนซนีเีพลก็ซ ์ควอเทยีรซ์เีน
อารต์ ไอคอนซเีนคอนคิ และโรงพเิศษ IMAX ,4DX,Real D 

2.1.6 บรกิารจ าหน่ายเครือ่งดื่มและปอ๊ปคอรน์ (Concession) 

รายได้จากส่วนบริการ Concession หน้าโรงภาพยนตร์ เป็น
รายได้เสริมที่ส าคัญและสร้างความครบวงจรในงานบริการให้แก่
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 
26 ของรายได้รวม โดยมีสินค้าหลักคือ ป๊อปคอร์น (Popcorn) และ
เครื่องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะท่ีออกแบบให้เข้ากับ
ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น และมีสินค้าเสริมเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า อาทิเช่น แซนวิช ฮอท 
ดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่นจ าพวกขนมซองนานาชนิดอย่าง มันฝรั่ง
แผ่นกรอบ (Potato Chip) สาหร่ายอบกรอบ และลูกอม เป็นต้น 

นอกเหนือจากรสชาติของป๊อปคอร์นท่ีกลมกล่อม ร้อนๆ หอม
กรุ่น แล้วการก าหนดจ านวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการให้
เพียงพอกับจ านวนโรงภาพยนตร์  จ านวนท่ีนั่งรวมและจ านวนผู้มา
ใช้บริการ ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการให้สะอาด
สวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคล้องกับรสนิยมของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่
ส าคัญ อีกทั้งการจัดต าแหน่งการวางสินค้าในเคาน์เตอร์ให้สะดวก
ต่อการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเข้าซื้อ เป็นกลยุทธ์การ
ขายที่ส าคัญสามารถสร้างความประทับใจ ความน่าสนใจ และ
กระตุ้นยอดขายสินค้าได้เป็นอย่างด ี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายการจ าหน่ายป๊อปคอร์น ได้แก่ 

การจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ การขายผ่าน
ช่องทาง Modern trade และการขายผ่าน Kiosk เพิ่มขึ้น ซ่ึงผล
ตอบรับค่อนข้างดีคิดเป็นสัดส่วน ถึงร้อยละ 30 จากรายได้จากการ
จ าหน่ายป๊อบคอร์นท้ังสิ้น 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
   2.2.1  กลยุทธ์การตลาด 
     ด้วยการวางเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิง
ครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตร์เป็นสินค้าหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ก้าวสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจโรงภาพยนตร์ด้วยการด าเนินกลยุทธ์การ
แข่งขันอย่างมืออาชีพตลอดมาตั้งแต่เริ่มกิจการ โดยการวาง
ต า แห น่ ง ก า รตลาด  ( Market Positioning Strategy) ให้ โ ร ง
ภาพยนตร์เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีมาตรฐานของสถานท่ีและงาน
บริการในระดับสูงเทียบเท่าโรงแรมระดับห้าดาว ควบคู่ไปกับการ
สร้างความนิยมในศูนย์บันเทิง และด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อ
สินค้า “เมเจอร์  ซีนี เพล็กซ์  ” (Brand Awareness Strategy) 
ให้กับท้ังโรงภาพยนตร์และศูนย์บันเทิง จากสโลแกน “ร่วมสร้างฝัน
บันเทิงระดับโลก (Sharing the world’s best entertainment 
dreams)” ท่ีพร้อมจะสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ของทุกความล้ าสมัยจากโลกบันเทิงมาน าเสนอแก่ลูกค้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ปัจจุบันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นท่ีนิยม
ของลูกค้าในด้านบริการบันเทิงที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและครบวงจร
กลยุทธ์การตลาดหลักๆ ที่น ามาใช้ประกอบด้วย 

1. กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

     โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นท่ี
เหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของคู่แข่งอย่างชัดเจน 
(Product Differentiation) ในเรื่องความสวยงามหรูหราของ
สถานท่ีบริการท้ังภายนอกและภายในโรงภาพยนตร์และความ
ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีด้านภาพและเสียง ท้ังน้ี เป็นผลมาจาก
การติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการในโรงภาพยนตร์ 

ประเภทเกา้อีน้ัง่ 
ราคาบัตรเขา้ชมภาพยนตร์

ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Candy Seat 
Premium 
Privilege Chair 
Premium X Chair 
Privilege X Chair 
Iconic Chair 
Quartier Chair 
Single Sofa Bed 
Privilege XL Chair 
Royal Balcony 
Prestige 
Westgate Chair (Pair) 
VIP Single Seat 
Double Sofa Bed (Pair) 
Paragon Chair (Pair) 
Paragon X Chair (Pair) 
Q CoCoon Chair (1 Seat) 
VIP Couple Seat 
Ultimate IMAX (Pair) 
Mega Ultra Screen 
Q CoCoon Chair (Pair) 

200-270 
200-500 
220-600 
270-340 
290-640 
300-390 
300-420 
300-320 
300-660 
320-390 
350-500 
600-740 

650-1,250 
800-1,300 
900-1,040 

1,000-1,040 
1,100-1,200 
1,200-2,300 
1,500-1,500 
1,600-1,800 
2,000-2,200 
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(Moviegoer) อย่างต่อเน่ือง พบว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับความ
สวยงามและความสะดวกสบายของสถานท่ีเป็นอันดับหน่ึงในการ
เลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ ดังน้ันกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึง
ก าหนดเป็นนโยบายและแผนงานท่ีต่อเน่ืองในการปรับปรุงและ
พัฒนาสาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐาน
โรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นส าคัญ 

1.1 กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งที่สมบูรณ์ 

     กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก าหนดนโยบายในการเลือกท าเลท่ีตั้ง
สาขาโรงภาพยนตร์ให้กระจายครอบคลุมพื้นท่ีต าบล อ าเภอใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยมีองค์ประกอบส าคัญคืออยู่
ในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชน ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษา ใกล้
ห้างสรรพสินค้า ใกล้สถานท่ีท างานบริษัทเอกชน ใกล้สถานท่ี
ราชการ ใกล้แหล่งชุมชนท่ีพักอาศัย และอยู่ในเส้นทางท่ีการสัญจร
ไปมาสะดวก มีรถประจ าทางผ่านหลายสายและเป็นทางผ่านออกสู่
ภาคต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจ
ได้แก่  Stand alone Complex, สาขาในห้างสรรพสินค้า, สาขาใน 
Hypermarket และสาขาในศูนย์การค้าแบบเปิด เพื่อให้เหมาะสม
กับในแต่ละท าเลท่ีตั้งของสาขา 
1.2 กลยุทธ์การท าการตลาดเชิงรุกกับลูกค้า 

     เพื่อสร้างฐานลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ด าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกกับลูกค้า 
โดยบริษัทมีแผนการตลาดท่ีมีความรวดเร็วและมีความคล่องตัวใน
การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และเป็นแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกค้า กลยุทธ์การ
ท าการตลาดเชิงรุกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย 
 การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงจัด

ภาพยนตร์เข้าฉายท่ีครบอรรถรสมากท่ีสุด  
 งานบริการท่ีประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ท่ีเข้าใจ 

เข้าถึงลูกค้า เป็นส าคัญ 
 กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจ าแนก

ออกได้เป็น 3 วิธีการ 
แบบท่ี 1)  กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น ช่วงปิดเทอม,ช่วงปลายปี เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ท้ังปี  เช่น ท าบัตรอิ เล็คโทร นิคแทนเงินสด เพื่ อ เพิ่มความ
สะดวกสบายแก่ลูกค้าในการเข้าชม และการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์ 
นอกจากน้ี ยังมีการท ากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty Pro-

gram) รวมถึงการท าโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกด้วย 
แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บิล (Handbill) 
แผ่นภาพ โฆษณา ภาพยนตร์ท่ีค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อแจก
ให้กับผู้ชมภาพยนตร์ ท่ี นิยมสะสมเป็นท่ีระลึก และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภาพยนตร์ท่ีจะเข้าฉายในโปรแกรมถัดไป 
อีกช่องทางหน่ึง 
แบบท่ี 3)  แบบเป็นบัตรก านัล เช่น บัตร Gift Card ใช้แทนการส่ง
ของขวัญให้แก่กันในเทศกาลต่างๆ และบัตรของขวัญส าหรับองค์กร 
ท่ีสามารถพิมพ์รูปภาพ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการได้ เพ่ือมอบให้
ลูกค้าหรือผู้มีอุปการคุณ 
1.3 กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ 

     กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เช่นบริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์ กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี
ในการท าโปรโมชั่นหนังแต่ละเรื่องจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน์ 
(Sneak Preview) รวมท้ังการช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้
เหมาะสมกับความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรม
หนัง จ านวนรอบฉายของหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน และมีความ
ยืดหยุ่น โดยหนังเรื่องใดท่ีมีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉาย
จ านวนมากรอบขึ้น เพื่อรองรับกระแสความนิยมในการเข้าชม
ภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ ในขณะเดียวกันหนังเรื่องใดท่ีเข้าฉายแต่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมน้อยก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ท้ังน้ีเพื่อจะได้
น าหนังเรื่องท่ีได้รับความนิยมมากกว่าเข้าฉายแทนเพื่อให้สอดคล้อง
และตอบสนองได้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

     พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่ส าคัญคือสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัท
เจ้าของสินค้าบริษัทใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีชื่อทาง
การ ค้ า เป็ นสากล  ( International Brand) และมี กลุ่ มลู ก ค้ า

เป้าหมายกลุ่มเดียวกับลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรง
ภาพยนตร์จะร่วมท าแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์อย่าง
ต่อเนื่อง เช่นการท าโฆษณาบนจอ  ภาพยนตร์และการท า
โปรโมช่ันภายในพ้ืนท่ีสาขา เป็นต้น 

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

     เนื่องด้วยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปัจจุบันมีจ านวนมากและมี
หลากหลายประเภท บริษัทให้ความใส่ใจในการจัดหาภาพยนตร์ท่ี
เข้ามาฉายให้เหมาะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ท าให้ฐานลูกค้าผู้ชมทุก 
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เพศ ทุกวัย ท าให้ฐานลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ค่อนข้างกว้าง กลุ่มลูกค้า
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น วัยท างาน วัย
สูงอายุ และกลุ่มที่มาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานจะ
มีความถี่ในการใช้บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลาก
แนวกว่ากลุ่มลูกค้าอื่น  จัดโปรแกรม มูฟวี่ออนดีมานท์ เพื่อจัดหา
ภาพยนตร์เข้าฉายได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น     
     นอกจ ากกลุ่ ม ลู ก ค้ า ท่ี เ ป็ นผู้ นิ ย มช มภาพยนตร์ ท่ั ว ไ ป 
(Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้ความส าคัญกับการ
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้าหมายขยายเข้าสู่กลุ่มผู้ที่ยังไม่
นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) หรือผู้ ท่ียังไม่ชอบไปโรง
ภาพยนตร์ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ายังมีอีกเป็นจ านวนมาก การท า
การตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรือ Direct marketing ชักชวน
ให้ลองใช้บริการ มีส่วนลด หากการท าการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้
ส าเร็จจะสามารถท าให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกค้าและ
จ านวนยอดขายให้กลุ่ ม เม เจอร์  ซีนี เพล็กซ์  ได้ เป็นอย่ างดี 
นอกเหนือจากการกระตุ้นยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยม
ติดตามชมภาพยนตร์เป็นประจ า การขยายฐานลูกค้านอกจากกลุ่ม
คนท างานและครอบครัว แบ่งตามบัตรสมาชิกเงินสดและสะสมแต้ม 
ได้แก่  MGEN Kids (ส าหรับเด็ก )  MGEN regular (ส าหรับวั ย
ท างาน) และ MGEN Freedom (ส าหรับผู้สูงอายุ) แล้ว บริษัทยัง
สร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ 
และมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย อย่างบัตรสมาชิกเงินสดและสะสมแต้ม 
MGEN Student (ส าหรับนักเรียน) และบัตรสมาชิก M Pass ดู
หนังไม่อั้นเหมาจ่ายรายเดือนส าหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งค่อนข้าง
ตรงกับไลฟ์สไตล์เด็กวัยรุ่น 
3.  ชอ่งทางการจ าหนา่ย 

     การจ าหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์นอกจากผ่านช่องจ าหน่ายตั๋ว 
(Box Office) หรือเครื่องจ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) บริเวณ
ด้านโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นวิธีเดิม แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการซื้อ
ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ และลดระยะเวลาในการรอซื้อตั๋วที่จุดจ าหน่าย
ตั๋ ว ลูกค้าเพียงน า QR Code มา Scan ท่ีบริ เวณทางเข้าโรง
ภาพยนตร์ ก็สามารถเข้ารับชมภาพยนตร์ได้เลย เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาของลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการ
จอง และ/หรือ จ าหน่ายตั๋วที่หลากหลาย ได้แก ่
1)  ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555  
2) เว็บไซต์ www.majorcineplex.com , www.egv.com,  
www.paragoncineplex.com  

และwww.esplanadecineplex.com 
3)  Mobile Application ,Line Pay 
   2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

     มูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2564
ลดลงจากผลกระทบของวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโรคท่ีเกิดขึ้น 
ท าให้มีมูลค่ารวมท้ังสิ้นโดยประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นส่วนของ
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใช้
ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายบัตรชมภาพยนตร์ ประมาณร้อยละ 
51 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 เป็นมูลค่าตลาด
ภาพยนตร์ท่ีจ าหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด ซ่ึงตอบโจทย์
การขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวัดของบริษัท เป็นอย่างมาก 
 
ข.  โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

     1)  โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในสถานการณ์ปกติ
สามารถประเมินได้จากตัวชี้ ( Indicator) ทางธุรกิจได้แก่จ านวน
ประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษัทฯ คาดว่า
ประชากรในประเทศไทย จ านวนกว่า 70 ล้านคนเฉลี่ยจ านวน
ประชากรต่อโรง (ประมาณ 1,300 โรง) อยู่ ท่ีระดับประมาณ 
54,000 คนต่อโรง มีระดับราคาตั๋วเฉลี่ย (Average ticket price) 
เท่ากับประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเมื่อเทียบกับตัวเลขของ
ประเทศเกาหลีใต้ ท่ีมีจ านวนประชากรประมาณ 51 ล้านคน เฉลี่ย
จ านวนประชากรต่อโรง (ประมาณ 3,173 โรง) อยู่ท่ีระดับประมาณ 
17,000 คนต่อโรง   มีระดับราคาตั๋วเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 7 
ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีภาวะจ านวนโรง
ภาพยนตร์น้อยกว่าจ านวนประชากร (Under Screen) คือ มี
จ านวนภาพยนตร์ (Software) ท่ีผลิตออกมาและรอจะเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์รอบแรกมากกว่าจ านวนโรงภาพยนตร์ (Hardware) 
ท่ีรองรับ ท าให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีระยะเวลาการเข้าฉายและ
จ านวนรอบท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ได้ระยะเวลาจ ากัดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจ านวนรอบฉายจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความนิยมของภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ 
เปรียบเทียบกับความนิยมของหนังเรื่องอื่นท่ีมีก าหนดการเข้า 

http://www.majorcineplex.com
http://www.paragoncineplex.com
http://www.esplanadecineplex.com
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ฉายในช่วงเดียวกันเป็นปัจจัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
จ านวนภาพยนตร์ท่ีผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์จาก
ฮอลลีวูดท่ีมีจ านวนสูงถึงปีละประมาณกว่า 700 เรื่อง กับจ านวน
ภาพยนตร์ท่ีสามารถน าเข้ามาฉายในประเทศได้เพียงปีละประมาณ 
200-300 เรื่อง   
     2)  ในภาคเอกชน หลายๆ บริษัทนอกจากจะได้เพิ่มการลงทุน
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้น ท้ังในส่วนของจ านวนภาพยนตร์
ไทยท่ีเพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น ไฟว์สตาร์, GDH559 , สหมงคล
ฟิล์ม , M39 , Transformation film ,T Moment และ CJ Major 
Entertainment เป็นต้น ยังเกิดโมเดลการร่วมทุนในการผลิต
ภาพยนตร์จากหลายๆพาร์ตเนอร์ ท่ีเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุน
และท าให้เกิดผู้ผลิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นในตลาด
ภาพยนตร์ไทย และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ท้ังในส่วน
ของงบประมาณการถ่ายท า สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
และได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบชั้นได้กับ Hollywood ในสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงท าให้สัดส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  ในขณะ
ท่ีภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ ซ่ึงสัญญาณ
ต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาว
ต่อไป 
     3)  ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จังหวัดท่ีมี
โรงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงหนังรุ่นเก่า ท่ีมี
สภาพค่อนข้างทรุดโทรม ไม่ทันสมัย ท าให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด 
ตามต าบล อ าเภอต่างๆ ของประเทศไทยน้ัน ยังมี โอกาสสูง 
นอกจากน้ันประชากรในต่างจังหวัดมีก าลังซ้ือสูง และขาดความ
บันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ท่ีทันสมัย ได้มาตรฐาน ท าให้ความ
ต้องการท่ีจะได้รับความบันเทิงในรูปแบบน้ีมีสูงมากด้วย 
     จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่า
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายในประเทศยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก
จากการท่ีหลายๆ ฝ่ายเข้ามาลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ภายในประเทศ ซ่ึงโรงภาพยนตร์ถือเป็นช่องทางท่ีส าคัญ
ส าหรับวงการภาพยนตร์ท้ังภายในประเทศ และท่ัวโลกท่ีต้องอาศัย
ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นล าดับแรกก่อนจึงจะ
เผยแพร่ไปสู่ช่องทางอื่นๆ ในล าดับถัดไป ดังน้ันโรงภาพยนตร์จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรฐานสูงท้ังด้านสถานท่ี และระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชม ดังน้ันบริษัทฯ จึงยังคงนโยบายใน
การขยายเข้าสู่พื้นท่ีในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด เพื่อท าให้ลูกค้า

ได้รับความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 
ค.  ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน) 
     ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติ เพล็กซ์ 
(Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบัน มี 2 รายหลัก ดังน้ี  

ที่มา: บริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์และเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

     เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่
ต้องอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจเป็นส าคัญ อีกท้ังขนาดของเงิน
ลงทุนจ านวนมากและท าเลท่ีตั้งสาขาท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจท่ี
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจล้วนเป็นรายเดิมท่ีอยู่ใน
วงการเท่าน้ันและเป็นการยากส าหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจ  

ง.  ส่วนแบ่งตลาด 
     ปัจจุบันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่ง
ตลาดรวมกัน ประมาณร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 
30 เป็นของโรงภาพยนตร์รายอื่นอีกจ านวนหลายราย ท้ังน้ีส่วนแบ่ง
ตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋วภาพยนตร์แต่ละเรื่องเฉพาะในรอบ
สัปดาห์แรกที่เข้าฉาย 
จ.  แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 
     บริษัทฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 
2564 มีการให้บริการด้านบันเทิงออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิต
คอนเทนด์ แข่งขันกันผลิตงานท่ีมีคุณภาพมากขึ้นและปริมาณท่ีมาก
ขึ้น ดังน้ันการท่ีโรงภาพยนตร์พัฒนาและน าเสนอระบบเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท้ังภาพและเสียงมาให้บริการผู้ชม ท้ังยังคัดสรรภาพยนตร์
และคอนเทนด์ท่ีน่าสนใจมาน าเสนออย่างต่อเน่ือง เป็นการเพ่ิม
อรรถรสให้แก่ลูกค้า ได้มากกว่าบันเทิงออนไลน์ ท้ังยังปรับปรุง
ตกแต่งสถานท่ีบริการให้ทันสมัย สวยงามอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้อง
กับความนิยมท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของลูกค้า  การอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ รวมถึงการ
ขยายสาขาเข้าสู่พ้ืนท่ีท าเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัด
มากขึ้น แนวโน้มการแข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีกับลูกค้าในระยะยาวมากกว่า 

ชือ่โรงภาพยนตร ์
บรษิทั

ผูป้ระกอบการ 
จ านวน
สาขา 

จ านวนโรง
ภาพยนตร ์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, 
อีจีวี, พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ และเอสพ
ลานาด ซีนีเพล็กซ ์

บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

169 789 

เอส เอฟ เวิล์ด , 
เอส เอฟ เอ็กซ์ และ 
เอส เอฟ ซีนีม่า 

บมจ. เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชั่น 

63 400 
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2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

     2.3.1   การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

ก. ภาพยนตร ์

     โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภาระต้นทุนในการจัดซ้ือ
ภาพยนตร์ ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์จะเปิดรับ
ภาพยนตร์เข้าฉาย จากทุกค่ายผู้ผลิตทั้งค่ายต่างประเทศและใน
ประเทศ ผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์ทั้งรายใหญ่และราย
อิสระ โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายตั๋วเข้า
ชมภาพยนตร์ ท้ังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้ามฉายในโรง
ภาพยนตร์เครืออื่น และยอดขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์นั้นรวมส่วนที่
เป็นโปรโมชั่น หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ด้วย ในลักษณะเรื่อง
ต่อเรื่องและโรงต่อโรง ไม่มีการท าสัญญาผูกพันระยะยาว อ านาจ
การต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้จะอยู่บนพื้นฐานของประวัติ
ยอดขายตั๋ว ผู้ประกอบการรายใดที่มีโรงภาพยนตร์จ านวนมาก 
ลูกค้าให้ความนิยมและมีประวัติการท ายอดขายตั๋วสูงอย่างต่อเนื่อง 
จะมีอ านาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปด้วย  
ข.  บริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร ์
     บริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 
กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริษัทตัวแทนจ าหน่าย และบริษัทผู้สร้าง
ภาพยนตร์และจัดจ าหน่าย 
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์ มี 2 กลุ่ม คือ 
1) บริษัทในเครือของบริษัท และบริษัทตัวแทนจ าหน่าย

ภาพยนตร์รายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ได้แก่ บริษัท 
เอ็มพิคเจอร์ จ ากัด ,บริษัท มงคลฟิล์ม จ ากัด,บริษัท เอ็มวี
พี จ ากัด,บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส 
(ฟาร์อีสต์)  จ ากัด ,บริษัท วอนเนอร์ บาร์ เทอร์ส ( FE) 
จ ากัด ,บริษัท โมโนฟิล์ม จ ากัด และบริษัทโซน่ี พิคเจอร์ส รี
ลิสซ่ิง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

2) บริษัทตัวแทนจ าหน่ายอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดย
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทผลิตรายใด แต่
จะเป็นผู้ซ่ึงจะน าเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ หรือผู้ท่ี
จัดหาภาพยนตร์ภายในประเทศเอง โดยจะท าธุรกิจใน
ลักษณะซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้สร้าง
ภาพยนตร์ จากตลาดค้าภาพยนตร์ในต่างประเทศ เช่น 
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือจากผู้สร้างภาพยนตร์
รายเล็กภายในประเทศท่ัวไป โดยอาศัยเน็ตเวิร์คท่ีมีอยู่ใน
การด าเนินธุรกิจ  

บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยและจัดจ าหน่าย 
     บริษัทผู้ สร้ างภาพยนตร์ ไทย  มีผู้ ท่ี เข้ ามาในวงการผลิต
ภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นหลายค่าย เช่น กลุ่มของบริษัท อาร์ เอส 
โปรโมชั่น, กลุ่มของบริษัทแกรมมี่, กลุ่มในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3, กลุ่มไฟว์สตาร์, กลุ่มสหมงคลฟิล์ม กลุ่มบริษัท โมโน กรุ้ป รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัทเมเจอร์ อาทิเช่น บริษัท M39 จ ากัด ,
บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัดและบริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น ซ่ึงแนวโน้มท่ีธุรกิจภาพยนตร์ไทยมี
การเติบโตค่อนข้างสูง จึงมีผู้ประกอบการหลายค่ายท่ี อาทิเช่น 
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอเทนเม้นท์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้า
เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนและเข้าสู่ธุรกิจน้ี การร่วมลงทุนสร้าง
ภาพยนตร์  เป็นการลดความเสี่ยงในแง่การลงทุนการสร้าง
ภาพยนตร์ได้ดีกว่าในอดีต จะช่วยให้กระจายความเสี่ยง ลดการ
ขาดทุนจากการผลิต รวมถึงมีทุนสร้างภาพยนตร์คุณภาพได้มากขึ้น 
และมีตลาดหารายได้จากช่องทางต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
เน่ืองจากพันธมิตรท่ีเข้าร่วมมีความช านาญเฉพาะด้าน อีกท้ังยังมี
ส่วนท าให้ภาพยนตร์เรื่องน้ัน ๆ มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ
ในการสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

     2.3.2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการรณรงค์และปลุกจิตส านึกใน
การรักษาส่ิงแวดล้อม ให้ลูกค้า ลด ละ เลิก การใช้หลอดซ่ึงเป็นขยะ
ฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวท้ิงและยากต่อการย่อยสลาย ซ่ึงเป็นปัญหาขยะ
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท าการจัดตั้ง 
Green Cinema Committee ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และความยั่งยืนองค์กร เพื่อ
ด าเนินงานด้านการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นจากการใช้หลอด ท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
อย่างน้ าตาลอ้อยท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เริ่ม
ให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 การใช้ถุงกระดาษ แทน
ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เชิญชวนลูกค้าซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้
จัดวางถังขยะแยกประเภท ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ และ ขยะ
ท่ัวไป เพื่อง่ายต่อการท้ิงและง่ายต่อการน าไปก าจัดขยะต่อไป เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการก าจัดขยะท่ีถูกวิธีซ่ึงจะช่วยลด
ภาวะก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการก าจัดขยะท่ีผิดประเภท อีกท้ัง
มุ่งเนนการน าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

ที่มา :  บริษัทตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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ธรุกจิโบวล์ิง่ คาราโอเกะและไอซส์เกต็  

(Bowling Karaoke & Ice Skate Business) 

ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงาน
บริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์   ซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจโบว์ลิ่งใช้ชื่อทางการค้าว่า 
“เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” สุดยอดโบว์ลิ่ง
สมบูรณ์แบบ โดยวางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร์ โบว์ล 
ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ท้ังนี้ยังได้เสริมกิจการลานสเก็ตน้ าแข็งรูปแบบใหม่เข้ามาภายใต้แบ
รนด์ “ซับ ซีโร่” จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สาขาเอสพลานาด งามวงศ์
วาน, สาขาสุขุมวิท ,สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์  

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

    บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ท่ีสาขา
สุขุมวิท จ านวน 20 เลน โดยเน้นความหลากหลายของการบริการ
เพื่อเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ล
ฮิต” ซ่ึงบริการโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport   
Entertainment) ซ่ึง เป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากโบว์ลิ่ ง ในรูป
แบบเดิมท่ีจะเน้นเพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างบริการโบว์ลิ่งด้วยอุปกรณ์โบว์ลิ่งสะท้อนแสง (Cosmic 
Bowl) สะท้อนแสงท้ังลูก พิน และเลน เข้ากับบรรยากาศบันเทิง ใน
ลักษณะ Boutique Bowl พร้อมการให้บริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้มาใช้บริการ พร้อมกันน้ียังมีบริการจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม และบริการจัดการแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัด
เลี้ยงเป็นหมู่คณะ 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 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลน และบริการคาราโอ
เกะ ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี   

อัตราค่าเกมส์โบว์ลิ่งถัวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 59 บาทถึง 144 บาทต่อ
เกมส์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาขา ช่วงวันและเวลาท าการ   นอกจากน้ียังมี
บริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการได้แก่ บริการ
ให้เช่ารองเท้า จ าหน่ายถุงเท้า และบริการจ าหน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์ โบว์ลิ่ ง ในร้ านโปรชอป ( Proshop) ซ่ึง เป็นร้ านค้า ท่ี
ด าเนินการโดยบุคคลภายนอก 

บริการห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็นอีก
หน่ึงบริการเพื่อความบันเทิงท่ีสอดคล้องเป็นอย่างดีกับความนิยม
และพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการโบว์ลิ่งท่ีนิยมมากันเป็น
กลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษัท เมเจอร์ โบว์ลจะมีห้องคาราโอ
เกะเปิดให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  

นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดตัวลานสเก็ตน้ าแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้
ชื่อ “ซับซีโร”่ ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรค์ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง
เมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ตเพื่อตอบสนองทุก
กลุ่มลูกค้าท่ีนิยมกีฬาท้าทายสุดอินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport 
and Entertainment” เป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและ
ได้รับความบันเทิงด้วยบนพื้นท่ีให้บริการต่อสาขาประมาณ 800 – 
1,000 ตร.ม. นอกจากน้ันยังให้บริการลาน Academy ส าหรับ
เรียนรู้วิธีการเล่นกับโค้ชระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัว โดย
จะมีสอนเล่นท้ังแบบ Figure และ Hockey 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดให้บริการเลนโบว์ลิ่งและซับซี
โร่ รวมท้ังสิ้น 11 สาขา ประกอบด้วย ในประเทศไทย 8 สาขา 210 
เลน 127 ห้องคาราโอเกะ 4 ลานเสก็ตน้ าแข็ง และต่างประเทศ 3 
สาขา 35 เลนโบว์ลิ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกจิโบวล์ิง่ คาราโอเกะ และลานสเกต็น้ าแขง็  
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2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอ
เกะและไอซ์สเก็ต 

2.2.1  การตลาด 
ก.  กลยุทธ์การตลาด 
     กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางต าแหน่งสินค้าและบริการ 

(Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็นสุดยอดโบว์ลิ่งที่มีความ
สมบูรณ์ ทั้งในเรื่องการออกแบบและการให้บริการที่เข้าถึงความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ
โบว์ลิ่งเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพิ่มความหลากหลาย
ให้บริการภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์  ท าให้กลยุทธ์
การตลาดด้านต่างๆ ที่น ามาใช้ ล้วนเป็นกลยุทธ์การท าตลาดร่วม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์มาตรฐานสูง กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งที่สมบูรณ์ กลยุทธ์การท า
ตลาดเชิงรุก และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ แม้ว่าจะมี
รายละเอียดต่างกันบ้างเนื่องจากความต่างในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากเมเจอร์ โบว์ล ฮิต ยังมี แบรนด์ บูลโอ ริทึม แอนด์ โบว์ล 
(Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
โดยวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเมเจอร์โบว์ล ซึ่งจะ
เน้นความเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้าหมายผู้ซ่ึงชื่นชอบการ
พบปะสังสรรค์ ในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศหรู และการบริการเป็นเสิศ 
โดยสถานที่ตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบว์ล ได้ตั้งอยู่กับห้างใหญ่ใจ
กลางเมือง นอกจากนี้ ในส่วนของลานสเก็ตน้ าแข็ง ยังเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในระดับเด็ก และวัยรุ่น เนื่องจากมีการจัดคลาส
อบรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

ข.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
     ฐานลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจโบว์ลิ่ง เป็น

กลุ่มและช่วงวัยเดียวกับลูกค้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่นิยมและ
ชื่นชอบในความทันสมัยของสินค้าและบริการ และมีพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายสินค้าเพ่ือความบันเทิงอย่างสม่ าเสมอ 
ค.  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

     1. ณ สาขาของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด์ โบว์ล  
     2. ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ท่ีเข้าถึงลูกค้าโดยตรง 

2.2.2   ภาวะการแข่งขัน 

    ก.  ผู้ประกอบการ 
     ในปัจจุบันผู้ประกอบการสถานโบว์ลิ่งเฉพาะกรุงเทพและ
ปริมณฑลท่ีมีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง  เมเจอร์โบว์ล ฮิตและ 
บลูโอ ริท่ึม แอนด์โบว์ จึงจัดอยู่ในอันดับ 1 ของธุรกิจในประเทศ
ไทย  
    ข.  แนวโน้มการแข่งขัน 
     เน่ืองด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซ่ึงท าให้การ
เข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นได้ค่อนข้างยาก ตัวอย่าง
ข้อจ ากัดเช่น ขนาดพื้นท่ีให้บริการท่ีมีขนาดใหญ่ อีกท้ังถูกจ ากัดด้วย
ความกว้างและความยาวของเลนโบว์ลิ่ง และเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานท่ีและจัดซ้ืออุปกรณ์โบว์ลิ่ง เป็นต้น 
     ส าหรับแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรูป
แบบเดิม น่าจะออกมาในลักษณะของการเร่งพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการและอาจมีการแข่งขันในด้านราคาประกอบด้วย ท้ังน้ีไม่มี
ผลกระทบกับ “เมเจอร์  โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์
โบว์ล”ด้วยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน เช่น กลุ่ม
ครอบครัว เป็นต้น โดยท่ี เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สร้างความแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อ
ตอบสนองครอบครัวท่ีพาลูกหรือเด็กเข้ามาใช้บริการ 

 2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 2.3.1  การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

ก. บริษัทตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
     อุปกรณ์โบว์ลิ่งที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันเป็นการน าเข้าจาก
ต่างประเทศโดยบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ในกรณีของ 
“เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์
โบว์ลิ่งที่ทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผู้น าอุปกรณ์
โบว์ลิ่งระดับโลก โดยเป็นการซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

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 2 
สาขาในเครอืตา่งประเทศ  
สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา 13 - - 
สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

8 - - 

สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา  14 - - 
รวมทั้งสิน้ 245 127 4 
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ธรุกจิบรกิารสือ่โฆษณา (Advertising Business) 

ภายใต้การด าเนินงานของ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด ” ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมีขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาในสาขาของโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอส 
พลานาดซีนีเพล็กซ์  อีจีวี ซีนีม่า เมกา ซีนีเพล็กซ์และอื่นๆท้ัง 12 
แบรนด์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และรวมไปถึงในส่วนของ 
เมเจอร์โบว์ล  เมเจอร์คาราโอเกะ  บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล รวมถึง
การให้บริการท าโปรโมชั่นภาพยนตร์และให้บริการทางการตลาด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การโฆษณาในโรงภาพยนตร์  ปัจจุบันเรียกว่า Cinemedia 
จัดเป็นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ี
นิยมของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้า เน่ืองจากสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีก าหนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อ
ประเภทอื่นอย่างสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือแผ่นป้ายโฆษณา รวมถึง
นวัตกรรมโฆษณา ใหม่ล่าสุดท่ีเรียกว่า 4D Ads  ท่ีลูกค้าจะได้รับ
อรรถรส มากขึ้น สื่อต่างๆของบริษัทฯ เป็นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในแนวกว้าง (Mass Advertising) โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและช่องทางการขายให้หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นรวมท้ังจ านวนโรงภาพยนตร์ท่ีเพิ่มขึ้น 
โดยมีจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และ 
โบว์ลิ่ง ของบริษัทฯ ในสภาวะปกติ ท่ีมีกว่า 40 ล้านคน จากการ
ขยายสาขาและจ านวนโรงภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ต่างจังหวัด ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของแบรนด์ ท่ีมีสินค้าระดับแมส ท่ี
จ าหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าท่ัวประเทศ เพราะถือเป็นโอกาสในการ
สื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น และจากความไม่หยุดน่ิงท่ีจะ
หานวัตกรรมใหม่ๆมาน าเสนอแก่ลูกค้าของโรงภาพยนตร์ ท าให้
บริษัทฯสามารถเลือกแบรนด์สินค้าต่างๆ ตามกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ได้ เช่น โรงภาพยนตร์ Kids Cinema เป็นการสร้างโอกาสสร้าง
รายได้จากการขยายฐานไปยังแบรนด์พาร์ตเนอร์ท่ีเป็นแบรนด์สินค้า
ส าหรับครอบครัว เป็นต้น แม้ว่าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา (2563-2564) 
จ านวนผู้ เข้าชมจะลดลง เน่ืองจากวิกฤตโรคระบาด แต่เมื่อ
สถานการณ์สามารถควบคุมได้ สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์จะยังมี
ศักยภาพในการเติบโตและการแข่งขันสูง เพราะเป็นสื่อท่ีนิยมและมี
ยอดเงินโฆษณาสูง ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีบริษัท
โฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้าสนใจเลือกและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
และออนไลน์ เน่ืองจากจุดเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์
สามารถคาดการณ์จ านวนของผู้รับสื่อโฆษณาหรือผู้บริโภคได้
ค่อนข้างชัดเจน อีกท้ังสามารถสื่อได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ 

 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.1.1  บริการสื่อโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบด้วยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
1) โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) 
2) โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  
3) โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri Vision) บน

ผนังหน้าโรงภาพยนตร์  
4) โฆษณาบนจอ Plasma บริ เวณจุดจ าหน่ายบัตรชม

ภาพยนตร์ 
5) โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จ าหน่าย

เครื่องดื่ม 
6) โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคาน์เตอร์จ าหน่าย

เครื่องดื่ม 
7) โฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) 
8) โฆษณาสี่มิติในโรงภาพยนตร์ 4D Ads 
9) โฆษณาบนจอภาพยนตร์ 270 องศา (Screen X) 
10) Namimg Sponsor ตามโรงภาพยนตร์ ท่ีจัดสร้างขึ้น

แบบมีลักษณะเฉพาะต่างๆ ซ่ึงสื่อโฆษณาตรงส่วน เติบโต
ตามโรงภาพยนตร์ใหม่ๆ หรือระบบโรงภาพยนตร์ใน
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างอิมเมจให้กับแบรนด์ของ
พาร์ตเนอร์ได้ และส่วนใหญ่แล้วการซ้ือชื่อโรงภาพยนตร์ 

ธุรกจิสือ่โฆษณา  
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จะเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวขั้นต่ า 1 ปี ท าให้บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายโฆษณาในรูปแบบนี้เป็นรายปี อย่างต่อเนื่อง 

 2.1.2 การท าโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Movie Promotion) 
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะของบริการ 
1. การท ากิจกรรมร่วมกับบริษัทผลิตภาพยนตร์ (Movie Co-

promotion) โดยมีบริษัทเจ้าของสินค้าเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม  

2. การท าโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็นการท า
โปรโมชั่นน าเสนอภาพยนตร์ให้กับค่ายหนังอิสระ 

 2.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity 
Services) 

เป็นการจัดกิจกรรม On Ground Marketing เป็นการสร้าง 
Engagement ให้กับแบรนด์พาร์ตเนอร์ โดยให้บริการกับบริษัท
เจ้าของสินค้าท ากิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ทั้ งภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร์  และบริษัทฯ ยังให้
ความส าคัญกับกิจกรรม On Ground ในรูปแบบต่างๆ กับคอหนัง
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์อย่าง Movie 
on the Beach, Movie on the Hill และ Movie playground 
กิจกรรมดูหนังเอาต์ดอร์ที่เมเจอร์ได้จัดต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากสร้างประสบการณ์การดูหนังที่
แตกต่างจากคู่แข่งให้กับแบรนด์เมเจอร์แล้วเมเจอร์ยังต่อยอด
กิจกรรมนี้ด้วยการสร้างรายได้จากการขายโฆษณากับแบรนด์
พาร์ตเนอร์ เพื่อให้แบรนด์พาร์ตเนอร์เข้ามามีส่วนร่วมในงานใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสปอนเซอร์ การออกบูธจ าหน่าย
สินค้า และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อ Engagement กับผู้เข้าร่วม
งาน นอกจากนี้ เมเจอร์ยังได้จับมือกับแบรนด์พาร์ตเนอร์ที่สนใจจัด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหนังดังในช่วงเวลา
นั้นๆ เช่น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ ไทยประกันชีวิต Presents 
Major Movie Healthy Rally : Rally สายหนังของคนรักสุขภาพ, 
Chang-Major Movie Playground ในตอน Oversize ความสุขมา
สนุกกับเพื่อน เป็นต้น 

นอกจากน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Drive-In Cinema 
เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การดูภาพยนตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งอย่าง
ปลอดภัย ภายใต้ภาวะโรคระบาด    

2.1.4  การบริหารสื่อโฆษณาในรูปแบบ Media Solution 
เมเจอร์มีการน าเสนอแพ็กเกจโฆษณาให้กับลูกค้าในรูปแบบ

มีเดียโซลูชั่น ด้วยการร่วมกับแบรนด์พาร์ตเนอร์ศึกษาความต้องการ
ของแบรนด์ เพื่อออกแบบการตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ ร่วมกัน ผ่าน 
Big Data Analysis จากผู้ชมท่ีเข้ามาชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 
และฐานสมาชิกบัตร MGEN ,M Pass และอื่นๆ มาวิเคราะห์ท า 
Cross Marketing ร่วมกับแบรนด์พาร์ตเนอร์ของ Major CineAd 
มากขึ้น 

 

 2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการสื่อ
โฆษณา (Advertising Business) 

 2.2.1  การตลาด 
   ก.  กลยุทธ์การตลาด 

     ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์การตลาดจะ
เน้นการน าเสนอให้ลูกค้าบริษัทโฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้าเห็น
ว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีรสนิยมการใช้จ่ายซ้ือสินค้าเพื่อความบันเทิงอย่างไม่
จ ากัด ฐานอายุค่อนข้างกว้างตั้งแต่วัยรุ่น วัยท างานและกลุ่มท่ีมา
เป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมีความสม่ าเสมอในการเข้ามาใช้บริการจะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน จากข้อมูลรายได้โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง
สามารถประเมินยอดจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ (Visitor) ภายใน
สาขาของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และมีความถี่ในการเข้ามาใช้
บริการมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ท้ังน้ีจ านวนผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการแต่ละสาขาจะแปรผันตามจ านวนโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และ
บริการอื่นๆ ในสาขา  

     การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการ
ตลาด เพื่อส่งเสริมการขายแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive me-
dia) และ การท าโฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross 
promotion) ซ่ึงสามารถท าได้กับทุกพื้นท่ีสาขาของ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ และอีจีวี อันได้แก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ 
บริเวณลานโบว์ลิ่ง ห้องคาราโอเกะ พื้นท่ีส่วนกลางในสาขา รวมท้ัง
ลานภายนอกอาคาร  

    ข.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
     ลูกค้าของสื่อโฆษณาส าหรับโรงภาพยนตร์จะมีความ

หลากหลาย เน่ืองจากบริษัทฯมีโรงภาพยนตร์ท่ีออกแบบให้เข้ากับ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะแต่ละกลุ่มและกลุ่มลูกค้าตามความหลากหลาย
ของภาพยนตร์ท่ีเข้าฉาย ซ่ึงแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้าบริษัท
โฆษณา (Media Agency) และลูกค้าทางตรง (Direct Client) คือ
บริษัทเจ้าของสินค้า ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้ให้
ความส าคัญและท างานร่วมกับ Agency โฆษณาผ่านการ Work-
shop และแผนโฆษณาร่วมกันเพื่อเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละแบรนด์
มากขึ้น การร่วมมือกับ Agency เป็นการมุ่งเน้นเพิ่มฐานแบรนด์
พาร์ตเนอร์ท่ีเป็น Global Brand ซ่ึงในปัจจุบันได้มีบริษัทท่ีเป็น 
Global Brand เข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยจ านวนมาก และ
บริษัทเหล่าน้ันใช้งบประมาณการตลาดสูงในการสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกิจอย่างรวดเร็วในประเทศไทย นอกจากน้ี ยังเป็นการ
เข้าถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีซ้ือโฆษณาผ่าน Agency ได้อีก
ด้วย 

     ค.  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
     ส าหรับลูกค้าบริษัทโฆษณา และลูกค้าทางตรง (Direct Cli-

ent) การเข้าถึงลูกค้าบริษัทใช้วิธี Direct Approach ด้วยพนักงาน
ขายสื่อโฆษณาท่ีมีความรู้ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี 
สามารถผสมผสานความต้องการของลูกค้าให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ และ 
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กลุ่มลูกค้าในโรงภาพยนตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับ
ลูกค้า และสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ก.  มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 
จากข้อมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า

ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อโรงภาพยนตร์และสื่อโฆษณาภายนอก
อาคาร (Outdoor) ในปี 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 107,151 ล้าน
บาท ลดลง 1% จากปีก่อนหน้า (ปี 2563) ท่ีมีมูลค่าประมาณ 
107,719 ล้านบาท , สื่อโรงหนัง มีมูลค่า 3,420 ล้านบาท ตกลง 
22% จากเดิมท่ีมี 4,395 ล้านบาทมาจากสถานการณ์ไม่ปกติ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากเป็นนสถานการณ์ปกติสื่อในโรง
ภาพยนตร์จัดเป็นสื่อโฆษณาท่ีเติบโตสูงสุด ในจ านวนสื่อท้ังหมด 
โดยอันดับสองได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต ซ่ึงสะท้อนถึงความนิยมของ
บริษัทโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ในด้านโอกาสการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม
สูงสุด    

ข.  แนวโน้มการแข่งขัน 
เน่ืองด้วยงบประมาณซ้ือสื่อโฆษณาของบริษัทโฆษณาและบริษัท

เจ้าของสินค้าท่ีมีค่อนข้างจ ากัดในแต่ละปี ท าให้การจัดสรรงบ
โฆษณาแต่ละประเภทต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป็นหลักส าคัญ ท าให้แนวโน้มการแข่งขัน น่าจะออกมาในรูป
ของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์หันมาขยายสาขาและปรับปรุงโรง
ภาพยนตร์ให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มความนิยม  แต่ท้ังน้ีเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ได้ก้าวรุดหน้าอย่างโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ เน่ืองจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็น Entertainment 
Complex และมีบริการท่ีมากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสินค้าและ
บริการเพื่อความบันเทิงหลากหลายชนิด พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าท่ี
เข้ามาใช้บริการในสาขา และมีพื้นท่ีภายในสาขาท่ีสามารถจัด
กิจกรรมทางการตลาดได้ ท าให้โอกาสในการสร้างและขยายฐาน
ลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลักษณะท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองด้วย
นโยบายการพัฒนาท่ีไม่หยุดน่ิงท้ังการขยายสาขาและปรับปรุงงาน
บริการท่ีสม่ าเสมอโดยค านึงถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้า
เป็นหลัก ท าให้โอกาสในการแข่งขันของเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ 
เหนือกว่าคู่แข่ง 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2.3.1  การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
เป็นการใช้ทรัพยากรเฉพาะท่ีมีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพื่อ

จัดกิจกรรมสร้างรายได้เข้าบริษัทฯ  เช่น โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง 
พื้นท่ีภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมท้ังระบบ Internet 
Website: www.majorcineplex.com ,mobile application 
(Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพื่อการโฆษณา เป็น
ต้น 
    2.3.2   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                -ไม่มี- 

ธุรกจิพืน้ทีเ่ชา่และบรกิาร   
ธรุกจิใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ชา่ (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคู่ไปกับการเปิดสาขาใหม่
โดยการให้บริการพื้นที่ เ ช่ามี เป้ าหมายเพื่อสร้ างความ
หลากหลายให้กับบริการภายในสาขา โดยการจัดหาและ
คัดเลือกประเภทร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเป็นส าคัญ  

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2.1.1   พื้นที่ให้เช่า 
บริษัทฯ ให้บริการพื้นที่เช่าในรูปแบบ Standalone เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก
ให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ต
น้ าแข็ง โดยท าการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับ
รสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก โดยมี

ทั้งการเช่าในอาคารเป็นร้านค้าที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ตามที่ลูกค้า
ต้องการ และร้านค้า outdoor market ภายนอกอาคาร ซึ่งมี
การจัดวางผังโซนร้านอาหาร ร้านขายของ และมีดนตรีสด
แสดงให้รับฟังฟรีทุกคืน ท้ังน้ีตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้
เปิดให้บริการ ท าให้ลูกค้าสามารถเดินที่ศูนย์การค้ารัชโยธิน 
รังสิตได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการขยายฐานลูกค้าออกสู่พื้นที่
รอบนอกเมืองได้เพิ่มขึ้น 

http://www.majorcineplex.com
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     ข้อมูลพื้นที่เช่าและอัตราเช่าพื้นที่ ณ 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             หมายเหตุ * เฉพาะพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า ซึ่งมิได้โอนไปที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
                             เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 

สาขาในเครอืเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ์ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (ตรม.) อัตราเชา่พื้นที ่(%) สทิธกิารเชา่ 

สาขาเมโทรโพลิส                21,961 23% ให้เช่าช่วง 
สาขางามวงศ์วาน แคราย                11,481 71% เจ้าของ 
สาขาสุขุมวิท                  6,645 80% เจ้าของ 
สาขารัชโยธิน*                  2,909 96% เจ้าของ 
สาขารังสิต*                  1,564 92% เจ้าของ 

สาขาอ้อมใหญ่                  1,145 60% ให้เช่าช่วง 

สาขาฟิวเจอร์รังสิต                     673 100% ให้เช่าช่วง 
สาขาส าโรง                     429 100% ให้เช่าช่วง 
สาขาสยามพารากอน                     382 84% ให้เช่าช่วง 
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต                     253 100% ให้เช่าช่วง 
สาขาพิษณุโลก                     186 100% ให้เช่าช่วง 
สาขาบางกะปิ                     110 0% ให้เช่าช่วง 
สาขาโลตัส นวนคร                      99 100% ให้เช่าช่วง 
สาขาสมุย                      89 0% ให้เช่าช่วง 

สาขาเชียงใหม่                      30 100% ให้เช่าช่วง 

สาขาเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 891 100% ให้เช่าช่วง 
 รวมทั้งสิน้ 48,828 54%  

พืน้ทีเ่ชา่ภายใตก้ารบรหิารของ 
กองทนุรวมอสังหารมิทรพัย ์ 
เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ์ ไลฟส์ไตล ์

พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (ตรม.) 
(ไม่รวมพื้นที่รายการระหว่างกัน) 

อัตราเชา่พื้นที ่(%) 

สาขารัชโยธิน 8,531 89% 

สาชารังสิต                2,404 69% 

สาขารัชฌยธิน อเวนิว                  8,234 78% 

 รวมทั้งสิน้ 19,170 82% 

2.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 
พื้นท่ีให้เช่าเปิดเป็นร้านค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

ร้านค้าเช่าที่ท าสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และร้านค้าเช่าที่
ท าสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี  

2.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 
เป็นบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นท่ี โดยบริการจะ

ครอบคลุมงานบริการหลักๆ เช่นการให้บริการแสงไฟ ไอเย็น และ
บริการพื้นท่ีส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบ
ป้องกันอัคคีภัย บริการท าความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย 
และการให้บริการที่จอดรถภายในสาขา 

  2.2  การตลาดและภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจให้บริการพื้นที่
เช่า (Rental Space Business) 
   2.2.1  การตลาด 
   ก.  กลยุทธ์การตลาด 
     เนื่องจากลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่าอยู่ ในสาขาของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นกลยุทธ์การขายในตัวที่ท าให้การขาย

พื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มลูกค้าและจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขาที่
เพิ่มจ านวนอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นพิจารณาหลักที่เจ้าของ
ร้านค้าเลือกที่จะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
   ข.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  ลูกค้าท่ีเช่าพ้ืนท่ีภายในสาขา จะต้องเป็นร้านค้าระดับแนว
หน้าที่ได้รับการพิจารณาว่ามีสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์
และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ  อีกท้ังมีรูปแบบการตกแต่ง
ร้านค้าท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ที่วางแนวไว้ โดยร้านค้าส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์
กับกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเนื่องมาตั้งแต่สาขาแรกท่ีสุขุมวิท 
และด้วยความสัมพันธ์อันดีท าให้การให้เช่าพื้นที่ส าหรับสาขา
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่น ประกอบกับพื้นที่ของเม
จอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่าอื่นๆ ด้วยการรักษา
ภาพลักษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่มุ่งหวังท าธุรกิจด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นการรักษาสมดุลการใช้พื้นที่เพ่ือ 
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ให้เกิดความคุ้มค่าของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของสินค้า จึง
สามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ได้เกือบท้ังหมดทุกสาขา 
เน่ืองจากเป็นลูกค้ารายเดิมท่ีขยายสาขาไปพร้อมกับโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้าน เค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุกี้ ร้านแมค
โดนัล ร้านแบลค แคนยอน และร้านหนังสือบี ทู เอส เป็นต้น  

ค. ช่องทางการจ าหน่าย 
 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด าเนินการให้เช่าพื้นท่ีโดยผ่านทีมงาน

ขายพื้นท่ี เข้าเสนอรูปแบบ และจุดเด่นของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
โดยมีจ านวนลูกค้าและฐานลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในสาขาเป็น
จุดขายส าคัญ ประกอบกับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นตรงเป้าหมายกลุ่มผู้
มาใช้บริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือก
ของเจ้าของกิจการในการลงทุน 

 

     2.2.2   ภาวะการแข่งขัน 
     ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment 
Complex และรู ปแบบสาขาของ เม เจอร์  ซี นี เพล็ก ซ์  ด้ วย
ประสบการณ์การเปิดสาขาท่ีผ่านมา แม้ว่าจะมีบางสาขาท่ีตั้งอยู่ใกล้
กับศูนย์การค้าและบางสาขาตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ลูกค้าพื้นท่ีเช่าของ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังคงให้ความเชื่อมั่นท่ีจะเปิดและขยาย
สาขาตามไปกับสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นท่ีภายในศูนย์การค้าต่างๆ ในวันน้ียังขาดแคลนและมีจ านวนไม่
เพียงพอ ดังน้ันจึงเริ่มเกิดการลงทุนศูนย์การค้าใหม่ขึ้นในเขตพื้นท่ี
ต่างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
4.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     
      -ไม่มี- 

ธรุกจิสือ่ภาพยนตร ์(Movies Content) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อภาพยนตร์ภายใต้
บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นการ
รวมกันของธุรกิจ จัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ 
ผลิตภาพยนตร์ไทย และสื่อภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อฉายผ่านโรง
ภาพยนตร์ชั้นน าของประเทศไทย พร้อมท้ังจ าหน่ายลิขสิทธิผ่าน
ทางสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ Free TV และระบบ Pay TV ซ่ึง
ถือเป็นการรวมกันตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า โดยธุรกิจดังกล่าวได้
ส่งเสริมรายได้แก่ธุรกิจหลักของบริษัท  
2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
     ธุรกิจสื่อภาพยนตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือการจัดหา
ภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์ เพื่อจัดจ าหน่ายภายในโรง
ภาพยนตร์ และการจัดจ าหน่ายในช่องทางโทรทัศน์  และช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ โดยเข้าซ้ือลิขสิทธิ์ในการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์จาก
ผู้ผลิตภาพยนตร์ และท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป 
2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
     อุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ด้วยแนวโน้มของโรงภาพยนตร์ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น 
รวมถึงสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์ต่างๆ ท่ีเกิดใหม่เพื่อทดแทน
สื่อวีซีดี และดีวีดีท่ีมีการปรับตัวลดลง ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มาก

และเร็วขึ้น ท าให้บริษัทจัดจ าหน่ายภาพยนตร์มีการแข่งขันกันสูง 
ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะ
ได้รับความนิยมเมื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการ
วางแผนการตลาด กิจกรรมส่ ง เสริมการขายในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
     ผลกระทบทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ยังคงเป็น
ปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน เน่ืองจากมีการลักลอบวาง
จ าหน่ายอย่างแพร่หลาย ซ่ึงราคาน้ันต่ ากว่าราคาขายของ
ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์มาก ดังน้ันรัฐบาลได้มีนโยบายปราบปรามการ
ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้ประชุมมีมติ
ให้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ (ศปช.) เพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วม ท้ังกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อด าเนินการปราบปราม
สินค้าละเมิดลิขสิทธิอย่างเด็ดขาด ในส่วนของบริษัทจัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์ได้ร่วมกับกรมทรัพสินย์ทางปัญญาเปิดช่องทางให้
ผู้บริโภคแจ้งข้อมูลผู้ละเมิดลิขสิทธิทางปัญญาผ่านทางเวปไซด์
และโทรศัพท์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
     และเนื่องด้วยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ผู้ผลิตภาพ- 
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ยนตร์ไทยท่ีมีคุณภาพมีจ านวนผู้ขายน้อยรายและภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภาพยนตร์ไม่สูงมาก ส่งผลต่อแนวโน้มของธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของแนวโน้มธุรกิจภาพยนต์ไทย ดังน้ันจึงจัดต้ังบริษัท เอ็มเทอร์ตี้ไนท์ สตูดิโอ จ ากัด (M39)  บริษัท เอ็ม ทาเล้นท์ จ ากัด (เปลี่ยนชื่อจาก 
บริษัท ทาเลนท์ วัน จ ากัด)  และบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีสร้างภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดท้ังไทย
และต่างประเทศ รวมถึงได้ร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆสร้างภาพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภาพ และความเสี่ยงในการขาดทุนต่ า เพื่อ
ส่งเสริมรายได้ท่ีมั่นคงให้บริษัทต่อไป 
2.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
      -ไม่มี- 
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ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธรุกจิ 
ประเภทของทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ประเภททรพัยส์นิ 

มูลค่าตามบญัช ี(ลา้นบาท) 

ธรุกจิ 
โรง

ภาพยนตร ์

ธรุกจิ 
สือ่

โฆษณา 

ธรุกจิ 
โบวล์ิง่ 

และคารา
โอเกะ 

ธรุกจิ 
พื้นทีเ่ชา่ 

ธรุกจิ 
สือ่

ภาพยนตร ์

รวม 

ท่ีดิน 173 - - - - 173 

อาคารและส่วนปรับปรุง 9 - - 183 0 192 

โครงสร้างและส่วนปรับปรุง 1,789 - - 64 - 1,853 

ระบบสาธารณูปโภค 600 - 19 42 2 663 

เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งท่ีใช้ด าเนินงาน 1,506 17 239 6 8 1,777 

อุปกรณ์ส านักงาน 26 1 0 0 1 28 

ยานพาหนะ 0 4 0 0 - 4 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 30 0 (4) 2 - 29 

รวมทรัพยส์นิถาวรสุทธ ิ
4,134 22 254 297 11 4,719 

ประเภทธรุกจิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าบริการเช่าจ่ายล่วงหน้า 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 2,527 - 52 

ธุรกิจสื่อโฆษณา - - - 

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 138 - - 

ธุรกิจพื้นท่ีเช่าและบริการ 20 222 - 

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 9 - - 

รวม 2,693 222 52 

 ในปีพ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าในโรงภาพยนตร์และส่วนปรับปรุง ระบบสารธารณูปโภค  
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งท่ีใช้ด าเนินงาน จ านวน 
154.04 ล้านบาท ในงบการเงินรวม เน่ืองจากผู้บริหารประเมินว่า
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19  ท าให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญชีเดิม  
อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  
 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การด าเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบด้วยโครงสร้างของโรง
ภาพยนตร์ งานตกแต่ง งานเก้าอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งาน

ระบบเสียง เครื่องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรง
ภาพยนตร์และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ และไม่มีภาระ
ผูกพัน 
อุปกรณ์โบว์ลิ่ง  ห้องคาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง 
 บริษัท เมเจอร์โบว์ล จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิในอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานกิจการโบว์ลิ่ง คาราโอ
เกะ และลานสเก็ตน้ าแข็งประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ลิ่ง เลนโบว์ลิ่ง 
ลานสเก็ตน้ าแข็งและเครื่องตกแต่ง และไม่มีภาระผูกพัน 
งานระบบสาธารณูปโภค 
 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในงานระบบ
สาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และอาคารท่ีจอด
รถด้วย และไม่มีภาระผูกพัน 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้อาคารและอุปกรณ์  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เช่า และค่าบริการเช่าจ่ายล่วงหน้า  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ จากนโยบายการบัญชีเรื่อง สัญญาเช่า(TFRS 16) ท่ีถือปฎิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ก าหนดให้กลุ่มกิจการใน
ฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าทาง
การเงินอีกต่อไป ส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า ด้วยจ านวนเงินที่ประกอบด้วยมูลค่าปัจจบัุน
ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่ยังไม่จ่ายช าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์ส านักงานขนาดเล็ก จะ
รับรู้ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ทั้งนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและจากการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใหม่  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คืออาคารส านักงานให้เช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของอาคารส านักงานรับรู้ภายใต้
สัญญาเช่า ซ่ึงกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จากนโยบาย
การบัญชีเรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40) กลุ่มกิจการได้เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยผู้ประเมินอิสระ ได้ประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่า
เช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตรา
คิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของเงินและปรับปรุงด้วยปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม กลุ่มกิจการจึงจดั
ประเภทการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับ 3  ที่ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ก าหนดให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้
เช่ารับรู้สัญญา 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เช่าแก่ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนค่าเช่าจ่ายตามสัญญาส าหรับ
บางสัญญาจะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค แต่ไม่มีการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรตัวแปรอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับดัชนีและอัตรา ในกรณีท่ี
จ าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มกิจการอาจได้รับหนังสือค้ าประกันจากธนาคารส าหรับระยะเวลาของสัญญาเช่า 

 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นท่ีในการด าเนินกิจการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ าแข็งและพื้นท่ีเช่า กับคู่สัญญาท่ีเป็นผู้
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นท่ีในอาคารได้แก่ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก้ โลตัส เซ็นทรัลพัฒนา โรบินสันซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และ
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ซึ่งไม่มีภาระผูกพัน ตามสาขาที่ตั้งของสถานประกอบการ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะเวลา 3-30 ปี 
และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาได้อีก ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2564 สัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารที่เหลืออยู่ เป็นช่วงปี 2565 – 2590 

 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 

ประเภททรพัยส์นิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ค่าความนิยม - 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 87 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 58 

โปรแกรมระหว่างท า 30 

รวมทรัพยส์นิไมม่ีตวัตนสทุธิ 175 

 ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์บันทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือลิขสิทธิ์ ต้นทุนลิขสิทธิ์ตัดจ าหน่าย
เป็นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ และช่องทางอนนไลน์ ตามอัตราส่วนของการใช้งาน
ในช่องทางเหล่าน้ันตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ซ่ึงโดยท่ัวไปอยู่ระหว่าง 2 -10 ปี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
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 ตั้งแต่เปิดด าเนินการ บริษัทฯได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ส าหรับผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย โดยมี
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการท่ีส าคัญคือ “MAJOR CINEPLEX” รวมถึงเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนท้ังร่วมและ/หรือ
แยกกับเครื่องหมาย “MAJOR CINEPLEX” อีกหลากหลายเครื่องหมาย ได้แก่ “EGV CINEMA” “BluO RHYTHM & BOWL” เป็นต้น  

 นอกจากนี้บริษัทได้รับรางวัลโรงภาพยนตร์อันดับ 1 ในเมืองไทย เป็นรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2021 แบรนด์ยอด
นิยม อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จากผลการวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ท่ีส ารวจโดยบริษัท 
เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงท่ัวประเทศ ซ่ึงจัดโดยนิตยสาร Marketeer และได้รับ
รางวัล Thailand for Execllence in Branding 2021 เป็นรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี ต่อเน่ือง 13 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 – 2564 
ตอกย้ าความส าเร็จผู้น าแบรนด์โรงภาพยนตร์อันดับ 1 ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ซ่ึงเป็นผู้น าในการสรรหาสุดยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์  แบรนด์ 3 ด้าน คือ คุณภาพของแบรนด์ ( Brand Qualiity) ,
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) จัดโดย Superbrands 
Thailand 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  
 บริษัทฯ พิจาณาการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อวัตถุประสงค์การขยายและสนับสนุน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หรือสรรหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่ารวม 1,969 ล้านบาท และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มูลค่ารวม 46 ล้าน
บาท รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,015 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 12 ตามงบ
การเงินรวม 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 

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

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF)  
    ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุนในสิทธิ
การเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ จ านวน 2 
โครงการ คือ อาคารโครงการเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ

อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และลงทุนในสิทธิการเช่า
ท่ีดนิและพืน้ท่ีบางสว่นของโครงการศูนยก์ารค้าไลฟส์ไตล ์ซูซูก ิอเวนวิ
รัชโยธิน ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ คือ เช่าท่ีดิน
และอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสกิรไทย จ ากดั เปน็ผูจ้ดัการกองทุน รวมมูลค่า 2,300 ล้าน
บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว 
ท้ังน้ีก าไรท่ีได้มาจากการขายกองทุน บริษัทได้น าไปลงทุนในสาขา 
Standalone บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว
รัชโยธินท่ีเข้าร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็วอย่าง 
Standalone และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจาก ผู้ถือหุ้น
และมีทรัพย์สินอยู่ ในครอบครองมาก เกินไป กอง ทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์จดทะเบียนอยู่ใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า MJLF 
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บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(“CJM”) 
    เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ร่วมมือเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับ บริษัท ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่ท าธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร โดยเฉพาะ
ด้านภาพยนตร์ที่ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี การร่วมทุนภายใต้ชื่อ 
บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด บริษัทได้ถือหุ้นเป็น
จ านวน 245 หุ้น มูลค่าเท่ากับ 2.45 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จากการประเมินอ านาจ

การควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นบริษัท
ร่วมและบริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในข้อมูลทาง
การเงินรวม  

และเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซีเจ เมเจอร์     เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่
จ านวน 6,500 หุ้น ในราคาท่ีตราไว้ 10,000 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท
ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจ านวน
เงิน 31.85 ล้านบาท โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกออกมาในปี 
2559 
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การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
     การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกลไกส าคัญ ท่ีช่วยให้องค์กร
ตระหนักถึงอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ท้ังน้ีเพื่อให้องค์กรได้วางแผนรองรับ
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ลดปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆและลดระดับความเสียหายต่อองค์กร นอกจากน้ียังเป็นการ
สร้างเสถียรภาพของการด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรด้วย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

     คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management 
Committee : RMC) เพื่อท าหน้าท่ี ก าหนดทิศทางและก ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามกลไกและ
กระบวนการตามมาตรฐานสากล อีกท้ังเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องต่อ
การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
     ในปี 2564 น้ี บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management) ซ่ึงได้
ด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจาก การ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี (Risk Man-
agement Policy) ท่ีสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติ
ส าห รั บผู้ บ ริ ห า รแ ละพ นัก ง าน ทุก ระ ดั บ  ก า รจั ดประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
ก ากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงส าคัญของบริษัท
ฯ โดยมีรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์และระดับ
ปฏิบัติการ 
กรอบการบริหารความเสี่ยง 

     บริษัทได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขึ้น 2 ระดับ คือ 
การบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk Manage-
ment) และ ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk Management) 
โดยมีคณะท างาน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดแต่ะกลุ่มธุรกิจ และ หัวหน้า
ฝ่ายของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เป็นคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ตามล าดับ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลไกและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีการบริหารความเสี่ยง
ท้ัง 2 ระดับ จะมีกลไกการด าเนินงานโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย 
แนวทางการบริ หารจัดการ  และข้อ เสนอแนะต่ างๆจาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการถ่ายทอดลงมาสู่
พนักงานทุกระดับตามล าดับ รวมท้ัง ยังมีการรายงานขึ้นไป
ตามล าดับเช่นเดียวกัน 
1.  การบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ 
     การบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk Manage-
ment) บริษัทฯได้จัดตั้ งคณะท างานขึ้น ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ผู้บริหารสูงสุดของทุกกลุ่มธุรกิจ ท าหน้าท่ีร่วมกันเพื่อระบุความ
เสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือองค์กร มีการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้ทราบว่า มีผลกระทบรุนแรงมาก -น้อยอย่างไร 
เพ่ือท่ีจะก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงท้ังในเชิงป้องกันและเชิง
แก้ไขอย่างครอบคลุม รวมท้ังมีการติดตามและรายงานอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการให้อยู่
ในระดับท่ี องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนการใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อองค์กร ผ่านการประชุมคณะท างานความเสี่ยงระดับกล
ยุทธ์ เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง  
     ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่
สรุปรายงานท่ีสมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามรอบการประชุมประจ าปี ท่ีจัด
ขึ้นเป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง ต่อไป 
2.  การบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ 
     การบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation Risk 
Management) บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท างานขึ้น ซ่ึงประกอบไป
ด้วย หัวหน้าฝ่ายของทุกกลุ่มธุรกิจ ท าหน้าท่ีร่วมกันเพื่อระบุความ
เสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือองค์กร มีการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้ทราบว่า มีผลกระทบรุนแรงมาก -น้อยอย่างไร 
เพื่อท่ีจะก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงท้ังในเชิงป้องกันและเชิง
แก้ไขอย่างครอบคลุม รวมท้ังมีการติดตามและรายงานอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการให้อยู่
ในระดับท่ี องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนการใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อองค์กร ผ่านการประชุมคณะท างานความเสี่ยงระดับ
ปฏิบัติการ เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง 
     ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่
สรุปรายงานท่ีสมบูรณ์เรียบร้อย เพ่ือรายงานต่อคณะท างานความ
เสี่ ย งระดับกลยุทธ์ตามรอบการประชุมรายไตรมาส และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามรอบการประชุม
ประจ าปี ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง ต่อไป 
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     บริษัทฯ ด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ 
แนวทางและหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯได้สรุป
กระบวนการที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
1.  ก าหนดเป้าหมายและระบุความเสี่ยง เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงต้องสัมพันธ์และ
สอดรับกัน อีกทั้งต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน (Internal 
Factor) และภายนอก (External Factor) รวมท้ังผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ท้ังด้านการเงิน (Financial Impact) และด้านท่ีไม่ ใช่
การเงิน (Non-Financial Impact) 
2.  ประเมินความเสี่ยง โดยประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ของทุกความเสี่ยงตามเกณฑ์การ
ประเมิน (Risk Criteria) ความเสี่ยงที่บริษัทฯก าหนด 

3.  จัดการความเสี่ยง ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Mitigation) ท่ีเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้ โดยมี
ท้ังมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Action) เพื่อลดโอกาสเกิด
ความเสี่ยงให้น้อยลงท่ีสุด และเชิงแก้ไข (Corrective Action) เพื่อ
ลดผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงให้มากที่สุด 
4.  ติดตามและการรายงานความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอและการรายงานตามรอบในการประชุมรายไตรมาส ท้ัง
การบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation Risk Manage-
ment) และ การบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk 
Management) เพื่อสอบทานว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรการและแผนจัดการที่ก าหนดไว้  

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดเป้าหมายและระบุความเสีย่ง 
ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้ง
วิ เคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการเงินและ
ด้านที่ไม่ใช่การเงิน 

2. ประเมนิความเสีย่ง 
ประเมินโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact)  ของความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงที่บริษัทฯก าหนด ซ่ึงเกณฑ์ต่างๆสามารถ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้เสมอ 

3. จัดการความเสีย่ง 
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสมตาม
ระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ โดยมีทั้งมาตรการ
เชิงป้องกันและเชิงแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุม 

4. ตดิตามและการรายงานความเสีย่ง 
ติดตามความเสี่ยงสม่ าเสมอและรายงานตามรอบ
การประชุมทั้งการบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์
และระดับปฏิบัติการเพื่อสอบทานมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงและแผนรองรับเพิ่มเติม 

การติดตามและรายงานความเสี่ยง 

ระดับ ผูร้ับผดิชอบ การรายงานความเสีย่ง ความถีข่องการ
รายงาน 

ความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management) 

ผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจ 

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล าดับ  

รายไตรมาส 

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ 
(Operation Risk Management) 

หัวหน้าฝ่ายของแต่
ละกลุ่มธุรกิจ 

รายงานต่อผู้บริหารสูงสุด 
(คณะท างานความเสี่ยงระดับกลยุทธ์)  

รายไตรมาส 

 บริษัทฯ มีการก ากับดูแลติดตามและรายงานความเสี่ยง โดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมท้ัง 
การด านเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง การลงมือปฏิบัติของผู้บริหารสูงสุด
ของทุกกลุ่มธุรกิจ (คณะท างานความเสี่ยงระดับกลยุทธ์) และ หัวหน้าฝ่ายของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (คณะท างานความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ)  
 ส าหรับการติดตามและรายงานความเสี่ยง ก าหนดให้เป็นไปตามกลไกของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ซ่ึงมีการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง คณะท างานความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ คณะท างานความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ และ เลขานุการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีหน้าที่ ก ากับดูแล ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ รวมทั้ง การน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงส าคัญ และค้นหา
ความเสี่ยงใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นประจ า 
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 ในปี 2564 น้ี ประเทศไทย ท้ังในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ยังคงเจอกับความท้าทายจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ “โอมิค
รอน” ซ่ึงส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ท่ีจากเดิม
เริ่มผ่อนคลายและค่อยๆฟื้นตัว ต้องกลับไปสู่การชะลอตัวอย่าง
ต่อเน่ืองอีกครั้ง ท าให้ภาคธุรกิจยังคงได้รับความเสียหายเป็นวง
กว้าง ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ลงไปจนถึงธุรกิจระดับ SMEs  และ
เหตุการณ์ต่ า งๆเหล่า น้ี  ได้สร้ างบทเรียน ท่ีมี ค่ าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายองค์กร เช่น การปรับลดขนาด
องค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น, การควบคุมทรัพยากรและต้นทุน
การด าเนินงาน, การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ, การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ตลอดจนการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจเพื่อมุ่ง
สู่อนาคตมากขึ้น เป็นต้น ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนยังสามารถ
ด าเนินงานต่อไปได ้
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
และการด าเนินงานอย่างระมัดระวังแล้วน้ัน บริษัทได้ด าเนิน
กระบวนการท่ีมีความส าคัญอีกประการหน่ึงควบคู่กับการด าเนิน
ธุรกิจด้วย น่ันคือ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management) โดยในปี 2564 น้ี บริษัทฯให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่องในด้านการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร  ซ่ึงได้ยึดถือและ
ปฏิบัติต่อเน่ืองในทุกๆกระบวนการอย่างเข้มข้น โดยเริ่มตั้งแต่ การ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Poli-
cy) ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท, หลักการก ากับดูแลกิจการ
ท่ี ดี  ( Corporate Governance), ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ยั่ ง ยื น 
(Sustainability) และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล 
(COSO ERM & ISO 31000) เพื่อยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมท้ัง มีการทบทวนนโยบายฯ  
เป็นประจ าทุกปี  การก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขึ้น 2 
ระดับ คือ การบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk 
Management) และระดับปฏิบัติการ (Operational Risk Man-
agement) ซ่ึงจะมีคณะท างานก ากับดูแลของท้ัง 2 กลุ่มตามล าดับ 
ซ่ึงมีหน้าท่ี ด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ก ากับดูแลและติดตาม 
ผ่านการประชุมร่วมกันของคณะท างานความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองทุก
ไตรมาส รวมท้ังการจัดท าสื่อเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
เรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับ 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานน าความรู้และกระบวนการต่างๆมาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดเป็นการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องค์กรอย่างแท้จริง ท่ีมีความเชื่อมโยงกันและเป็นไปตามนโยบาย
การด าเนินงานของบริษัทฯและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้วย นอกจากน้ี ยังช่วยให้บริษัทฯสามารถปลูกฝังการบริหารความ

เสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร 
 บริษัทฯได้ก าหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงาน ผ่านการรายงานของทะเบียนความเสี่ยงและ
แผนจัดการความเสี่ยง รวมท้ังพิจารณาข้อมูลสนับสนุนต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากน้ียัง
ก าหนดให้มีคณะท างานการบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management) และคณะท างานการบริหารความ
เสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk Management) และ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management team) เพื่อให้
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพท่ัว
ท้ังองค์กร  
 ส าหรับภาพรวมของปัจจัยเสี่ยงในปี 2564 ท่ีผ่านมา สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยงใหม่ ด้านคอร์รัปชัน (Corruption) 
 ในปี 2564 เป็นปีท่ีบริษัทฯมีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่ งยืน ตามหลักการของความยั่ งยืน 
(Sustainability) โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญตามหลักการของความ
ยั่งยืนท่ีสอดแทรกการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงท่ี
ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการก ากับดูแล
กิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม 
 ท้ังนี้ บริษัทฯได้มีการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน แบ่งเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ด าเนิน
โครงการ Green Cinema ท่ีมีกิจกรรมมากมายท่ีเสริมสร้างและ
ดูแลเอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาโซลาร์เซลล์ , การผลิต
เสื้อผ้าจากขวดพลาสติก, การลดใช้กระดาษและพลาสติก จาก
สินค้าและบริการของบริษัท เป็นต้น ส าหรับด้านสังคม มีการจัด
กิจกรรมต่างๆมากมาย ท้ังกิจกรรมภายในท่ีสนับสนุนดูแลเอาใจใส่
พนักงาน เช่น การช่วยเหลือด้านการเงิน, การศึกษา, สุขภาพ
อนามัย, จากสวัสดิการต่างๆท่ีมีให้อย่างต่อเน่ือง และ กิจกรรม
ภายนอกท่ีช่วยเหลือตอบแทนสังคมชุมชน ได้แก่ การบริจาคเพื่อ
การกุศล, การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมท้ังในส่วนภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น มีการด าเนินงานท่ีดูแลลูกค้าและคู่ค้า ผ่าน
โครงการ Voice of Customer (VOC) และ การด าเนินงานท่ีดูแลผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านโครงการเมเจอร์สีขาว เพื่อร้องเรียนทุจริต
และบริหารจัดการโดยหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นต้น 
ส่วนด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (บรรษัทภิบาล) บริษัทฯ มุ่งเน้น
การด าเนินงานท่ีต้องปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงได้จัดให้มีการ 
Workshop ส าหรับทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯเพื่อค้นหากิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆท่ีมีช่องว่างช่องโหว่ท่ีเอื้อต่อการเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และน ามาปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนการด าเนินงาน
แนวปฏิบัติต่างๆ รวมท้ังมีการจัดท าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
ตามล าดับ ให้สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้ทันที  อีกทั้ง บริษัทฯได้เข้า 



68 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 
ซึ่งบริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์และก าหนดกรอบการด าเนินงาน
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งยัง ก าหนด
นโยบายการด าเนินงานต่างๆที่ครอบคลุมตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น Code of Conduct, นโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ผ่านมาตรการต่างๆของบริษัทได้แก่ การตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดและเหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน, การ
พัฒนา เครื่ อ งมื อและ โปรแก รมที่ ช่ ว ยการตรวจสอบให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น, ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/
กระท าผิดต่างๆ (whistle blowing) และการมีบทลงโทษตาม
ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึง
ที่สุดเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ  สามารถพัฒนาและ
เติบโตตามหลักการของความยั่งยืนที่องค์กรจะต้องให้ความส าคัญ
ต่อการดูแล เอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เป็นส าคัญ 
พร้อมทั้งยกระดับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น
เทียบเท่ากับบริษัทชั้นน า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
 อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้เป็นปีที่ มีภาพยนตร์ดังมากมายทั้ง
ในและต่างประเทศ เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตามแผนงาน แต่
อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคง
มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ท่ีแพร่
ระบาดในหลายพื้นที่ ส่งผลท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องบังคับใช้
มาตรการ Lock Down มาตรการควบคุมพื้นท่ีเสี่ยงต่างๆ ต่อมาได้
อนุญาตให้เปิดบริการภายหลังภายใต้มาตรการต่างๆที่บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ New normal,  มาตรการ 
Social Distancing เป็นต้น เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ต่อธุรกิจต่างๆ ได้แก่ 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง ไอซ์สเก็ต คาราโอเกะ, ธุรกิจสื่อ
โฆษณา และธุรกิจพื้นท่ีเช่า 
 บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายตลาดภาพยนตร์ไทย 
(Tollywood) ท่ียังสามารถเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงได้เร่งด าเนินการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยอีกด้วย เพื่อที่จะ
สามารถด าเนินธุรกิจและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องหากภาพยนตร์
ดังจากต่างประเทศไม่สามารถเข้าฉายได้ตามก าหนดการเนื่องด้วย
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ต่อมาคือ มาตรการเร่งสร้าง
รายได้เพิ่มจากธุรกิจ Concessions delivery ในทุกช่องทางการ
ขาย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ Mer-
chandising ท่ีมีการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นแบรนด์เมเจอร์เข้าไปสู่
ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และยังต่อยอดไปสู่ธุรกิจ 
Digital agency ท่ีมีการพลิกบทบาทไปเป็นตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายสื่อ

โฆษณาผ่าน Digital platform ทุกช่องทางท้ังในและต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น  
 นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้น บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาสภาพคล่อง และกระแส
เงินสด โดยการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ต้นทุนสินค้าและ
บริการ ต้นทุนบุคลากร เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้
ด าเนินมาตรการอย่างรัดกุมและระมัดระวังอย่างเหมาะสมและ
วางแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบของสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตด้วย 
 

ปัจจัยเสีย่งดา้นปฏิบตักิาร (Operational) 
 สถานการณ์ COVID-19 ท่ียังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง
จากสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ไปท่ัวโลก ส่งผลต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรง ประกอบกับสถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศท่ีตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะ
สร้างความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ความหวาดกลัวต่อ 
COVID-19 ท าให้ลูกค้าไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ  
 อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธราสุข กรม
ควบคุมโรค รวมท้ังประกาศ/ค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มข้นและ
ต่อเน่ือง ได้แก่ มาตรการ New Normal ท่ีมีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ การหมั่นล้างมือท าความ
สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ การจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างใน
การให้บริการ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีมาตรการท่ียกระดับความ
เข้มข้นของการป้องกัน ได้แก่ การตรวจ ATK ให้พนักงานทุกๆ 3 
วัน ส าหรับพนักงาน Operation และทุกๆ 7 วันส าหรับพนักงาน
ส่วนกลาง , การส่งพนักงานตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันผล, การ
ใช้มาตรการ Work from home, การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด
19ต่างๆให้พนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เช่น ชุดตรวจ ATK,
หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ถุงมือ เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อให้ลูกค้า
และผู้มาติดต่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้ดูแลเอาใจใส่ต่อมาตรการ
ป้องกันโควิด19 อย่างเต็มท่ีและห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยท้ังต่อ 
พนักงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพท้ังในแง่ธุรกิจและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 ส าหรับมาตรการป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุ ที่จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯให้เกิด
ความล่าช้า ธุรกิจหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
พนักงาน บริษัทฯได้ด าเนินมาตรการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเป็น
ประจ า โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันเหตุอัคคีภัย มี
แผนงานและแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุม ได้แก่ แผนป้องกันอัคคีภัย มี
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าท าการตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบระบบ 
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การควบคุมป้องกัน รวมท้ังอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกัน
อัคคีภัย, การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ
ควบคุมไฟฟ้า และ พื้นท่ีต่างๆให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยตาม
แผนงาน, การท าประกันภัยในวงเงินท่ีครอบคลุมต่อความเสียหาย 
และการทบทวนทุนประกันภัยเป็นประจ าทุกปี, ต่อมาคือ แผนขณะ
เผชิญเหตุอัคคีภัย มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี และท้ายท่ีสุด คือ 
แผนฟื้นฟูจากเหตุอัคคีภัยส าหรับศูนย์การค้า/โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากประสบเหตุอัคคีภัย บริษัทฯจะสามารถ
ด าเนินมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วน 
 นอกจากน้ี ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีมีความสุ่มเสี่ยง
ภายในโรงภาพยนตร์  บริษัทฯได้มีมาตรการในการบรรเทา
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม ได้แก่ การให้ข้อมูลลูกค้าเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคล, การสร้างความเข้าใจและท าความเข้าใจกันและกัน 
ส าหรับมาตรการในสื่อ Social media บริษัทฯมี Social Media 
committee ท าหน้าท่ี ก ากับดูแลและติดตามผ่านกลไกของ
คณะท างานภายในท่ีจะติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน การแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีความสุ่มเสี่ยง ชี้น า ปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้ง 
และยังวิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงและควบคุมไม่ให้พื้นท่ีบน 
Social media ของบริษัทฯ กลายเป็นพื้นท่ีของความขัดแย้งทาง
การเมืองจนน าไปสู่การสูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของ
บริษัทฯ 
 
ปัจจัยเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Tech-
nology) 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีทุกๆ
องค์กรก าลั งพยายามอย่างมากเพื่อน าธุ รกิจเข้ าสู่  ดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ผ่านการวางรากฐาน การพัฒนาระบบต่างๆ เพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า/บริการ ซ่ึงจะครอบคลุมไปจนถึงการส่งมอบ
สินค้า/บริการ รวมท้ังการช า ค่าสินค้า/บริการ บริษัทฯให้
ความส าคัญอย่างมากต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ไม่ว่าจะ
เป็นระบบ Network & LAN, ระบบ Internet, ระบบ Cloud เป็น
ต้น ซ่ึงเป็นระบบท่ีส าคัญของธุรกิจท่ีจะต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ
และบ ารุ งรักษาให้  ระบบต่างๆสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงต่อระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือภายนอกองค์กร 
ก็ย่อมจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในภาพรวมเช่นกัน 
 ดังน้ัน บริษัทฯจึงมีมาตรการท่ีหลากหลายเพื่อบรรเทา
ความเสียหายดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การอบรมให้ความรู้
พนักงานเกี่ยวกับ Cyber-attack & cyber security การติดตั้งและ 
update ระบบป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น โปรแกรม Anti-
Virus และ Firewall สม่ าเสมอ, การปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น ห้องเก็บ Server,  เครื่อง server, สายไฟ, สายLAN การ

เดินสายต่างๆท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานด้านความปบลอดภัย,การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration test) เพื่อค้นหาช่องว่างช่องโหว่
ด้านระบบ IT ของบริษัท,การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล และ
การส ารองข้อมูล (Backup) บนระบบ server หลัก/ server ส ารอง
อย่างสม่ าเสมอ, และการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆท่ี
จะท าให้ระบบท างานล่าช้า ระบบหยุดชะงักหรือระบบล่มใช้งาน
ไม่ได้  
 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial) 
 สถานการณ์ COVID-19 ท่ียังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง
จากสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ไปท่ัวโลก ส่งผลต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรง ประกอบกับสถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศท่ีตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะ
สร้างความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ความหวาดกลัวต่อ 
COVID-19 ท าให้ลูกค้าไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ อีกท้ัง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีบริษัทฯต้อง
ด าเนินการควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ ยังส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ การตรวจ ATK ทุกๆ7-14 วัน, การ
ตรวจ RT-PCR ยืนยันผล, การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่เป็นอุปกรณ์
สิ้นเปลือง เช่น ชุดตรวจ ATK, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, 
เป็นต้น ดังน้ัน การบริหารจัดการสภาพคล่องและกระแสเงินสด จึง
เป็นอีกหน่ึงความท้าทายท่ีบริษัทฯจะต้องเผชิญและบริหารจัดการ
อย่างระมัดระวังและเหมาะสม 
 ดังน้ัน บริษัทฯได้ด าเนินมาตรการอย่างระมัดระวังและ
รัดกุม ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของท้ังบริษัทฯ เพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควบคุมต้นทุนด้านสินค้าและ
บริการ ด้านบุคลากร แต่ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานต่างๆไว้
อย่างครบถ้วน, การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับและ
คล่องตัวมากขึ้น (Lean organization) การวางแผนใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม มาตรการเร่งสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจป๊อบคอร์น 
(Concessions delivery) ในทุกช่องทางการขาย  นอกจากน้ียังมี
การพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ Merchandising ท่ีมีการ
จัดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็น  แบรนด์เมเจอร์เข้าไปสู่ร้านสะดวกซ้ือ 
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ, รวมท้ังการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Digital 
agency ท่ีมีการพลิกบทบาทไปเป็นตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายสื่อโฆษณา
ผ่าน Digital platform ทุกช่องทางเพื่อเร่งสร้างรายได้ให้บริษัทฯใน
อนาคต 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย 
(Compliance Risk Factor) 
 ในปี  2564 เป็นปี ท่ีรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ยัง
ด าเนินการลดช่องว่างของการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนท่ีขัดต่อหลัก
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงที่ผ่านมามีการก ากับดูแล  ติดตาม และ 



70 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ธุรกิจของบริษัทก็
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการก ากับ
ดูแลที่เข้มงวดและติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เรื่องใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ที่บริษัทฯจะต้องได้รับอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และมาตรการป้องกันโควิด19 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรคก าหนด 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
มาตรการของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีกลุ่ม
ธุรกิจที่หลากหลาย และมีความยากล าบากในการขอรับใบอนุญาต
แต่ละฉบับ ซึ่งมีระยะเวลาตรวจสอบและรอคอยค่อนข้างนาน แต่
บริษัทฯก็สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่
ดีของบริษัทต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค รวมทั้งการด าเนินงาน
ตามประกาศ/ค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ได้แก่ มาตรการ New Normal และ Social Distancing, 
มาตรการ Work from home, มาตรการตรวจ ATK ทุกๆ 3 วัน
และ 7 วัน มาตรการส่งพนักงานตรวจละเอียด RT-PCR ยืนยันผล, 
การส่งมอบ/การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น ชุดตรวจ ATK, 
หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ถุงมือ, เป็นต้น 

นอกจากน้ียั ง ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูล 
รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลของลูกค้าและ
ของพนักงาน ที่อยู่ในระบบ IT ของบริษัทฯให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด 
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือมีผู้ไม่หวังดีน าอมูลดังกล่าวไปใช้ในทาง
ที่ผิด/ละเมิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม โดยมีด าเนินงาน
ของคณะท างาน PDPA ของบริษัทและมีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (DPO) เป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุง 
ให้กระบวนการดังกล่าวของบริษัทฯ สามารถด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอน ที่ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อีก
ด้วย  
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การขับเคลื่อนธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื 
 ปี 2564 เป็นปีท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ 
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกือบทุกประเทศต้องพบกับความ
สูญเสียของประชากรไม่มากก็น้อย ขณะท่ีภาคสาธารณสุข ต้องต่อสู้
อย่างหนักเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้ติดเชื้อการแพร่ระบาดของโควิด 
19 และภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ของประชากรเพื่อควบคุม และลดการแพร่ระบาด การด าเนินธุรกิจ
ของหลายภาคส่วน ต่างได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวอย่างฉับไว
เพื่อรักษาความต่อเน่ืองในกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปรับตัว
พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเน่ืองในการด าเนิน
ธุรกิจ (Business Continuity Management) และร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับ
สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และ เตรียมพร้อมมอง
ไปข้างหน้า (Proactive) มาแล้วอย่างต่อเน่ือง จึงสามารถพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถก้าวผ่านความท้าทายในปี 2564 มาได้ 

ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท าให้
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งมอบ
คุณภาพชีวิต ท่ีดีแก่สังคมได้  อย่างทันท่วงที และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก  
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างสมดุลของท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล รวมท้ังได้ก าหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการ และ
ด าเนินงานในประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ มา
อย่างต่อเน่ือง ปี 2564 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน 5 กลยุทธ์ บริษัทฯ ใช้รับมือกับความท้าทายท่ีเกิดขึ้นและยัง
ยืนหยัดเป็นผู้น าอุตสาหกรรม รวมถึงการเดินหน้าด าเนินธุรกิจบน
พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

ห่วงโซ่คณุคา่ของธรุกจิ 
 การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ เสียเป็นเรื่อง ท่ีบริษัทให้
ความส าคัญอย่างยิ่งและด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์บริบทความยั่งยืน โดยรวบรวมประเด็นท่ีมีนัยส าคัญโดย
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก ดังน้ี 
ปัจจัยภายใน 
 บริบทความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 
 ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ ในปีผ่านมา 
ปจัจยัภายนอก 
 ประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความส าคัญ 
 แนวโน้มความยั่งยืนของโลกและเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงานความยั่งยืนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัท จึงได้ทบทวนและประเมิน
ประเด็นความยั่งยืนท่ีครอบคลุมโอกาสและความเส่ียงอันมีนัยส าคัญ
ท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี โดย
ยึดหลักส าคัญ 4 ประการ Global Reporting Initiative (GRI) อัน
ประกอบด้ วยบริบท  ความยั่ งยืน  ( Sustainability Context) 
ประเด็น ท่ีมี นัยส า คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
(Completeness) แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย 
(Stakeholder Inclusiveness)  
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ซ่ึงในปี 2564 บริษัทสามารถสรุปผลการประเมินประเด็นผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญ และประเด็นท่ีการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ ดังนี ้

มติิเศรษฐกจิ 
 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง

และการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และความ

รับผิดชอบต่อลูกค้า 
 นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

มติสิังคม 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพัฒนาศักยภาพ 
 การดูแลสังคมและชุมชน 
 สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดล้อมการท างาน 

มติสิิ่งแวดลอ้ม 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทยังได้ท าการทบทวนการก าหนดเป้าหมายการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีบริษัทมุ่งเน้น 

ได้แก่ SDG 5 (Gender Equality) SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) และ SDG 12 (Responsible Consumption and 

Production) นอกจากนี้ บริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ และแผนงานในการตอบสนองท่ีแตกต่างกันส าหรับแต่ละเป้าหมาย รวมถึงมีการตรวจ

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม SDGs ส าหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อแสดงความมุ่งมันในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ

บริษัท และ SDG 13 (Climate Action)   

การวเิคราะห์ผูม้สี่วนไดเ้สยีในห่วงโซคุ่ณคา่ของธรุกจิ 

บริษัทวิเคราะห์การมีส่วนร่วม โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 6 กลุ่ม ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ถือ

หุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชนและสังคม ลูกค้า และหน่วยงานก ากับดูแล โดยระบุและประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากท้ัง 

6 กลุ่มดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงก าหนดแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การยอมรับ และได้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท าการจัดล าดับ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ กลุ่มลูกค้า 

ผู้บริหารและพนักงาน และกลุ่มชุมชนและสังคม   

 นอกจากน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

แนวทางการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ รับทราบความคาดหวังและ

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
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ผู้มสีว่นไดเ้สยี 
 

รปูแบบการสรา้งการมสี่วนร่วมกบั
ผู้มสีว่นไดเ้สยี 

ประเดน็ทีผู่ม้ีสว่นไดเ้สยี              
ใหค้วามส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษทัฯ 

ผู้บรหิารและ
พนกังาน 

 การสื่อสารนโยบายและข่าวสาร
ผ่านการประชุมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การประชุมร่วมกับพนักงานการ
จัดสัมมนา และการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินความผูกพันของ
พนักงาน 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 การประกาศเกียรติคุณพนักงาน 

 เงินเดือน สวัสดิการ และ
สวัสดิการ รวมถึงการท างานใน
ระยะยาว 

 โอกาสในการพัฒนาอาชีพ 
 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี 

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน   
บทท่ี 7 การพัฒนาศักยภาพและ
การดูและพนักงาน และบทท่ี 8          
สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการท างาน ใน
รายงานความยั่งยืน 2564 

  

ลกูคา้  การจัดกิจกรรมพบปะลูกค้าเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

 การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัทฯ 

 การส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 
แบบสอบถามและช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การรับเรื่องร้องเรียนและ
ให้บริการผ่านศูนย์บริการลูกค้า 
เครือข่ายสาขา เว็บไซต์บริษัท 
และ แอพพลิเคชัน Major 
Cineplex 

 คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า 

  

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ในบทท่ี 
2 การบริหารจัดการความสัม 
พันธ์ลูกค้า และความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า ในรายงานความยั่งยืน 
2564 

การมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ชุมชนและสงัคม  การด าเนินโครงการของบริษัทฯ 
ผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมใน
โครงการต่าง ๆ 

 การส ารวจความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน      
บทท่ี 6 การมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคม ในรายงานความยั่งยืน 
2564 
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หนว่ยงานก ากบั
ดแูล 

 มอบหมายให้หน่วยงานก ากับดูแล
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ทางการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากับดูแลเป็นประจ า 

 ประชุม รับฟังแนวนโยบาย และ
แนวทางการก ากับดูแล 

 รับฟัง ซักซ้อมการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 

 รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน 
 ติดต่อขอรับฟังความคิดเห็นและ
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ 

 แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีการ
แสดงความคิดเห็น 

 การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า 

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทได้ใน
รายงานประจ าปี และบทท่ี 1 
การก ากับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ในรายงานความยั่งยืน 
2564 

คู่ค้า  ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์                            
โทร 02-5115427 ถึง 36 

 ประชุมและสัมภาษณ์ร่วมกับคู่ค้า
ทางธุรกิจ 

 เยี่ยมเยียนคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียน 

 โครงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ตรวจประเมินการให้ค าปรึกษา
และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

 สัมภาษณ์หาความต้องการและ
ความคาดหวังของคู่ค้าธุรกิจด้าน
ความยั่งยืน 

 ความโปร่งใสและกระบวนการจัด
จ้าง/จัดซ้ือที่เป็นธรรม 

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน       
บทท่ี 4 การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ในรายงานความยั่งยืน 
2564 

ผู้มสีว่นไดเ้สยี 
 

รปูแบบการสรา้งการมสี่วนร่วมกบั
ผู้มสีว่นไดเ้สยี 

ประเดน็ทีผู่ม้ีสว่นไดเ้สยี              
ใหค้วามส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษทัฯ 

ผูถ้อืหุน้นกั
ลงทนุ และ
พันธมติรทาง
ธรุกจิ 

 การประชุมผู้สามัญถือหุ้น
ประจ าปี 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
 รายงานตามแบบ 56-1 One 

Report 
 การน าเสนอข่าวสู่สาธารณะ 
 การประกาศผลประกอบการ      

รายไตรมาส 
 การพบปะนักลงทุนรายบุคคล 
 การพูดคุยกับนักลงทุนผ่านทาง

โทรศัพท์ 

 ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล 
 ประสิทธิภาพทางธุรกิจ /การเงิน 
  

 ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
รายงานแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี  (แบบ 
56-1 One Report) 
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมี “นโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอ

นามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” ที่ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และการพัฒนา ออกแบบ จัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนเป่าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน SDG 6, SDG 7, SDG 11 และ SDG 13 บริษัท 
ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความส าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มการขาดแคลนแหล่งน้ าและพลังงาน การ
เพิ่มขึ้นของขยะและของเสีย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีก าลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึง
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการขององค์กรในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการ
จัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
มั่นใจว่าการด า เ นินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

การด าเนินงาน  
ไม่เพียงแต่จะด าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ 
ยังมีส่วนในการสนับสนุนการให้ความรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม   

บริษัทพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานในเครือให้เป็นธุรกิจสี
เขียว โดยมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มคิดพัฒนาโครงการจนไปถึงการใช้วัสดุท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ยังส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงานทุกระดับเดิมความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมดูแลรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีโดดเด่น มีดังนี้  
การบริหารจัดการน้ า (Water Management) 

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าให้สูงสุด พร้อมท้ังป้องกันความเสี่ยง และ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ า ตลอดจนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าทรัพยากรน้ า จะไม่ใช่ทรัพยากรหลักท่ีใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์ของบริษัท ฯ อย่างไรก็ตาม ในการ
ด าเนินกิจการและการให้บริการผู้บริโภค ทรัพยากรน้ ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริการ อาทิ ในส่วนงานรักษา
ความสะอาด และระบบสาธารณูปโภค ท าให้บริษัทฯ มีความ
ตระหนักถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยผลการ
ด าเนินการในปี 2564 พบว่า การใช้น้ าส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา 
Stand -  alone มีการใช้น้ าเฉลี่ย 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อผู้เข้าชม
ภาพยนตร์ หรือลดลงร้อยละ 31 เทียบจากค่าเฉลี่ยการใช้น้ าต่อผู้
เข้าชมภาพยนตร์ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 – 2563) ซ่ึงกล่าวได้ว่า
การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 20 ในปี 2564 
การจัดการของเสีย 

ปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดขึ้น เป็นสิ่งหน่ึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้จากการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการของโรง
ภาพยนตร์ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนินโครงการลดขยะ อาทิ 
การจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นท่ีโรงภาพยนตร์ และใน
ส านักงาน นอกจากนี้  ยังปลูกฝังแนวคิดในการจัดการขยะหรือของ
เสียท่ีเกิดขึ้นท่ีต้นก าเนิด โดยมุ่งเน้นท่ีการปรับเปลี่ยนและลดการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีลักษณะใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single use plastic) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลดี
ต่อการจัดการขยะในภาพรวม อีกท้ังยังเป็นการตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐในการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย โดย เมเจอร์ กรุ้ป มีการ
ด าเนินการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ Green 
Cinema โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 
และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Green Cinema การคัดแยก
ขยะ ตลอดจนการด าเนินการเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้เป็นถุงพลาสติก
แบบย่อยสลายได้ และถุงกระดาษทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเดิม 

บริษัทฯ  ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
อยู่บนพื้นฐานการด าเนินงานสีเขียว ( Green Platform) โดย
ประกอบด้วยการด าเนินงานท่ีส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
ท้ังในส่วนของ Smart Ticket ลดการใช้ตั๋วหนังแบบกระดาษ, การ
ใช้ถ้วยกระดาษ ทดแทนถ้วยไส้กรอกแบบพลาสติก, หลอด BIO 
แทนการใช้หลอดพลาสติก, งดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุง
ผ้า, ถังแยกขยะ Recycle และการใช้พลังงานทางเลือก Solar 
Rooftop ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) ที่ผสานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการด าเนินงานภายใน
อ ง ค์ก ร  ( Corporate Boundaries) ก ร ะ บ วนกา รท า ง ธุ ร กิ จ 
(Operational Boundaries) ไปจนถึงสินค้าและบริการ 
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับบริษัท ไบโอฟอร์ม 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดดูดน้ าท่ีผลิตจากน้ าอ้อย
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 เดือนในสภาวะที่
เหมาะสม และไร้สารก่อมะเร็ง โดยเริ่มใช้ส าหรับ 5 สาขาน าร่อง 
ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท-เอกมัย รังสิต ปิ่น
เกล้า และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ซ่ึงได้
ด าเนินการตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 ได้ด าเนินการเปลี่ยนหลอด
ดูดน้ าที่ย่อยสลายได้ส าหรับทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัด
วางถังขยะแยกประเภทในพื้นที่บริการในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
เพื่อความสะดวกในการก าจัดขยะ 
การเปลี่ยนใช้ถุงกระดาษทดแทนถุงพลาสติกย่อยสลาย 

ในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป ด าเนินการเปลี่ยนการใช้ถุง 
Biodegradable Plastic (ถุง BIO) เป็นการใช้ถุงกระดาษ โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีปริมาณการใช้ถุง
กระดาษไปมากกว่า 703,600 ถุง ทั้งนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้
ถุงได้ถึง 105,487 บาท ที่มีการเปลี่ยนจากถุงพลาสติกประเภทเดิม
เป็นถุงกระดาษ 
การสร้างพันธมิตรดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  โครงการ Green Cinema มุ่งเน้นการจัดการขยะพลาสติก 
ด้วยการปลุกพลังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการ
รณรงค์การคัดแยกขยะให้ทุกคนใส่ใจเริ่มต้นท่ี "ตัวเอง" จากสิ่งง่าย ๆ 
ตั้งแต่วันนี้ เพียงคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากลูกค้าและพนักงานช่วยกันคัดแยกขยะขวดน้ า
พลาสติกประเภทขวด PET ก่อนท้ิงลงในถังขยะแยกประเภทท่ีแยก
ออกจากขยะทั่วไป เพื่อรวบรวมและน าขวดน้ าพลาสติกประเภทขวด 
PET ส่งมอบให้กับ โครงการ Green Cinema ใน กิจกรรม "แยก
ขวดช่วยหมอ" ครั้งนี้สามารถรวบรวมขวดน้ าพลาสติกประเภทขวด 
PET ได้จ านวน 16,179 ขวด 225 กิโลกรัม โดยสามารถน าไปผลิต
เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซ่ึงชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวด
พลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร จ านวน 18 ขวด เพื่อส่งมอบต่อให้กับ
บุคลากรทางการแพทย ์

 การส่งมอบขวดน้ าพลาสติกเพื่อผลิตเป็นชุด PPE ครั้งน้ี ได้ส่งมอบ
ขวดพลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ "YOU เทิร์น Platform by 
GC" แพลทฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ผ่าน ดร.ณัฐ
กร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา โครงการ 
Green Cinema ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวดPET จ านวน 
11,176 ขวด 190 กิโลกรัม ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less 

Plastic Thailand เพื่อน าไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ส่งต่อให้กับ โครงการ "แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทย
สภา" 
  ทั้งนี้ การร่วมมือในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษัท รวบรวมขยะท่ี
ไม่ใช้แล้วจ านวน 415 กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 1.426 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  การจดัการพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่ง
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรงขึ้น บริษัทจึงตระหนัก
และมีแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อ
ด าเนินงานจัดการต่างๆ ท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวตาม
นโยบายขององค์กร อาทิเช่น การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 
  การด าเนินงาน  
   บริษัทมุ่งมั่นด าเนินการจัดการพลังงานเพื่อบรรเทาและลด
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานด้าน Energy Saving ในปี 2562 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
คณ ะ ท า ง า น ด้ า น  Corporate Social Responsibility (CSR) 
รวมถึงจัดให้มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
การเปลี่ยนหลอดมาใช้หลอดไฟ LED ภายในอาคารของกลุ่มบริษัท
ฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟไปท้ังสิ้น 6,326 
หลอด อีกท้ังยังมีการก าหนด KPI เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในแต่
ละปี ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง 
เมื่อเทียบจากปีฐาน 2559 ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าไปท้ังสิ้น 38,500 
MW โดยผลการด าเนินการในปี 2564 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 
589,629.69 units ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 ประสทิธผิลการด าเนนิงานเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
  ไม่เพียงแต่การด าเนินการด้านการใช้พลังงานเท่านั้น บริษัท
ยังให้ความส าคัญกับการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย โดยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังน้ี 

 การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 1) มี
แหล่งที่มาจากเครื่องปั่นไฟ (Generator) และเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง (Fire pump) ท่ีใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลง โดย
จากผลการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของการใช้
น้ ามันเชื้อเพลงดังกล่าวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ไม่เพียงแต่จะเป็นผลมาจากการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าปี 
(Preventive Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากแต่ยังเป็นผลมาจากการ 
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ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดระยะเวลา
และจ านวนไฟฟ้าดับ ซ่ึงท าให้เครื่องปั่นไฟท างาน อาทิ การ
ไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีดูแลเรื่องการ
จ่ายไฟ ตลอดจนการด าเนินการดูแลพื้นท่ีโดยรอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น 
โดยในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนการน าสายไฟลงดิน 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย  

 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) มาจาก
การซ้ือไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้ในการด าเนินกิจการ โดย
พบว่าการใช้พลังงานจากไฟฟ้าท่ีซ้ือมาน้ัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในปี 2561-2562 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสอดคล้องกับผลประกอบการ
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากรอบฉายท่ีมากขึ้น และลดลงในปี 
2563 -2564 สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท่ีโรง
ภาพยนตร์ถูกสั่งปิด อย่างไรก็ตาม เมเจอร์ กรุ้ป ยังคง
เล็งเห็นถึงความส าคัญ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะลดการใช้
พลังงานผ่านกิจกรรม โดยมีโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ 
โครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand – alone ท้ัง 3 
สาขา เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาพรวมในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย 

   ส าหรับเป้าหมายระยะสั้นปี 2564 การลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ควบคุมการปลดปล่อยรวมไม่เกินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก ใ น ปี  2 5 5 9  ซ่ึ ง เ ป็ น ปี ฐ า น  ( 1 9 , 2 8 2 . 4 9  ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ท้ัง น้ี  ในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ 
บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี
ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ไ ป  1 5 , 0 6 1 . 9 3  ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงจากปีฐาน ในปี 2559 ไป
ร้อยละ 21.89 

  นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 
2564-2569 ส าหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
ตั้งเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลง 
5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในระยะเวลา 5 ปี 
นับต้ังแต่ปี 2563 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการติดตั้งแผงผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
เป้าหมายดังกล่าว 

การตดิตัง้แผงผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Cell) โรง
ภาพยนตร ์
 เน่ืองจากความแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ท่ี
สูงขึ้น ประกอบกับการความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะด าเนินการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการด าเนินการ
ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับโรง
ภาพยนตร์ 3 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขารังสิต และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งาม
วงศ์วาน-แคราย ซ่ึงโครงการสาขาเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์
วาน-แคราย และสาขารังสิต เริ่มในปี 2564 สามารถผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้มีก าลังผลิตรวม 0.144MW และประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ 213,582.82 บาท  
 
การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
ในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการด้านสังคมใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม รวมถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
มาตรฐานด้านความยั่งยืนสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของโลก (UN SDGs) มาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการด าเนินงาน บริษัทฯ 
ยังมีการก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวเน่ืองเพื่อการบริหารจัดการด้าน
สังคมอย่างรอบด้าน ท้ังในด้านการลดผลกระทบและการช่วยเหลือ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน ได้แก่ นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน นโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นโยบายการก ากับดูแลกิจการ การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การดูแลพนักงาน ลูกค้า 
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการท าส ารวจความคิดเห็นและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน ามาพัฒนางานและกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวปฏิบัติส าคัญ 
ซ่ึงบริษัทใช้เป็นแนวทางการประเมินความยั่งยืนองค์กร  

  การบริหารจดัการความสมัพันธล์กูค้าและความรับผิดชอบตอ่ลกูคา้ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผล

กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเท่ียว ภาคการส่งออก และก าลังซ้ือของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ท้ังหมดในกลุ่มกิจการต้องปิดลง
ชั่วคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต ตามค าสั่ง
ภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ถึงแม้ว่าโรง
ภาพยนตร์และสถานท่ีให้บริการอื่นท้ังหมดได้รับอนุมัติให้เปิด
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่กลุ่มกิจการยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้
เต็มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานขององค์กรท่ีเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นใจในมาตราการ
ความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์กับลูกค้า  ท้ังน้ี บริษัทฯ จึงมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริงในส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าโดยเฉพาะการ
ปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ควบคู่กับการเพิ่มทักษะและศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร  
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การด าเนินงาน 
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการยกระดับการด าเนินงานภายในองค์กรทั้ง
ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางส าหรับรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ Social 
Media (Facebook), Call-center, เ ว็ บ ไ ซต์  online survey, 
on-ground survey ท้ังกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกและลูกค้าท่ัวไป 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถน าข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โดยข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่บริษัทฯ 
ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและตรวจสอบถึงปัญหา 
สาเหตุ และระบุระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการติดตามการตอบสนอง และแจ้งผลการแก้ไขแก่
ลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปเป็นฐานข้อมูลและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารอีกด้วย 

ไม่เพียงแต่การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจาก
ลูกค้า บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจลูกค้าทุก
กลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Call-center, เว็บไซต์ 
online survey, on-ground survey  ซึ่งท าให้บริษัทฯ รับทราบ
ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น และได้น าผลการส ารวจไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ต่อไป ท้ังนี้ เพื่อรับรองว่า
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 
Popcorn To Go/Pop Corn Delivery 

จากภาวะสถานกาณ์โรคระบาดโควิด 19 บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนในช่วงระยะเวลาที่โรงภาพยตร์ต้องปิดชั่วคราว 
ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 
และในระยะยาวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้า และทางเลือกที่ตอบ
โจทย์วิถึชีวิตปกติใหม่ (New Normal) 

ธุรกิจ Trading เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ 3T ท่ีทางเมเจอร์ 
กรุ้ป ประเดิมด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ป๊อบคอร์นเมเจอร์ สามารถ
เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และทั่วถึง โดยร่วมกับ Food Delivery 
อย่าง Grab Food, Foodpanda, LINEMAN และ gojerk ซ่ึง
ให้บริการ Popcorn To Go จัดส่งป๊อบคอร์นจากหน้าโรงหนังสู่
หน้าบ้าน นอกจากนี้ ยังได้ขยายไลน์สินค้าป๊อบคอร์น ด้วยการ
เปิดตัว “POPSTAR” เพื่อรองรับลูกค้าในหลายๆกลุ่ม 

นอกจากน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ได้พัฒนาแพคเกจจิ้ง เพื่อ
ตอบรับข้อเสนอแนะของผู้บริโภค เช่น ป๊อบคอร์นไม่สดเหมือน
รับประทานหน้าโรงภาพยนตร์ จึงมีการปรับฝาโดม เพื่อเก็บรักษา
ความสดของปีอบคอร์น รวมถึงการแบ่งช่องของป๊อบคอร์น เพื่อที่
ลูกค้าสามารถเลือกรับป๊อบคอร์นได้หลากหลายรสชาติ เป็นต้น 

ท้ังน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง 
FOOD DELIVERY คิดเป็นสัดส่วน 16% เมื่อเทียบกับยอดขายป๊
อบคอร์น 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กร
สู่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการด าเนินธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการ (Creative Innovation Tech-
nology & Service) การพัฒนาแพลตฟอร์มการชมภาพยนต์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Total Mobile Movie Platform) และ
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิ เคราะห์และ
จ าแนกข้อมูล พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการ
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เพื่อสรรสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริ โภคในยุค
นวัตกรรมและสร้ างผลกระทบเชิ งบวกให้กับสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
MAJOR SUPER APPLICATION 
 Major 5.0 ประกอบด้วย Super Application, AI and 
Machine Learning, และ Big Data   และในปี 2563 บริษัทฯ ได้
มีการพัฒนา Super Application ซ่ึงเป็นระบบ Mobile Applica-
tion ให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากขึ้น ตั้งแต่การปรับดีไซน์ให้ใช้งาน
ง่าย ไม่ซับซ้อน ท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือตั๋วภาพยนตร์ผ่านทาง Ap-
plication ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังได้ประยุกต์ใช้
นวัตกรรม AI และ Machine Learning  เข้ามามีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์การใช้งานเพื่อจัดท าสถิติ ของลูกค้า รวมถึงจัดระบบ
วิเคราะห์ และน าเสนอให้กับลูกค้า โดยระบบจะมีขั้นตอนการ 
Learning เพิ่มเข้ามา  ไม่เพียงเท่าน้ัน เมเจอร์ยังพัฒนาระบบ 
Online Payment เพื่อผลักดันให้มีการใช้งาน Payment ใน
รูปแบบ Cashless โดยจับมือร่วมกับ partner เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วย
ลดเวลาในการซ้ือตั๋ว จองตั๋ว ผ่านระบบออนไลน์ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย ของข้อมูลลูกค้า เป็นหลัก และมีการน าเข้าข้อมูลจาก
ระบบ รวบรวมเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อสามารถน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลของผู้บริโภค 
 จากการเปิดตัว Super Application ตั้งแต่ปี 2562 
ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการซ้ือตั๋วหนังผ่าน Application จาก 
2.5 ล้านใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 – 8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 20 
ในปี 2564 โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนการซ้ือตั๋วหนังผ่านตู้ Kiosk : 
เคาน์เตอร์ : แอพพลิเคชั่น จากเดิม 71:21:8 เป็น 75:5:20 และตั้ง
เป้ามีอัตราการเติบโตของยอดการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์แตะ 
80% ภายในปี 2567  
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การเคารพสทิธมินษุยชน 
การด าเนินธุรกิจอย่างมีรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความส าคัญภายใต้บริบทการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก และการบังคับใช้แรงงาน ซ่ึงเป็นประเด็น
ท่ีทุกองค์กรควรให้ความส าคัญและด าเนินการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจของภายในองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงานตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ  
การด าเนินงาน 
 บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความ
รับผิดชอบต่อธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ท่ีมุ่งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดย
ให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ท่ีปราศจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ รวมถึงการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสอดคล้อง
กับกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อ
ชาติ สัญชาติ ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือสถานะทางสังคมอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมถึงเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างในองค์กร   
 เพื่อให้การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากพนักงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ท าหน้าท่ีร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อการจัดหาสวัสดิการท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยระบุประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การล่วงเกินทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติและการให้โอกาสเท่าเทียมกัน ไว้ในข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ของบริษัท และมีการอบรมสื่อสารประเด็น
ดังกล่าวผ่านหลักสูตรออนไลน์ ทางระบบ E-learning Web หรือ mpassion-learning.com เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึง
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ได้แก่ โครงการจัดสรรพื้นท่ีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลส าหรับผู้พิการ และโครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome 
โดยผู้พิการ โดยมีมูลค่าการด าเนินงานรวมมากกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี 

ในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขและลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานท่ีทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหง ในทุกรูปแบบ การจ้างงานท่ีเป็น
ธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท าใด ๆ ท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

ไม่เพียงแต่การด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เพียงเท่าน้ัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังกล่าวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้รั บเหมา 
ชุมชนและสังคม และลูกค้า ภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและหลักการชี้แนะว่าด้วย
การด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)  โดยในปี 
2564 บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการติดตามตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนในปัจจุบัน พบว่า ในปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ประกาศนโยบายดา้นการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลและนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

 ปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน และนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการคุ้มครองข้อมูล่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ด าเนินการจัดท าเอกสารทาง
กฎหมาย สร้างระบบรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
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การมีสว่นรว่มของชุมชนและสงัคม 

 บริษัทฯ มีมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินธุรกิจควบคู่ไป
กับการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ชุมชน น าไปสู่การสร้างผลเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้
มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และการพัฒนาสังคมเป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
การด าเนินงาน 

 ท่ีผ่านมา บริษัทมีการด าเนินงานท่ีไม่ได้ส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อชุมชนและสังคมรอบโรงภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนเนื่องมาจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม บริษัทจึงมุ่งด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบาย
เกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดตั้งคณะท างาน
ด้ า น  Corporate Social Responsibility (CSR) ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ ปี 
2562 เพื่อให้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผน
ผลักดันในพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้า มีส่วนรวมในกิจกรรม
ด้าน CSR รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major 
Care Foundation) ตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรอบด้าน ผ่านการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และด้าน
การศึกษา รวมถึงจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้
ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการ

มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ 
สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ 
ให้เยาวชนได้เติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป ท้ังน้ี 
การด าเนินโครงการดังกล่าวในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ส ารวจความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีท่ีโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ เพื่อ
คัดเลือกโรงเรียนและชุมชนท่ีมีความต้องการและมีความพร้อม
เข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียน
และชุมชนในพื้นท่ีส าหรับปีถัด ๆ ไป นอกจากการด าเนินการเพื่อ
สังคมในนามมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ แล้ว ในการด าเนินธุรกิจของ
เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ยังมีการจัดสรรพื้นท่ีให้ผู้พิการส าหรับขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล และบริการนวดให้แก่พนักงาน ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้พิการอีกทางหน่ึงอีกด้วย  
 ใน ปี 2564 การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในนามเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ด าเนินการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท ซ่ึงครอบคลุม
งบประมาณด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบริหารจัดการโครงการ
ต่าง ๆ  
 บริษัทด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่าง
สม่ าเสมอภายใต้ภารกิจความยั่งยืนรวมถึงการต่อยอดความ
ช่วยเหลือสู่สังคมวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนท่ีต้องเติบโตขึ้นเพ่ือเป็นก าลังขับเคลื่อนสังคมต่อไป  
 

กจิกรรม มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์

 

 

เปดิโลกกวา้ง สรา้งรอยยิม้  สง่มอบหอ้งหนงัเพือ่การเรยีนรู ้ สานน้ าใจ ชว่ยผูป้ว่ยโควดิ 
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มอบรายไดเ้ป็นทุนสนบัสนุนใหก้ับศนูย์วจิยัวคัซนีไวรสัโควดิ-19  
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

           บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มอบ
รายได้จากการจ าหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม จ านวน 
200,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโค
วิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน ศ.
นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน
โควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา, ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนา
วัคซีนโควิด 19, ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และ ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมรับมอบ ณ ตึก
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร์ 
รว่มสง่ก าลงัใจใหเ้หลา่นกัรบเสือ้ขาวสู้ศกึโควดิ-19 ระลอกใหม ่

ใหโ้รงพยาบาลในพืน้ที่ควบคุม 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
เล็งเห็นความส าคัญพร้อมเดินหน้าร่วมเป็น อีกหน่ึงพลังส าคัญใน
การส่งมอบก าลังใจช่วยสนับสนุนการท างานของ คณะแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเสียสละ
และอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรับมือต่อสู้กับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้ผ่านไปด้วยดี  โดย
ครั้งน้ีได้ส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปคอร์นพรีเมียม สแน๊ค 
สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์นโรงหนังท่ี
ไม่เหมือนใคร ให้กับ 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, 
โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และ 
โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลหลักท่ีท าหน้าท่ีใน
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อวันจ านวนมาก และอยู่ใน
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 เพื่อช่วยเพิ่มพลังกายและสร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้
ท างานอย่างทุ่มเทและเต็มก าลังต่อไป   
 

อจีวีี โลตสั แมส่อด ร่วมกบั มลูนธิิ เมเจอร์ แคร์ 
รว่มสง่ก าลงัใจใหเ้หลา่นกัรบเสือ้ขาวสู้ศกึโควดิ-19 ระลอกใหม ่

ใหโ้รงพยาบาลแมส่อด 
           อีจีวี โลตัส แม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เล็งเห็น
ความส าคัญพร้อมเดินหน้าร่วมเป็น อีกหน่ึงพลังส าคัญในการส่ง
มอบก าลังใจช่วยสนับสนุนการท างานของ คณะแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเสียสละและอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้ผ่านไปด้วยดี  โดยครั้งน้ีได้ส่ง
มอบ ป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปคอร์นพรีเมียม สแน๊ค จ านวน 

300 ชุด สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์น 
โรงหนังท่ีไม่เหมือนใคร ให้กับ นายชิด บุญมาก รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เป็น
ผู้รับมอบ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลหลักท่ีท าหน้าท่ีในการคัดกรองและ
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อวันจ านวนมาก  และอยู่ในพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัส    โควิด -19 เพื่อ
ช่วยเพิ่มพลังกายและสร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้ท างาน
อย่างทุ่มเทและเต็มก าลังต่อไป   
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั บลโูอ ริธมึ แอนด์ โบว์ล และ 
มูลนิธ ิเมเจอร ์แคร์ สง่มอบก าลงัใจให้ “เหลา่นกัรบเสือ้ขาวและ
ผู้ปว่ย” สูศ้กึโควดิ-19 ระลอกใหมใ่หก้บั 3 โรงพยาบาลสนาม 

           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล 
และ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผนึกก าลังเดินหน้าให้การสนับสนุน
หน่วยงานสาธารณสุขท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม่ในขณะน้ี ซ่ึงท าให้ คณะแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ ต้องท างานกันอย่างหนักเกือบตลอด 24 
ชั่วโมงในการดูแลและรักษาผู้ป่วยท่ีติดเชื้อท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นรองรับผู้ป่วยท่ีติดเชื้อในหลาย
จังหวัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพลังกายและเสริมพลังใจ
ให้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีทุ่มเท
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ และให้ผู้ป่วยทุกท่านมี
สุขภาพแข็งแรงหายอย่างปลอดภัย ได้ส่งมอบก าลังใจด้วยอาหาร
พร้อมรับประทาน จาก บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ ป๊อปคอร์น ทู 
โก, ป๊อปสตาร์ สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อย
ของป๊อปคอร์นโรงหนังท่ีไม่เหมือนใคร ให้แก่ 3 โรงพยาบาลสนาม 
คือ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต จ านวน 
600 ชุด, โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ ทวีวัฒนา จ านวน 400 ชุด 
และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จ านวน 200 
ชุด แทนค าขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของเหล่านักรบเสื้อ
ขาวท่ีเป็นด่านหน้าในการรับมือต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่
ครั้งน้ี    
 
“หนึง่ค าพูด...ลา้นก าลงัใจ” สง่ถงึ “เหลา่นกัรบเสือ้ขาวและผูป้่วย” 
สู้ศกึโควดิ-19 จาก เมเจอร ์ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้, บลโูอ ริธมึ แอนด์ โบวล์ 

และ มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์ใหก้บั 4 โรงพยาบาล  
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล 
และ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังคงเดินหน้าผนึกก าลังเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของสังคมและช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท่ีก าลัง
เผชิญกับวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
ในขณะน้ี เป็นอีกหน่ึงความต้ังใจในการตอบแทนคนไทยในทุกภาค
ส่วน และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพลังกายและเสริมพลังใจให้
คณะแพทย์  พยาบาล  และ บุคลากรทางการแพทย์  ท่ีทุ่มเท 

กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถจนแทบไม่มีเวลาได้หยุด
พักผ่อน และเป็นก าลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหาย
อย่างปลอดภัย ด้วยการส่งมอบ  “หน่ึงค าพูด...ล้านก าลังใจ” แทน
ค าขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของเหล่านักรบเสื้อขาวที่เป็น
ด่านหน้าในการรับมือต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งน้ี ด้วย
การเขียนข้อความให้ก าลังใจน่ารักๆ แต่ล้นไปด้วยความรู้สึกจากใจ 
บนกล่องอาหารพร้อมรับประทาน จาก บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล, 
เบอร์เกอร์และพาย จาก แมคโดนัลด์ และ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊อป
สตาร์ สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อป
คอร์นโรงหนั ง ท่ี ไม่ เหมือนใคร ให้กับ  4  โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลสิ
ชล นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลหนองบัวล าภู และอีก 1 จุดคัด
กรองเชิงรุก สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ ่
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้, บลโูอ โบวล์ และ ซบัซโีร ่ไอซส์เก็ต 
ชวนคนไทยกา้วขา้มวกิฤตโิควดิ-19 #ฉดีวัคซนีหยุดเชือ้เพือ่ชาต ิ

 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล 
และ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต ชวนคนไทยก้าวข้ามวิกฤติการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนให้คนไทย #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ 
รับสิทธิ์พิเศษดีๆ ส าหรับผู้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เลือกรับฟรี!! 
ป๊อปคอร์น หรือ เครื่องดื่ม หรือ โยนโบว์ลิ่ง หรือ ร้องคาราโอเกะ 
และ เล่นไอซ์สเก็ต  
 
 เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์สง่
มอบก าลงัใจใหก้บัคณะแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 

และผูเ้ข้ารบัการฉดีวคัซีนโควิด-19 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผนึก
ก าลังร่วมส่งมอบก าลังใจให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกท่าน โดยได้ส่ง
มอบ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊อปสตาร์ สแน๊ค, อาหารกล่องจากแมค
โดนัลด์ และน้ าดื่มน้ าทิพย์ 5,000 ขวด ให้กับ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อช่วยเพิ่ม
พลังกายและสร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้ท างานต่อสู้กับ
วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้เข้ารับการฉีด
วัคซีนทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ใจดี...เปิดพืน้ทีใ่หข้ายสินค้าฟร!ี! 
ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 

           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ท่ีหนักและยาวนานครั้งน้ี 
หวังเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปให้ได้ โดยเปิดพื้นที่
ให้จ าหน่ายสินค้าฟรี!! บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าในเครือเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 4 สาขา คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, รังสิต, 
ปิ่นเกล้า และ สุขุมวิท  
 
ซีพเีอฟ จบัมอื เมเจอร ์ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ สง่อาหารจากใจ เสรมิทพั

นกัรบชดุขาว ศูนยฉ์ดีวัคซีนกลางบางซือ่ 
           บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ ซีพี
เอฟ ผนึกก าลังคู่ค้าและพันธมิตร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์บะหมี่เกี๊ยวกุ้งพร้อม
รับประทาน นมซีพี-เมจิ และป๊อปคอร์นหลากรสชาติ ในโครงการ 
“CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ แก่ แพทย์หญิง มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อ านวยการ
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี และจิตอาสา ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่
ประเทศไทย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ 
 
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ผนกึ มลูนธิิ เมเจอร์ แคร์ รว่มสง่ก าลงัใจ 

กบั กจิกรรม “หนึง่ค าพูด...ลา้นก าลงัใจ”  
ถงึโรงพยาบาลพื้นทีเ่สีย่งทั่วประเทศ 

           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกก าลัง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
ร่วมส่งก าลังใจกับ กิจกรรม “หน่ึงค าพูด...ล้านก าลังใจ” ถึงเหล่า
นักรบเสื้อขาวและผู้ป่วยในสถานการณ์ท่ีคนไทยต้องเผชิญภาวะ
วิกฤต ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะน้ี การส่งต่อ
ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญท่ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ท ามาอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่การระบาดในรอบแรก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
โรงพยาบาลท่ีก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ซ่ึงแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้เสียสละและเป็นด่านหน้าในการดูแล
รักษาผู้ป่วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงได้จัด กิจกรรม “หน่ึง
ค าพูด...ล้านก าลังใจ” ด้วยการเขียนข้อความให้ก าลังใจน่ารักๆ แต่
ล้นไปด้วยความรู้สึกจากใจบน ถุงป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปสตาร์ 
สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์นโรง
หนังท่ีไม่เหมือนใคร มอบให้แก่ให้ คณะแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแทนค าขอบคุณและส่งก าลังใจให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านท่ีเสียสละมาร่วมท าหน้าท่ีส าคัญน้ี 
และพร้อมเป็นก าลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายอย่าง
ปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ัวประเทศ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสระบุรี , โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช , 
โรงพยาบาลพังงา, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลศูนย์
บุรีรัมย์,  โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, 
โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และ 
โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตน้ีไปได้
โดยเร็ว 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     83 

 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์สง่ก าลงัใจและ
ความหว่งใยมอบถงุยงัชพีบรรเทาความเดอืดรอ้นใหช้มุชน 

           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
พร้อมด้วย บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด และ บริษัท ดาน่อน 
เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด ส่งมอบก าลังใจและความห่วงใยให้กับ
ชุมชน ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนและความยากล าบากจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ียังคงแพร่
ระบาดอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจัดถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน
มอบให้กับประชาชนใน ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 พหลโยธิน 34 
และ ชุมชนพหลโยธิน 45 โดยได้ส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊อป
สตาร์ สแน๊ค, อาหารกล่องพร้อมรับประทานจากแมคโดนัลด์, 
หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์จากบริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
อาทิ เจลล้างมือกลิ่นชาเขียว, น้ ายาบ้วนปากและยาสีฟันสูตรฟ้า
ทะลายโจร และน้ าดื่มผสมวิตามิน B'lue C 200% ผลิตภัณฑ์จาก
บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด  
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ ผนกึ แมคไทย สง่มอบอาหารสนับสนนุการ
ท างานและใหก้ าลงัใจนกัรบชดุขาว  

ณ จุดบรกิารฉดีวคัซีนโควิด-19 สยามพารากอน 
          สุชาติ อดิษะ ผู้จัดการเขต ผู้แทน บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย     เมวดี ควรสวัสดิ์ 
ผู้แทน บริษัท แมคไทย จ ากัด ร่วมกันส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊
อปสตาร์ สแน๊ค และ อาหารพร้อมรับประทานเบอร์เกอร์และพาย
จากแมคโดนัลด์  ให้กับ ผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนการท างานและเป็นก าลังใจให้
บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 
สยามพารากอน 
        

ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ สง่
มอบอาหารและก าลงัใจใหก้บั คณะแพทย ์พยาบาล  

และบุคลากรทางการแพทย์ 
           วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ใน
นาม โรงภาพยนตร์กรุงศรี  ไอแมกซ์ ส่งมอบก าลังใจให้กับ
คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการมอบ ป๊อป
คอร์น ป๊อปสตาร์ สแน๊ค, หน้ากากอนามัย, อาหารกล่องและไก่
ทอด, น้ าผลไม้ และน้ าดื่มกรุงศรี ภายใต้โครงการกรุงศรี มอบ
ก าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ อัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเพิ่มพลังกายและสร้างพลังใจให้เหล่า
นักรบเสื้อขาวได้ท างานต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

โรงภาพยนตรก์รงุศรี ไอแมกซ ์ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกบั 
ธนาคารกรงุศรอียธุยาสง่มอบอาหารและก าลงัใจใหก้บั  

คณะแพทย ์พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์ 
           โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ ส่งมอบก าลังใจให้กับ
คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม
สมุทรปราการ รวมใจ 5 (WHA) ด้วยการมอบ ป๊อปคอร์น ป๊อป
สตาร์ สแน๊ค, หน้ากากอนามัย, อาหารกล่องและไก่ทอด, น้ าผลไม้ 
และน้ าด่ืมกรุงศรี  โดยมี คุณวรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส 
ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) และคุณนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้แทนโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ มอบสิ่งของ
ดังกล่าว ให้กับ คุณยุคลฉัตร หล าวรรณะ พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการ รวมใจ 5 (WHA) เพื่อ
มอบความสุขและเติมพลังให้กับเหล่านักรบเสื้อขาวได้ท างานต่อสู้
กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ
กรุงศรี มอบก าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 
 
เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั ซกิน่าประกนัภยั มอบความอุ่นใจ

ใหล้กูค้า รับฟร!ี!! ความคุม้ครองประกนัอุ่นใจคุม้ภยั Covid-19 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย  มอบ
สิทธิพิเศษดี ๆ ให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดูหนัง รับฟรีทันที ความ
คุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 นานถึง 2 เดือน รวม
ท้ังสิ้น 100,000 สิทธิ์ (หรือจนกว่าจะครบจ านวนสิทธิ์) ตั้งแต่วันท่ี 
15 กันยายน 2564 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2564  
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์สง่ก าลงัใจและ
ความหว่งใย มอบอาหารและสิง่ของช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นให้

ชุมชนในตา่งจงัหวัดสูโ้ควดิ-19 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
ยังคงเดินหน้าส่งมอบก าลังใจและความห่วงใยให้กับชุมชนซ่ึงได้รับ
ความเดือดร้ อนและความยากล าบากจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาด
อย่างต่อเน่ือง  ด้วยการมอบอาหารกล่อง, ป๊อปคอร์น ทูโก     ซิป
ล็อค และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมอบ
ให้กับประชาชนในชุมชมจังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี  ชุมชนบ้านท้องคุ้ง จ.
สมุทรสาคร, ชุมชนบ้านเอื้ออาทรวังหว้า จ.ระยอง, ชุมชนเทศบาล
ศรีมหาโพธิ (ท่าประชุม) จ.ปราจีนบุรี, ชุมชนวัดไร่กล้วย จ.ชลบุรี 
และ ชุมชนบ้านต าแย จ.อุบลราชธานี  
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เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ผนกึ มลูนธิิ เมเจอร์ แคร์ เพิม่พลงักายและ
สร้างพลงัใจ ใหเ้หลา่นกัรบเสือ้ขาวในโรงพยาบาลสนาม ICU ตอ่สู้

กบัวกิฤตการระบาดของโควิด-19 
           นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) พร้อม
ด้วย  พิชญา พู่แสงทองชัย ผู้แทน มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ
ก าลังใจให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โดย
ได้ส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊อปสตาร์ สแน๊ค และ อาหารกล่อง
จากแมคโดนัลด์ ให้กับ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) และ กนกพร รอดรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพ่ือ
สังคม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มพลังกายและ
สร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้ท างานต่อสู้กับวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ICU 120 
เตียง โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท. ณ บริเวณ
ด้านหน้าโรงพยาบาลปิยะเวท 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ผนกึ มลูนธิิ เมเจอร์ แคร์ เพิม่พลงักายและ
สร้างพลงัใจใหเ้หล่านกัรบเสือ้ขาว 

ของหนว่ยตรวจคดักรองโควดิ-19 เขตดอนเมอืง 
           นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) พร้อม
ด้วย ไชยยุทธพงศ์ ไชยเชษฐ์ ผู้แทน มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ
ก าลังใจให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โดย
ได้ส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก, ป๊อปสตาร์ สแน๊ค และ อาหารกล่อง
จากแมคโดนัลด์ ให้กับ ศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) และ รวิวรรณ ศิวะ
ประดิษฐ์  รองผู้อ านวยการฯ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(สปคม.) เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน หน่วยตรวจคัด
กรองโควิด-19 Enter เพื่อช่วยเพิ่มพลังกายและสร้างพลังใจให้
เหล่านักรบเสื้อขาวได้ท างานต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ใน โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท. ณ 
หน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 Energy Terminal (EnCo) เขต
ดอนเมือง 
 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ และ บลโูอ รธิึม แอนด ์โบวล์ 
สง่ก าลงัใจและขอบคณุบุคลากรทางการแพทย ์ 

ชวน ดหูนงั-โยนโบวล์ิง่ ฟร!ี 
           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ซ่ึงเป็นด่าน
หน้าท่ีได้ทุ่มเทปฎิบัติงานอย่างเสียสละและเต็มก าลังเพื่อรับมือ
ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการดูแลผู้ป่วย
จนไม่มีเวลาได้พักผ่อน เพื่อเป็นการส่งก าลังใจและขอบคุณแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป และ  บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ขอส่งมอบความสุขความ
บันเทิง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น คุณหมอ, 
พยาบาล ท่ีท างานอยู่ในโรงพยาบาล หรือ สถาบันทางการแพทย์
ท้ังภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และหน่วยงานกู้
ชีพ-กู้ภัย ด้วยการมอบสิทธิพิเศษให้ ดูหนังฟรี 1 ท่ีน่ัง ส าหรับท่ีน่ัง
ปกติ ระบบปกติ และ โยนโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม ตั้งแต่วันท่ี 14 - 20 
ตุลาคม 2564  
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ สง่

มอบอาหารและก าลงัใจใหก้บั คณะแพทย ์พยาบาล  
บุคลากรทางการแพทย ์

          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ โรง
ภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ จัดโครงการกรุงศรี มอบก าลังใจให้
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการมอบอาหารกล่อง ไก่ทอด ป๊อป
คอร์นสแน๊ค น้ าดื่มกรุงศรี น้ าผลไม้ และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็น
การให้ก าลังใจกับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ทุ่มเท เสียสละ ท างานกันอย่างหนักในการต่อสู้
กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  โดย วรรณิภา 
รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และ นรุตม์ เจียรสนอง รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้กับ พญ.จุไรพร สันติ
ร่วมใจรักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ สง่

มอบอาหาร และก าลงัใจใหก้บั คณะแพทย ์พยาบาล  
บุคลากรทางการแพทย ์

           วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
และ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ในนาม โรง
ภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ ร่วมส่งมอบ อาหารกล่อง ไก่ทอด ป๊อป
คอร์น ป๊อปสตาร์ น้ าผลไม้ และน้ าดื่มกรุงศรี พร้อมหน้ากาก
อนามัย ภายใต้โครงการกรุงศรี มอบก าลังใจให้บุคลากรทางการ
แพทย์ เพื่อช่วยเพิ่มพลังกาย สร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้มี
ก าลังใจในการท างานต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 โดยมี  ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบ 
ณ อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     85 

 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ เติม
ความสขุและก าลงัใจให้นอ้ง ๆ  

สถานแรกรบัเดก็ชายบา้นปากเกรด็ (บ้านภูมเิวท) 
           วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ใน
นามโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ น าอาหารกล่อง น้ าดื่มกรุงศรี 
พร้อมป๊อปคอร์นทูโก และหน้ากากอนามัย มามอบให้น้องเยาวชน
ท่ีสถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด เพื่อเติมเต็มความสุขในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมอบ
ก าลังใจให้กับผู้ปกครองภายใต้โครงการกรุงศรีมอบความสุขให้
น้อง โดย รัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายบ้านปาก
เกร็ด (บ้านภูมิเวท) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานแรกรับเด็กชายบ้าน
ปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับโรงภาพยนตรก์รงุศรี ไอแมกซ ์เตมิ

ความสขุและก าลงัใจให้นอ้ง ๆ  
สถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบ้านปากเกรด็ 

          วรรณิภา รุ่ งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ใน
นามโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ น าอาหารกล่อง ป๊อปคอร์น 
น้ าดื่มกรุงศรี และหน้ากากอนามัย มอบให้กับ ประไพ คามวุฒิ 
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ภายใต้โครงการ
กรุงศรีมอบความสุขให้น้อง เพื่อเติมความสุขและเป็นก าลังใจ
ให้กับน้องและผู้ปกครองร่วมฝ่าวิกฤติโควิด -19 ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ เติม

ความสขุและก าลงัใจให้นอ้ง ๆ  
สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมลูนธิมิหาราช 

           วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ใน
นาม โรงภาพยนตร์กรุงศรี  ไอแมกซ์ ร่วมแบ่งปันและสร้าง
ความสุขให้กับเยาวชนบ้านมหาราช ภายใต้โครงการกรุงศรีมอบ
ความสุขให้น้อง ซ่ึงเป็นหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ด้วยการน าอาหารกล่อง ป๊อปคอร์น น้ าดื่มกรุงศรี 
และหน้ากากอนามัย มอบให้กับ สาลินี วงศ์ทอง ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 

 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์ เติม
ความสขุและก าลงัใจให้นอ้ง ๆ สถานแรกรบัเดก็หญงิบ้านธญัญพร 
          วรรณิภา รุ่ ง เรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ในนาม 
โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ น าอาหารกล่อง ป๊อปคอร์น และ น้ า
ดื่มกรุงศรี มาให้น้องท่ีสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ภายใต้
โครงการกรุงศรีมอบความสุขให้น้อง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้
น้องได้อิ่มอร่อย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ไป
ด้วยกัน ผ่าน ชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครอง ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้าน
ธัญญพร 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์  

เติมความสขุและก าลงัใจใหน้อ้ง ๆ  
สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิี 

           โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ ส่งมอบความสุขให้กับน้อง
ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดย วรรณิภา รุ่งเรือง 
ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) น าอาหารกล่อง ป๊อปคอร์น และน้ า
ดื่มกรุงศรี พร้อมหน้ากากอนามัย ไปมอบให้สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้อิ่มอร่อย ในโครงการกรุงศรีมอบความสุขให้
น้อง โดย สาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ เป็น
ผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี    
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา รว่มกับ โรงภาพยนตรก์รงุศร ีไอแมกซ์  

เติมความสขุและก าลงัใจใหน้อ้ง ๆ  
สถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบ้านมหาเมฆ 

           วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
กิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ในนาม 
โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์  น าอาหารอาหารกล่อง ป๊อปคอร์น 
น้ าด่ืมกรุงศรี น้ าผลไม้ดอยค า และหน้ากากอนามัย มามอบให้น้อง
ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เป็นการมอบความสุขและ
ก าลังใจ โดยผ่าน ฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ ผู้ปกครอง ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 
 



86 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั มลูนิธ ิเมเจอร ์แคร ์และพันธมติร 
สง่มอบถงุยงัชพีบรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บั 3 ชมุชน จาก

ผลกระทบของโควดิ-19 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
พร้อมด้วย บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด, บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ 
เบฟเวอเรจส์ จ ากัด, บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน), บริษัท กรีนส
ปอต จ ากัด,  บริษัท ทิปโก้ฟดูส ์จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิปโก้ 
เอฟแอนดบ์ี จ ากัด ผนึกก าลงัขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมต่อ
คว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ งป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ชน พื้ น ที่ ต่ า ง  ๆ  ทั่ ว
กรุงเทพมหานคร ซึ่งหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบความเดือดร้อน
ความยากล าบากและรอรับความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท่ีผ่านมา โดยได้ร่วมกันส่งมอบก าลังใจและความห่วงใย
ให้กับชุมชน ด้วยการจัดถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนมอบให้กับ 
3 ชุมชน คือ ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม, ชุมชนวัดบางบัว และ 
ชุมชนพหลโยธิน 46  
 

การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน 
 บุคลากรถือเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ซ่ึงการดูแล พัฒนาศักยภาพ และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
การจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน จึงเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ 
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท้ังน้ี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและท าให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หากยังเป็นการช่วยรักษา
และจูงใจให้พนักงานท่ีมีศักยภาพสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
อันเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานอีกด้วย  

 การด าเนินงาน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน 1,203 
คน เพื่อรองรับการให้บริการส าหรับลูกค้าท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
จากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา พื้นท่ี
เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2564 บริษัท
ได้ เพิ่มจ านวนสาขาอีก 6 แห่ง เพื่อ ให้ครอบคลุมพื้น ท่ี ท่ัว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศใน
กลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการลาออก ปี 2562-2564 

 - บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
- บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
กับต าแหน่งงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึง
ให้การสนับสนุนการจ้างคนพิการเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมี
มาตรา 33 ก าหนดให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องจ้าง
งานคนพิการในอัตราส่วน 100 : 1 เช่น ถ้าบริษัทมีพนักงาน 100 
คน ก็ให้จ้างงานคนพิการ 1 คน หากผู้ประกอบการไม่สะดวกจ้าง 
ก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก า ร เป็ น ร ายปี ต ามหลั ก เ กณฑ์ ขอ งม าตร า  34  หา ก
ผู้ประกอบการไม่ท าตามมาตรา 33 และ 34 ก็สามารถท าตาม
มาตรา 35 คือ ให้สถานท่ีท างาน ฝึกอบรมคนพิการ หรือให้การ
จ้างงานในลักษณะเหมาจ้างหรือเหมาบริการ  
ดังน้ัน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) จึงได้มี
การจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 จ านวน 2 คน และ 
ด าเนินการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แบ่งเป็น การจ้างเหมา
บริการ จ านวน 10 คน และ การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จ านวน 6 คน, บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้มีการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 จ านวน 2 คน 
และ ด าเนินการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เป็นการจัดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จ านวน 3 คน, และ บริษัท เมเจอร์ 
โบว์ล กรุ้ป จ ากัด ได้มีการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 
จ านวน 4 คน ตามล าดับ  

สายธรุกจิ จ านวนพนกังาน 

ส านักงานใหญ่ 253 

โรงภาพยนตร์ 637 

โบว์ลิ่ง 161 

ขายโฆษณา 33 

ขายพื้นท่ีเช่า และศูนย์การค้า 83 

รวมจ านวนพนกังาน 1,203 
ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราวรายชัว่โมง 

ป ี 2562 2563 2564 

อัตราการลาออก (ร้อยละ) 1.39 1.29 1.28 
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  ในปี 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ให้ความส าคัญด้านการสรร
หา คัดเลือกบุคลากรในรูปแบบการสร้าง Employer Branding 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้สมัครงานรู้จักองค์กรมากขึ้นกว่าการเป็น
โรงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ ซ่ึงจะช่วย
ท าให้คนท่ัวไปรู้จักองค์กร และทราบว่าองค์กรน่าท างานด้วยมาก
น้อยแค่ไหน จะท าให้องค์กรเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง สร้าง
เครือข่ายพนักงาน รวมถึงนักเรียน นักศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีอาจ
กลายมาเป็นผู้สมัครงานในบริษัทได้ในอนาคต โดยการน าเสนอ
ธุรกิจท่ีเป็นเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์แบบครบวงจรตั้งแต่ดูแล
การเขียนบท ผู้สร้างภาพยนตร์ และการจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การน าเสนอและสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้สมัครในด้าน Digital และ Technology ซ่ึงองค์กรได้มีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเติมเต็มในการให้บริการท่ี
มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการขายตั๋วผ่านตู้
จ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ หรือ E Ticket มาถึง Mobile Ticket โดย
การซ้ือตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านแอปของเมเจอร์ รวมถึงการพัฒนาน า
เทคโนโลยีมาใช้ในโรงหนัง อาทิ โรงไอแมกซ์ จอยักษ์ 3 มิติ , โรง
4DX , โรง Screen X เป็นต้น ท่ี ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็น Movie 
Experience ท่ีอง ค์กรจะต้องพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ให้
บุคคลภายนอกรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการคัดเลือกบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คัดเลือก โดยการน า Rules of Success เข้ามาปรับใช้ โดยการ
ปรับเปลี่ยนข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และการท ากิจกรรม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการ
ขององค์กร และของหน่วยงานน้ัน ๆ มากขึ้น และปรับเปลี่ยน
ก ร ะ บ ว น ก า ร  On-boarding ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ พี่ เ ลี้ ย ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานใหม่
ตั้งแต่วันแรกท่ีเข้ามาท างาน เพราะมีผลต่อการปรับตัวเข้ากับ
องค์กร เพื่อให้เข้าใจการท างานและวัฒนธรรมขององค์กรได้เร็ว
ขึ้น ยิ่งส่งผลท าให้เขาสามารถท างานได้อย่างไม่กังวล และมี
ผลงานท่ีมีคุณภาพได้เร็วตามไปด้วย ท้ังองค์กรและตัวพนักงาน
เองต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน การเน้นย้ าและการสร้างระบบพี่
เลี้ยงให้เกิดขึ้นส่งผลให้พนักงานท่ีได้รับการดูแลจนแข็งแรง ก็เป็น
ผลผลิตของความกระบวนการท่ีแข็งแรง ถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่น 
ในแบบท่ีตนเองเคยได้รับการดูแล ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจ
กันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้า หรือ
แม้กระท่ังพนักงานกับองค์กร ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 น อ ก จ า ก น้ี มี ก า ร ท า ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการนักศึกษาฝึกงาน ท้ัง
โครงการสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี และโครงการทวิ
ภาคีส าหรับนักศึกษาอาชีวะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ฝึกงานผ่านการท างานจริงตลอดระยะเวลาในการฝึกงาน และยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานจริงในอนาคตอย่างมี
คุณภาพ ด้วยหลักสูตรที่มีการร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษา เพื่อ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการท างานและเป็นไปตามหลักสูตรท่ีทาง
สถาบันได้ก าหนดไว้  โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วม
ฝึกงานกับองค์กรตลอดท้ังปีเป็นจ านวน 335 คน โดยแบ่งเป็น
โครงการทวิภาคี จ านวน 94 คน และโครงการสหกิจศึกษา จ านวน 
241 คน ซ่ึงนักศึกษาเหล่าน้ียังเป็นก าลังส าคัญให้กับองค์กรเป็น
กลุ่ม Talent Pool ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าและได้รับ
โอกาสในการปรับเป็นหัวหน้างานท่ีร่วมเติบโตไปกับองค์กรต่อไป
ในอนาคต 
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บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้มีการจัดตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เพื่อท่ีจะให้พนักงานมีส่วน
ร่ ว ม ในกา รพิ จ า รณาและน า เ สนอ
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึง
ความปลอดภัยให้กับพนักงาน และ
ครอบครัวพนักงานอย่าง เหมาะสม 
สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของ
พนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย     อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไป
กับหน้า ท่ีประจ าของพนักงานจึง ได้
ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน รวมท้ังความ
ปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย 
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างานหรือความ
ไม่ปลอดภัยในการท างาน โดยให้มีการ
ฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อน
ปฏิบัติ ง านจริ ง  พร้ อม ท้ังสนับสนุน
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการ โดยใน
ปี  2 564  มี จ า นวนพ นัก ง าน ท่ี เ กิ ด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท างาน
ท้ังสิ้น 10 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานท่ีเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างานถึง
ขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงานรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย 
ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน สามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ (www.majorcineplex.com) 
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้
มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 โดยเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดนโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  เพื่อให้พนักงานยึดถือ และ
ปฏิบัติ  ต่อมา ได้มีการจัดต้ังคณะกรรม 
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การความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ท่ีประกอบไปด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง เพื่อก าหนด

กรอบการด าเนินงานตามนโยบายฯ และ ติดตามผลการด าเนินงาน

ต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ การประสบ

อันตราย ต่อชีวิตร่างกาย ต่อสุขภาพ    อาชีวอนามัยและทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ ท้ังในเวลางานและนอกเวลางาน โดยสรุปสาระส าคัญ

ของการด าเนินงานได้ดังต่อไปน้ี 

ด้านการบริหาร (งานประจ า) 

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่อวันท่ี 30 

กันยายน พ.ศ. 2564 (แต่งตั้งใหม่เน่ืองจากหมดวาระ) 

 จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นประจ าทุกเดือน 

 จัด เก็บรวบรวมสถิติการเกิ ด Incident/Accident ท่ี

เกิดขึ้นประจ าเดือน และจัดท ารายงาน 

ด้านการพัฒนา/ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 

 มีการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับพนักงาน

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการฝ่าย 

 จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฝ่าย

ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  Cinema, Bowling, Shopping Center, 

Construction และ IT 

ด้านควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง 

 ตรวจสอบและปรับปรุงความเรียบร้อยและมาตรฐานความ

ปลอดภัยโครงสร้างอาคารและส่วนต่างๆของสาขาใหม่ 

(New site) 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความ

ปลอดภัย CCTV และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ และ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การซ่อมบ ารุงทุกสาขาท่ัวประเทศ 

และด าเนินการเปลี่ยนเครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นใหม่ในสาขา

หลักท่ีส าคัญก่อนเป็นล าดับแรก  

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ (Preventive Mainte-

nance)  ระบบไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟ, เครื่องปั่นไฟหลัง/ส ารอง, 

หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ

สาขา Stand Alone 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย (Preventive 

Maintenance) ระบบ Generator, ระบบ Diesel Fire 

Pump, ระบบ Fire Alarm, ระบบ Sprinkler, อุปกรณ์

ป้องกันเพลิงไหม้, ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องท า

ความเย็น ส าหรับสาขา Stand Alone 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องท า

ความเย็น (Preventive Maintenance) และอุปกรณ์ ท่ี

เกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมด 168 สาขา ท่ัวประเทศ 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ IT Network/LAN/WiFi/

Cloud/Internet และ อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับสาขา 

Stand Alone  
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 จัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟของฝ่ายโรงภาพยนตร์ 

“หลักสูตรการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยและปฐมพยาบาลขั้นต้น 
ประจ าปี 2564” ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 จัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟของฝ่ายศูนย์การค้า “หลักสูตร
การป้องกันและ 

 ระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจ าปี 2564” ส าหรับสาขา Stand 
Alone  

ด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 มีการทดสอบเจาะระบบ IT (Penetration test) ซ่ึงไม่พบจุด

สุ่มเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
 

- บริษัทฯ ได้มี การก าหนดนโยบายการ เจริญ เติบโตและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยผ่านกระบวนการในการพัฒนาการ
ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะงาน และตามระดับต าแหน่ง
งาน เพื่อให้มีความพร้อมในการเจริญเติบโตในสายวิชาชีพ และ
ผู้บริหารในอนาคตต่อไป 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพ
บริการในแต่ละสาขา และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 
เพื่อกอ่ใหเ้กิดมลูค่าทางธรุกจิอยา่งยัง่ยนื จงึไดม้นีโยบายทีต่อ่เนือ่งใน
การพฒันาปรบัปรงุสาขาใหม้คีวามสวยงามและทันสมยัอยูเ่สมอ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดให้มี
การท าวิจัยทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในสาขา ข้อมูล
ท้ังหมดจะถูกน าไปประมวลผล และน ามาใช้ประกอบการวางแผนกล
ยทุธท์างการตลาด และกลยทุธท์างการแขง่ขนั  เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถ
รกัษาสถานะผูน้ าดา้นศูนยร์วมความบันเทิงต่อไป  นอกจากการท า
วิจัยตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ บริษัทฯ ยังได้ ให้
ความส าคัญกับงานพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนงานดา้น
การบริการตามแต่ละสาขา โดยมีการก าหนดเป็นแผนอบรมพัฒนาท่ี
ต่อเนื่อง ซ่ึงในปี 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาจ านวนท้ังสิ้น  2.4 ล้านบาท (ปี 2563 : 1.68 ล้านบาท) 
บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และนโยบายด้านการพัฒนาและฝึกอบรมดังนี้ 
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นโยบายดา้นการเจรญิเติบโตและความกา้วหนา้ในสายอาชพี 

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโต

ก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการวางเส้นทางการเติบโตควบคู่กับการ

ขยายสาขาทั้งในรูปแบบปกติ และแบบเร่งด่วน (fast track ca-

reer) เพื่อรองรับการขยายสาขาท่ีเพิ่มขึ้นได้ทันกับการเติบโตทาง

ธุรกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์ Rules of Success เข้ามาผลักดัน เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา เห็นคุณค่าของความเชี่ยวชาญในงาน และ

คุณค่าของประสบการณ์การท างานมากกว่าวุฒิการศึกษาเข้าสู่

รูปแบบการพัฒนาแบบเร่งด่วน ให้พร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งที่

พร้อมจะเติบโตได้ทันท ี

 นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการบริหารคนเก่งในองค์กร 

(Talent Program) มีกระบวนการในการพัฒนาและรักษาบุคลากร

ที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งในส่วนของสายงานสนับสนุน และ

สายงานปฏิบัติการ โดยเฉพาะผู้บริหารสาขา เพื่อสร้างไว้รอ

ทดแทนในอัตราที่ว่างลงได้ทันท่วงที ร่วมกับการด าเนินกิจกรรม

เพื่อรักษา และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับ

องค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน มีการวางแผน

สืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนื่อง จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งครอบคลุมต าแหน่งส าคัญทั่ว

ทั้งองค์กร โดยก าหนดเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มี

ความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้สืบ

ทอดต าแหน่ง” (Successor) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะ

ผู้น า และความพร้อมที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว อีกทั้งยังมีการ

ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินควบคู่กัน 

นโยบายด้านการพัฒนาและฝึกอบรม 

 จากวิกฤตโควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้

บริษัทฯ จ าเป็นต้องปรับปล่ียนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในยุควิถี

ใหม่  (New Normal Training) ) เพื่อสอดคล้องกับแผนการ

ด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับ  “คนทุกคน” ดังน้ันองค์กรจึงน า 

Rules of Success มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนด้านการ

พัฒนาบุคลากร ติดอาวุธให้กับพนักงานให้ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลง 

โดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง Mindset ด้วย Growth Mindset 

สร้างให้พนักงานทุกคนเก่ง ขยัน สามารถอ่านใจลูกค้า เข้าใจลูกค้า

ได้มากขึ้น กล้าคิดต่อ ขยันท างาน ขยันเรียนรู้ ท าในสิ่งท่ีตัวเอง

ถนัด ท าให้ดีท่ีสุด ฟังเพื่อนร่วมงาน อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้ว่าต้อง

รับผิดชอบในเรื่องใดต้องท าสิ่งน้ันให้ดีท่ีสุด ในสิ่งท่ีท าได้ดีท่ีสุด 

นอกจากน้ีมีการน าวิธีการท างานในรูปแบบ Agile มาปรับใช้ใน

การท างาน เพื่อความคล่องตัว ว่องไว มีความยืดหยุ่นสูง มีการ

ท างานเป็นทีมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา และกระตุ้นให้กล้าคิด สร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเท่า

ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พัฒนาทักษะ

ด้านดิจิตัลให้กับพนักงานทุกคนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Online 

learning กั บ ห ลั ก สู ต ร  Digital Transformation แ ล ะ ก า ร

ปรับเปลี่ยนด้วยการน าเทคโนโลยีทางด้านดิจิตัลเข้ามาปรับใช้ใน

กระบวนการท างานในทุกภาคส่วนขององค์กร  และ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการรู้จักและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงผ่านการพัฒนา

ทักษะด้ าน  Big Data & Data Analytics เพื่ อติ ดอา วุ ธ  ใ ห้

เครื่องมือน าไปวิเคราะห์ ต่อยอดการท างานกับข้อมูลท่ีเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดกับลูกค้า มีการวางแนวทางการพัฒนาคนใน

องค์กรในรูปแบบ “Power Skills” ประกอบไปด้วย Soft Skills, 

Hard Skill, Digital Skills และ Thinking Skills ตามโปรแกรม

การพัฒนาท่ีก าหนดให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยครอบคลุม 3 

ประเภทหลัก ดังต่อไปน้ี 

1.  Core Program เป็นหลักสูตรพื้นฐานท่ีครอบคลุมความรู้ และ

ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปให้กับพนักงานทุกคนใน

องค์กร โดยสอดแทรก Rules of Success ตั้งแต่วันแรกของการ

ท างานผ่านกระบวนการอบรมปฐมนิเทศ รวมถึงหลักสูตรการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักสูตรพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนการท างาน เช่น ทักษะการขาย, การวิเคราะห์ข้อมูล

ลูกค้า และหลักสูตรท่ีต้องปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคปัจจุบัน อาทิ ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

ในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) สร้างการตระหนักรู้และ

เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 

(Environmental, Social, Governance: ESG)  เป็นต้น 

 2.  Functional เป็นหลักสูตรเฉพาะสายงาน เช่น หลักสูตร

การตลาดดิจิตั ล  (Digital Marketing) การท าการตลาดบน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เครื่องมือในการท าการขายและการ 
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ตลาดออนไลน์ (Online Marketing & Sales Tools) การสร้าง
ความผูกพันและรักษาลูกค้าอย่างยั่งยืน 
 3.  Leadership เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการบริหารงาน บริหารทีมโดยวาง 9 Rules เป็นรากฐาน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการบริหารตนเอง 
บริหารทีมงานอย่างแท้จริง เริ่มต้นตั้งแต่ทักษะการบังคับบัญชา
ระดับต้น เช่นหลักสูตร Supervisory Skill  หลักสูตร Leadership 
Attitude & Leadership In Action และหลักสูตรภาวะผู้น าใน
ระดับกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป
ในอนาคต 
  นอกจากน้ี ยังมีหลักสูตร Compliance เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีต้องเรียนตามกฎหมาย เช่น หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย หลักสูตร
ดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าใน
อาคาร และหลักสูตรส าหรับพนักงานกลุ่ม Talent และพนักงานท่ี
มีศักยภาพสูงและสามารถเติบโตไปเป็นผู้บริหารในอนาคต มีการ
ก าหนดหลักสูตรอบรมท่ีตอบโจทย์กลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรตามสายงาน เป็นหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสม กับพนักงานกลุ่ม Talent  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสืบ
ทอดต าแหน่งท่ีส าคัญหรือการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงใน
อนาคต  
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้
ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้
พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรม
ให้กับพนักงานท้ังในลักษณะท่ีท าพร้อมกับการท างาน (On-the-
job training) และในลักษณะเข้าอบรมกับงานเฉพาะสายงาน
โดยตรง (Functional training) ซึ่งในปี 2564 พนักงาน และ
ผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีมีการจัดอบรมท้ังใน
รูปแบบการเรียนในห้องอบรมปกติ และการเรียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นจ านวน 14,294 ชั่วโมง ซ่ึงรวมชั่วโมงการอบรมใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กร จ านวน 350 ชั่วโมง แต่
ไม่รวมจ านวนชั่วโมงของการสอนงาน การประชุมให้ค าแนะน าผ่าน
ระบบ Zoom Meeting  และการเข้าอบรม ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ท้ังน้ีบริษัทก าลังเร่งพัฒนาหลักสูตรในระบบออนไลน์ให้
มากขึ้นครอบคลุมทุก function การท างาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
และลดเวลาในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการ
เรียนรู้แบบไร้ขีดจ ากัด (lifelong Learning) 
-  บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะประเมินผลตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และประเมินผลในเชิงพฤติกรรม โดยจะ
แบ่งตามสัดส่วนในการประเมินผลตามระดับต าแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และต้องปรับตัวตลอดเวลา จึงมีการปรับรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นการประเมินปีละ 4 ครั้ง หรือประเมินทุก 3 
เดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 
-  บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และสายวิชาชีพเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดภายนอกได้โดยมีการก าหนดนโยบายในการ
บริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาด ลักษณะงาน และ
สายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนท่ีให้แก่พนักงานของบริษัท ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ   ค่าเช่าบ้าน ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าคอมมิชชั่น In-
centive เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจ าทุก
ปี และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  โดยในปี 2564 บริษัทและ
บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานจ านวนท้ังสิ้น 
492 ล้านบาท (ปี 2563 : 725 ล้านบาท) และเพื่อให้การก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันในการ
รักษาพนักงานท่ีดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร  
 นอกจากนี้บริษัทได้มีค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 
เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และพัฒนาองค์กรต่อไป 
  มีการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างเริ่มต้นในการจ้างตามกลุ่ม
วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพ 
  มีการก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามกลุ่มงาน ตาม
ต าแหน่งงาน และ Job Grade 
  มีการก าหนดมาตรฐานในการค านวณอัตราในการจ้างพนักงาน
ใหม่ตามกลุ่มวุฒิการศึกษา สาขาวิชาชีพและประสบการณ์การ
ท างาน 
  มีการก าหนดนโยบายการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดย
จะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทฯ ซ่ึงในส่วน
ของพนักงานจะพิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล 
  มีการก าหนดนโยบายการส ารวจค่าจ้าง ค่าตอบแทน และมีการ
ทบทวนโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนทุก 2 ปี เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดภายนอกได้ 
 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการปรับเงินเดือนและ
โบนัสประจ าปี โดยจะพิจารณาตามผลการประกอบการในแต่ละปี
ของบริษัทฯ ซ่ึงในส่วนของพนักงานจะพิจารณาการจ่ายตามผล
การประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบายส ารวจ
และมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจ าท าให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทมีโครงสร้างและการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ
เหมาะสมแก่พนักงาน 
 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย
ให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และจัดท ากิจกรรมต่างๆ โดยผ่าน
ช่องทาง E-mail, Website, Social Media และรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงานและ
ระหว่างพนักงานกับพนักงานดังน้ี 

 ด้านสุขภาพกายกับกิจกรรม Major Health Care และ 
Major Lose Weight 
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 ดา้นสขุภาพใจกบักจิกรรม Happy Relax 
 ดแูลด้านการเงนิกบักจิกรรมวางแผนการเงนิกบัธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และกจิกรรมวางแผนภาษปีลายป ี
 กิจกรรมด้าน CSR มีการบริจาคปฏิทินให้มูลนิธิช่วยคนตา

บอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, การบริจาค
ของใช้ให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก มลูนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลล ์
เฮ้าส์, กิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ เพื่อผลิตชุด PPE, บริจาค
โลหติและกจิกรรม #TEAMMAJORSaynotoPlastic Tiktok 

 กิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรกับ Rules of 
Success Idol of the Month เปน็ตน้     

 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
พนักงาน พบว่า ในปี 2564 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัท
ฯ โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับปี 2561 ซึ่งมีผลการ
ประเมินท่ีร้อยละ 80 และเป็นปีที่ได้รับรางวัล The Best Employ-
ers โดยหัวข้อหลักท่ีความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ น้อย 
คือ หัวข้อผลตอบแทน และสวัสดิการ และการบริหารจัดการใน
องค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน และ
สวัสดิการส าหรับพนักงาน  
 นอกจาก น้ี  บริ ษั ทฯ  ยั ง ให้ ความส า คัญกั บการจั ด
สภาพแวดล้อมการท างานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้
อย่างเต็มที่ และการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างยั่งยืน  

 บริษัทฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวเนื่อง
จากการท างาน โดยในปี  2564 บริษัทฯ ยั ง ใช้น โยบาย
กระบวนการอาชีวอนามัยเชิงรุก ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของพนักงาน รวมถึงการบันทึกการเดินทางในสถานท่ี
เสี่ยงออนไลน์ รวมท้ังเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจวัดแสง เสียง อุณหภูมิ ท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดให้มีห้อง
พยาบาล ซ่ึงมีพยาบาลวิชาชีพดูแล ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่พนักงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องด้านชีวอนามัย และเรื่องปัญหา
การเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพพนักงาน ดังน้ี 
 ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน 
 ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปี ท้ังการตรวจ

สุขภาพท่ัวไป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย 
หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะต้องเข้าพบแพทย์
และรับค าแนะน าในด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามความเสี่ยงของ
กลุ่มอายุ 
 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก

ถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพ  
 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบคลุมถึง

ครอบครัวพนักงาน  
 
 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 -ไม่มี- 



                                                                                                                               บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     93 

 

การวิเคราะห์ และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของผลการด าเนนิงานในป ี2564 
 
     ในปี 2564 โรงภาพยนตร์และธุรกิจอื่นของบริษัทจะคงได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ในวงกว้าง ท าให้โรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะต้องปิดด าเนินการชั่วคราว ตั้งแต่
วันท่ี 3 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564  ซ่ึงเป็นระยะ
เวลานานกว่าปีก่อนหน้า โดยในปี2563 โรงภาพยนตร์ได้ปิด
ด าเนินการตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ท าให้
รายได้จากการจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
     บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“SF”) ท้ังหมด ท าให้บริษัทมีสภาพคล่อง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น สามารถลดผลกระทบเชิงลบจาก COVID-19 
น าเงินท่ีได้รับไปช าระคืนหน้ีเงินกู้ยืมและลดภาระต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องและ
พร้อมรับมือต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19  
     อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพ่ิมช่องทางรายได้ โดยเพิ่มการจ าหน่าย
สินค้าส าเร็จรูป คือ สินค้าป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียม “POPSTAR” 
ได้แก่ ป๊อปคอร์น สแน็ค, ป๊อปคอร์น ไมโครเวฟ และป๊อปคอร์น ทิน
แคน โดยจ าหน่ายท่ีเคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์ และเพิ่มช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มนอกเหนือจากการ
จ าหน่าย ณ บริเวณโรงภาพยนตร์ อาทิเช่น เปิดให้บริการเมเจอร์ดีลิ
เวอรี่ ป๊อปคอร์นโรงหนังส่งตรงถึงบ้าน ผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร
ออนไลน์ชั้นน าต่างๆ การจัดจ าหน่ายสินค้า ณ ห้างค้าปลีก และวิล
ล่ามาร์เก็ต เปิดโมเดลมินิคีออส (MINI KIOSK) POPSTAR เพื่อจับ
กลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกโซนท้ังกรุงเทพ และต่างจังหวัด เป็นการ
ขยายช่องทางการสร้างรายได้และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
เป็นอย่างด ี
 
วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร  
      ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ 
บริ ษัทฯ มีราย ได้รวม ท้ังสิ้นจ านวน 3 ,010 ล้านบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายได้ปี 2563 จ านวน 3,765 ล้านบาท บริษัทฯมี
รายได้ลดลง จ านวน 756 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 และ
บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สยามฟิว

เจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“SF”) จ านวน 3,163 ล้าน
บาท ส่งผลให้บริษัท มีก าไรสุทธิ 1,581 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 2,109 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 400 มีอัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น (ปี 
2563 : ขาดทุนสุทธิ 527 ล้านบาท อัตราขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 
(0.59) บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจาก  

 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  และรายไดอ้ืน่  
 
สัดส่วนรายได้และการเติบโตของรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ 
 
ประเภทธุรกิจ               

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

78% 

6% 

3% 

4% 

9% 

-11% ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์ 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 
สื่อโฆษณา 

ธุรกิจให้เช่า 
พื้นท่ีและบริการ 

ธุรกิจ 
สื่อภาพยนตร์ 

-51% 

-60% 

-18% 

-35% 

การเตบิโต
ของรายได ้

สัดสว่นรายได ้ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายไดแ้ต่ละประเภทกบัปกีอ่นหนา้ 

หมายเหตุ : รายได้แต่ละประเภทตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

รายได้จากการจ าหน่ายบตัรชมภาพยนตรแ์ละรายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม จ านวน 2,346 ล้านบาท ลดลงจ านวน 302 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากผลกระทบจากการปิดด าเนินการของโรงภาพยนตร์ตามมาตรการของภาครัฐใน
การจัดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลกระทบเป็นวงกว้างและระยะเวลาในการปิดด าเนินการยาวนานกว่าปีก่อนหน้า ท้ังน้ี 
ทั้งก่อนและหลังการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Godzilla vs. 
Kong ,Spiderman No Way Home และภาพยนตร์ไทยเรื่อง 4 Kings ,ร่างทรง เป็นต้น ซ่ึงบริษัทได้ปฎิบัติมาตรการสร้างความมั่นใจให้
ลูกค้าในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ควบคู่กับรายได้จากการจัดจ าหน่ายป็อปคอร์นทางช่องทางออนไลน์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าขณะที่โรง
ภาพยนตร์ปิดด าเนินการ  

รายได้จากธรุกจิสือ่โฆษณา จ านวน 190 ล้านบาท ลดลงจ านวน 200 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 51 เมื่อเทยีบกบัปกีอ่นหน้า สอดคล้องกับ
การปิดด าเนินการของโรงภาพยนตร์ และการขยายสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าออกไป 

รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ จ านวน 86 ล้านบาท ลดลงจ านวน 131 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว ให้ปิดด าเนินการธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และงดการจัดกิจกรรม สัมมนา   

รายได้จากธรุกจิใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละบรกิาร จ านวน 273 ล้านบาท ลดลงจ านวน 61 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า มา
จากการให้ความช่วยเหลือร้านค้าเช่า ในการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้า 

รายได้จากธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จ านวน 115 ล้านบาท ลดลงจ านวน 61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจาก
จ านวนภาพยนตร์เข้าฉายลดลงจากการปิดโรงภาพยนตร์ และการชะลอการถ่ายท า ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

รายได้อื่น  

รายได้อื่น จ านวน 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 184 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากการจัด
ประเภทส่วนลดค่าเช่าตามข้อผ่อนปรนของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน จ านวน 3,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3,186 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
(ปี 2563 : ขาดทุนฯ 24 ล้านบาท) มาจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด มหาชน (“SF”) 
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ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น   
     ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวมท้ังสิ้น จ านวน 2,858 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 305 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า 
(ปี 2563 : 3,164 ล้านบาท) มีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 
95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2563 : ร้อยละ 84) โดยเป็นผลมาจาก
การปรับตัวลดลงตามยอดขาย และต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงท่ี 
เมื่อพิจารณาถึงก าไรขั้นต้น บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 151 ล้าน
บาท ลดลง 450 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75 จากปีก่อนหน้า 
และมีอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 5 ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อนหน้า (ปี 2563 : สัดส่วนอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16)  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
     ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หากไม่รวมรายการพิเศษท่ี
บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากคดีเพลิงไหม้ท่ี
เกิดขึ้นภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ในปี 
2564 จ านวน 299 ล้านบาท และในปี 2563 จ านวน 159 ล้านบาท 
บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,610 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร รวมผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ไม่รวมรายการพิเศษ เท่ากับ 1,787 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 10 มาจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลง การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2564 จ านวน 258 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า โดยมี
การเปลี่ยนแปลงการบันทึกส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับ ตามข้อผ่อนปรน
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยให้ ปี 2564 บันทึกส่วนลดค่าเช่าท้ัง
จ านวนเป็นรายได้อื่น ในขณะท่ี ปี 2563 ให้น าส่วนลดค่าเช่าท่ีได้
รับมาปันส่วนลดเพื่อไปบันทึกลดค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่าย 
โดยใน ปี 2563 ได้บันทึกส่วนลดดังกล่าวเพื่อปรับลดดอกเบี้ยจ่าย  
 

ความสามารถในการบรหิารทรพัยส์นิ 
 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 
16,519 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 

6,160 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 10,360 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563  ซ่ึงบริษัทมีสินทรัพย์จ านวน 17,678 ล้านบาท 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ลดลงจ านวน 1,159 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 7 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากติดลบในปี
ก่อนหน้า เป็น ร้อยละ 12.58 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 12.85 ของปีก่อนหน้า เป็นอัตรา
ร้อยละ 57.32 โดยมูลค่าท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากรายการท่ี
ส าคัญดังต่อไปน้ี 
 สินทรัพย์ทางการเงิน เพิ่มขึ้น จ านวน 3,388 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นกองทุนเปิดตราสารหน้ี 
 ลูกหน้ีการค้า ลดลง จ านวน 235 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา

จากการขยายสัญญาให้ลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณา 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง จ านวน 4,280 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท 
สยาม ฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“SF”) 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง จ านวน 442 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ลดลง จ านวน 259 ล้าน
บาท มาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี 

 

สภาพคลอ่งทางการเงนิและความเพยีงพอของเงนิทนุ 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 457 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 ท่ีมีจ านวนเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1,557 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้ 

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 315 
ล้านบาท จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 4,268 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 3,267 ล้าน
บาท มาจากการจา่ยช าระเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงิน และ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จ านวน 6,160 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 5,107 ล้านบาท 
มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.51 เท่า เป็น 1.21 เท่า และมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น จาก 0.43 เท่า เป็น 1.13 
เท่า บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
และมีเงินกู้ยืมลดลง จากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 
 
โครงสร้างเงนิทนุ 
     ในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 
และน าไปช าระหนี้เงินกู้สถาบัน ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท
มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามข้อก าหนดสิทธิฯ 
ซึ่งไม่น าหนี้สินตามสัญญาเช่ามารวมค านวณนั้น มีจ านวนลดลงจาก 
1.25 เท่า เป็น 0.88 เท่า ซึ่งตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ใน
การออกหุ้นกู้  ก าหนดให้บริษัทต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินทาง
การเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่งบริษัท
ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และสามารถด ารงอัตราส่วน
ดังกล่าวได้ต่ ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืม  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวน 
7,287 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 7,170 ล้าน
บาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 117 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นสุทธิ 661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบการเงินรวมประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 6,626 ล้านบาท สาเหตุหลักมา
จากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,581 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล
ระหว่างจ านวน 895 ล้านบาท 

รายจา่ยการลงทนุ 
     ในปี 2564 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ 217 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนส าหรับซื้อสินทรัพย์ส าหรับขยายสาขา
โรงภาพยนตร์ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัย จ านวน 157 ล้าน
บาท (ปี 2563 : 247 ล้านบาท) และส าหรับจัดซื้อโปรแกรมและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จ านวน 60 ล้านบาท 
(ปี 2563 : 69 ล้านบาท)  

ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงนิทุน และความสามารถในการ
ช าระหนี ้
     บริษัทจัดหาแหล่งเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว จากเงินกู้
จากสถาบันการเงิน โดยได้รับการจัดอันดับจาก TRIS rating เป็น
รายปี และรายครั้งที่ออกตราสารหนี้  โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืม 
(Covenant) ด ารงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า 
โดยในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทจากมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาด COVID-19 ของภาครัฐ ดังกล่าว TRIS rating ได้ลด

อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท เป็นระดับ “A-” จาก “A” และเปลี่ยนแนวโน้มอันดับ
เครดิตเป็น “Stable” หรือ “คงท่ี” จาก “Negative” หรือ “ลบ” 
โดยการลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงการฟื้นตัวของผลการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ีล่าช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้เน่ืองจากการแพร่ระบาดท่ี
ยาวนานของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) อย่างไร
ก็ตาม การท่ีบริษัทมีสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่งจะช่วยลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีอาจส่งผลต่อรายได้ในปี 
2565 
 
ภาระผกูพนัดา้นหนีส้นิ 
     หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 
9,233 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 5,107 ล้าน
บาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 4,126 ล้านบาท บริษัทมี
หน้ีสินรวม ลดลงจ านวน 1,820 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 
เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินท้ังหมด และช าระคืนเงินก็ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินบางส่วน  
 
ปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีจ่ะมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการ
ด าเนนิงานในอนาคต 
     แนวโน้มปี 2565 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น เน่ืองจากมาตรการ
ของภาครัฐในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดให้อยู่ใน
วงจ ากัด การฉีดวัคซีนท่ีแพร่หลายมากขึ้น ความรุนแรงของโรคโค
วิด-19 ท่ีลดลง ภาพยนตร์ blockbuster จ านวนมากท่ีถูกเลื่อน
ก าหนดการเข้าฉายจากปีก่อนหน้า และการสนับสนุนการสร้าง
ภาพยนตร์ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีเพิ่มขึ้น พร้อมท้ังการ
ขยายสาขาสู่ตลาดต่างจังหวัดอย่างต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมรายได้
ของโรงภาพยนตร์เป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษัทยังคงรักษาและ
ขยายช่องทางในการจ าหน่ายป็อปคอร์น นอกเหนือจากการ
ให้บริการหน้าโรงภาพยนตร์ท่ีเคยด าเนินมา พร้อมท้ังมองหาโอกาส
ใหม่ๆในการสร้างรายได้และประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้าควบคู่ไป
ด้วย และแม้ว่าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ อาทิ การ
กลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ประสิทธิภาพของวัคซีน และภาวะเงิน
เฟ้อ ท่ีจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าปรับราคาสูงขึ้น บริษัทได้บริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างต่อเน่ือง การน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยปฎิบัติการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้มีการ
จัดท าแผนงานประจ าปี พร้อมตรวจสอบ ติดตามผลจากฝ่าย
บริหารเป็นประจ าทุกเดือน จึงท าให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ก าหนดแผนงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 
รวมถึงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้ก าหนดระดับของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ท้ังยังมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดหาคอน
เทนท์ใหม่ๆ หรือช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเพื่อให้
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  ปรับปรุงโรงภาพยนตร์และสิน 
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สินค้าให้มีความทันสมัย มีคุณภาพท้ังเรื่องรูปแบบและราคา และควบคุมดูแลการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถสร้างผลก าไรในขั้นต้นให้มากขึ้น  ท้ังยังมุ่งมั่นท่ีจะขยายสาขาเพิ่มขึ้น ด้วยความระมัดระวัง โดยในปี 2565 บริษัทมีแผนงานในการ
ขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อาทิเช่น 
1. สาขาโลตัสสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 2 โรง 
2. สาขาเซ็นทรัลจันทบุรี จ.จันทบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 5 โรง 
3. สาขาลัคกี้มอลล์ ประเทศกัมพูชา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
4. สาขาโรบินสันราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 5 โรง 
5. สาขาอิออนมอลล์ 3 ประเทศกัมพูชา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 8 โรง 
6. สาขายะลา จ.ยะลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จ านวน 3 โรง 
(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
     โดยเงินลงทุนในโครงการท้ังหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงาม และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า คาดว่าจะใช้ประมาณ 200 
ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
 

งบการเงนิ 
 
     ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ,วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ส านักงานผู้สอบบัญชี :  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ :  ธิตินันท์  แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 
   
ความเห็นของผูส้อบบญัชรีับอนุญาติ   
     จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามล าดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

 



98 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ตารางสรปุงบการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัระยะเวลา 3 ปทีีผ่า่นมา 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  
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100 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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งบก าไรขาดทุน 



102 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
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งบกระแสเงินสด 



104 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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106 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
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หมายเหต ุ    
“เงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ ป ี2564” เท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ที่จะน าเสนอพิจารณาอนุมัตติ่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นปี 2565  
"ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธฯิ” ได้ก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ด ารงอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกูท้ี่ได้ผ่าน
การตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบัญชขีองผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราสว่นไม่เกนิกวา่ 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้าตอ่หนึ่ง) ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุของหุน้
กู้  เพือ่ประโยชน์ในการค านวณอัตราส่วนขา้งต้น 
"หนีส้นิ" หมายถงึ หนีส้นิรวม ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมทีไ่ดผ้า่นการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ (แลว้แตก่รณ)ี ของผูอ้อกหุน้กู ้
ซ่ึงรวมถึงการค้ าประกันหรืออาวัลโดยผูอ้อกหุ้นกู้ (แตท่ั้งนี้ไมร่วมหนี้สนิตามสญัญาเช่า) 
"สว่นของผูถ้อืหุน้" หมายถงึ มลูคา่รวมของหุน้ทนุ เงนิสว่นล้ ามลูคา่หุน้ ก าไรสะสมตา่ง ๆ แตท่ัง้นีไ้มน่บัรวมก าไรหรอืขาดทนุใด ๆ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศทีร่ับรูแ้ต่ยังไม่ได้เกิดขึน้จริงและลงบัญชี ทั้งนี ้ตามงบการเงินของผูอ้อกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม  
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด + ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียนรวม 
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด = เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมดาเนนิงาน / หนี้สนิหมนุเวียนถัวเฉลี่ย    
อัตราสว่นหมนุเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้รวม / ลูกหนี้การค้าถวัเฉลี่ย  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 365 / อัตราสว่นหมุนเวียนลูกหนี้การค้า   
อัตราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 365 / อัตราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื   
อัตราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนรวม / เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลี่ย  
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย = 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  
วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี้  
อัตราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / รายได้จากการขายและบริการ  
อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน = ก าไรกอ่นต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ / รายได้รวม       
อัตราก าไรอืน่ = รายได้อืน่ / (รายได้รวมจากการขายและบริการ+รายได้อื่น)  
อัตราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธ ิ/ รายได้รวม 
อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น = ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ถัวเฉลี่ย 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงนิได้ / สินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ย 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = (ก าไรสุทธิ + ค่าเสือ่มราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิถวัเฉลี่ย      
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ = รายไดร้วม / สินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ย  
อัตราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น  = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทใหญ่       
อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบ้ีย = ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ / ดอกเบ้ียจ่าย  
อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Cash basis)  = เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ / ดอกเบ้ียจ่าย                                         
อัตราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน (Cash basis) = เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนี้สนิ + รายจ่ายลงทุน + การจ่ายปันผล)  
อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลต่อหุ้น / ก าไรสุทธติ่อหุ้น     
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอืน่ 
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 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 : 75,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 75,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 70.00% 

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% 
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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%  
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 : 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% 
ชือ่บรษิทั : บจก. สกายบอ็กซ ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์
ประเภทธุรกจิ : กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 99 หมู่ที่ 2 ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0135564027859 
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 41.61% 
ชือ่บรษิทั : บรษิทั เมเจอร ์จอยน ์ฟลิม์ จ ากดั 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตภาพยนตร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0105554048284 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 99.99% 
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

   นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    ท่ีตั้งส านักงานใหญ่    : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7 

                                      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1011 
โทรศัพท์   : 0-2229-2800 
โทรสาร   : 0-2654-5427 

 นายทะเบียนหุ้นกู้        : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่    : เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา     
                                               กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์   : 0-2296-47880 

ผู้สอบบัญชี   : นางสาวธิตินันท์  แว่นแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9432) 
ชื่อบริษัท   : บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่    : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต     
                                               สาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์   : 0-2844-1000 
โทรสาร   : 0-2286-5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย   : คุณกุลกนิษฐ ค าศิริวัชรา 
ชื่อบริษัท   : บริษัท ส านักกฎหมายสากล พรีเมียร์ จ ากัด 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่    : เลขท่ี 999/9 อาคารส านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26 
    ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์   : 0-2646-1888 

นักลงทุนสัมพันธ์   : คุณศุภารี จายะภูมิ 
ท่ีอยู่ส านักงาน     : เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กทม. 10900 
โทรศัพท์    : 0-2511 5427 ,0-2515 5300 ต่อ 893 ,275 
Email       : ir@majorcineplex.com 

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ท่ีเกิดขึ้นภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 
ฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว กระท่ังในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่
บริษัทประกันภัยเป็นจ านวนเงิน 413.00 ล้านบาท ซ่ึงรวมค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากเงินต้นดังกล่าว บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ส าหรับคดีน้ี
ต่อไป 

เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายเป็นจ านวนเงิน 
365.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากเงินต้นดังกล่าว บริษัทได้ยื่นฎีกาส าหรับคดีน้ีต่อไป 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎีกามีค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทฎีกา และไม่รับฎีกาของบริษัทในการพิจารณา ดังน้ันคดีจึงถึง
สิ้นสุดตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์  

บริษัทได้ช าระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยท้ังหมดจ านวน 479.49 ล้านบาทให้แก่โจทก์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 42) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หุ้นสามัญจดทะเบียนท้ังหมดมีจ านวน 894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2563 : 894,667,502  หุ้น)  
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2563 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วมีจ านวน 894,667,502 หุ้น 
(พ.ศ. 2563 : 894,667,502 หุ้น) 

ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่           จ านวนหุ้น                รอ้ยละ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,240,100 29.65 

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 52,084,263 5.82 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 46,061,575 5.15 

4. GIC PRIVATE LIMITED 44,513,200 4.98 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,458,480 4.86 

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

7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 26,066,624 2.91 

8. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 23,030,000 2.57 

9. นายวิชญะ พูลวรลักษณ์ 18,735,600 2.09 

10. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05 
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รายชือ่ ต าแหนง่ 
จ านวนหุน้สามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 
ทางตรง ทางออ้ม ทางตรง ทางออ้ม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

265,240,100 18,345,536 265,040,100 18,345,536 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 1,020,000 - 1,020,000 - 
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 18,345,536 265,240,100 18,345,536 265,040,100 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 420,000 - 400,000 - 
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 672,500 - 672,500 - 
7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ - - - - 

8. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ - - - - 
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ - - - - 

10. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ - - - - 

11. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล1 กรรมการอิสระ - - - - 

12. นายกิติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายก่อสร้าง 

30,046 - 30,046 - 

13. นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า 

88,665 - 88,665 - 

14. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ธุรกิจสื่อโฆษณา 

- - - - 

15. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

27,740 - 27,740 - 

16. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานการเงินและบัญชี/
เลขานุการบริษัท 

40,040 - 40,040 - 

17. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

2,000 - 2,000 - 

18. นายนรุตม์ เจียรสนอง  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายการตลาด 

27 - 27 - 

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร    

หมายเหต ุ: ทางออ้มเปน็การถอืหลกัทรพัยโ์ดยคูส่มรสและ/หรอืบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร     

     1 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศริิกุล ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้ด ารงต าแหน่งแทนนาย
วิชัย พูลวรลกัษณ์ ซึ่งได้ย่ืนความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 
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การออกหลักทรัพย์อื่น  

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญคงเหลือ  

(2) กรณีมีตราสารหนี ้
 หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2560 และมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามล าดับ ได้พิจารณา
อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังนี ้

หมายเหต ุ PO คือการเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท 
  PP คือการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินส ารอง
ตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่าง
มีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล ส่งผลต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากบริษัทได้มีก าไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลล้อป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ("SF") ท าให้บริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 1,581 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.77 บาท
ต่อหุ้น  

หมายเหตุ : เงินส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวน 90,600,000 บาท ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังน้ัน จึงไม่
ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่ม   

 
ข้อมูลเปรียบเทียบก าไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2562 
(หลงัปรบัปรงุ) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 1,407 (527) 1,581 

2. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) 1.57 (0.59) 1.77 

3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 63.59 - 90.40 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 1.00 - 1.60 

4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือนแรก (บาท:หุ้น) 0.65 - 1.00 

4.2 เงินปันผลงวด 3 เดือนหลัง (บาท:หุ้น) 0.35 - 0.60* 

*เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทได้มมีติพจิารณาอนมุติัการจ่ายเงินปนัผลจากการด าเนนิงานป ี2564 จ านวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเปน็เงิน
ทัง้สิน้ 536.80 ลา้นบาท โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นทัง้หมดทีม่รีายชือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถื้อหุ้น ณ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 
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     โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการท้ังหมด 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะดังน้ี  
(1) คณะกรรมการบริษัท 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังน้ี  

โครงสร้างการจัดการ 

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 พูลวรลักษณ์1 (ลาออกจากต าแหน่ง) 
    นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล2 (ด ารงต าแหน่งแทน) 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 
โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท  
           1 นายวิชัย พูลวรลักษณ ์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
       2 นางอรนุช อภิศกัดิ์ศิรกิุล ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจากที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมือ่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ให้ด ารงต าแหน่งแทนนายวิชัย พูลวรลกัษณ ์ซึ่งได้ย่ืนความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ  
    นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์  
องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
ค านิยาม 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการ
ภายนอกซ่ึงไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ าของ
บริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท รวมท้ังเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิด
รายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ ามีอ านาจในการจัดการ และมี
อ านาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท  โดยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
ของบริษัท จ านวน 4 คน มีสัดส่วนร้อยละ 36 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องในเชิงลึก 
และวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระ 
จ านวน 7  คนมี สั ดส่ วนร้ อยละ  64 เป็นผู้ ท่ี มี ความรอบรู้ 
ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหาร
สินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ  
ท าให้การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เป็น ไปอย่ า งสร้ า งสรร ค์   โดยการพิ จารณาตั ดสิ นใจของ
คณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีโดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าและก ากับดูแลให้บริษัทมีการ
ด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความ
เหมาะสม ให้ค าแนะน า ก าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
ก ากับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก าหนด และจัดให้มี
ระบบการรางงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและ
เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฎิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลห้มี
การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  
 อีกท้ังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่
กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทและบริษัทย่อย 
(ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด) บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมาย แต่งตั้งกรรมการ
จ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบ
อ านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการ
บริษัท และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจ
ไว้อย่างชัดเจน  
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลาย
คนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ้

2. กรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทได ้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการ
ของบริ ษั ท  ภ าย ใต้ ก ารควบคุ มของคณะกร รมกา ร  หรื อ 
อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจ
น้ันๆ ได ้

4. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องน้ัน 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นน้ันและรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

6. การใดท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดว่าต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะ
กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมัติงบ
ดุลและบัญชีก าไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจัดสรร
เงินไว้เป็นทุนส ารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ และก าหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท้ังหมดหรือ
บางส่วนและก าหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น การซ้ือหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
การท า แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติ ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการด าเนินงาน 
พร้อมควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

3. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายและการปฎิบัติตามนโยบายทุกปี 

4. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ี
บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตามให้มีการปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

5. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ พร้อมกับติดตามให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฎิบัติตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า 

6. จดัใหม้ีการเปดิเผยข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทันเวลา และเท่าเทียมกนั 

7. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณท่ีี
กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ  
ท่ีบริษัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและ 
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บริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนท้ังหมดท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
รอบปีบัญช ี

8. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
โดยมีกรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

9. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

10. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นใน
หา้งหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษิทัอืน่ท่ีประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง
เ ดี ย ว กั น  ท้ั ง น้ี  ใ น ก ร ณี ท่ี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ใ ด 
ท่ีกรรมการรายใดเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้
ก าหนดให้กรรมการรายน้ันไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ท้ังน้ีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 
1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดใน
บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท ย่ อ ย  บ ริ ษั ท ร่ ว ม ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อื่ น 
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ตาม
ม า ต ร า  2 5 8  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย์) 
2.  ไมม่ีส่วนรว่มในการบรหิารงานในการเปน็ผู้มีอ านาจควบคุมรวมถึง
อ านาจในการลงนามผกูพนับรษิทั ไมเ่ปน็ผูบ้รหิารหรือพนักงานประจ า
ของบริษัท หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของ
บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการ
ให้ บ ริ ก า รทา ง วิ ช าชี พ  และ ทา ง ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  ซ่ึ ง เ ป็ น ไ ป 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
5.  ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได ้
7.  สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน และดูแลมิให้ เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมท่ีส าคัญ
ของบริษัทได้ 
 โดยกรรมการอิสระท าหน้าท่ีพิจารณาด้วยดุลพินิจท่ีเป็น
อิ ส ร ะ เ พื่ อ ใ ห้ น โ ย บ า ย  แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ 
การบริหารงานของบริษัทให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ
กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่เป็นการปกปอ้งผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ให้มี
ความเท่าเ ทียมกัน อ น่ึง การก าหนดนิยามกรรมการอิ สร ะ 
ของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัด
มากกว่าท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  
 บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ท่ีมี
ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ท้ังยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมท้ังมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้งกับ
ทางการ และขอเชญิท่านเหลา่น้ันเขา้เปน็กรรมการอสิระของบรษิทั ซ่ึง
บรษัิทเหน็วา่กรรมการอสิระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ความสามารถ 
ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญ ดังน้ี
1.  รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ
ดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 
2.  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 
3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
การปฐมนิเทศ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือ
หุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และก าหนดการประชุม 
เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน 
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และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของ
บริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรม
ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ซึ่ งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association 
หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง 
ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) คณะกรรมการบริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน มีรายนามดังต่อไปนี ้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1 .  ปฏิบั ติ ง านและด า เนินกิ จการของบริษัทตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงานของกรรมการบริษัท 
3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ าประกันหรือ
การช าระ หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น 
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ทั้งนี้
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรือ
จ านวนเทียบเท่า 
5. มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต าแหน่งที่ไม่สูง
กว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
6. มีอ านาจจัดท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ 
7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหารโดย
ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรมการ
ว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท  
8. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ
ส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย

สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธรุกจิท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 
      ท้ังน้ี การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด) กับบริษัท บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นอนุมัติการเข้าท ารายการ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณษอนุมัติไว้ ท้ังน้ี กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการ
มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารได้ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากลตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมท้ังปรับปรุง
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค านิยาม 
กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบ หมายถึ ง  ผู้ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ     
ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าท่ีในลักษณะ
เดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมท้ังการท าหน้าท่ีอื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทก าหนดขึ้น และ
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
นายชัย จรุงธนาภิบาลเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี
และการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซ่ึงเพียงพอที่จะท าหน้าท่ี ในการสอบทานความ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 
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น่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี  จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

                   โดยมี นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อสจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้อนุมัติ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้
จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน 
นับแต่วันท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจกต าแหน่งต้องอยู่
รักษษการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อ ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน รวมถึงการถอด
ถอนหรือเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้  
5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค )  ค ว า ม เห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า รปฏิ บั ติ ต า มก ฎ หมาย ว่ า ด้ ว ย หลั กท รั พย์ แ ล ะตล าดหลั กท รั พย์  ข้ อ ก า หนดข อ ง  

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (Charter) 
(ซ )  ร ายกา รอื่ น ท่ี เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล ง ทุน ท่ั ว ไปควรทร าบภาย ใต้ ขอบ เขตห น้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบ ท่ี  

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการ
ท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้
ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(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
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการท าหน้าที่อื่น
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 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้ วย  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี
ดังนี ้ 
 
 
 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะ
มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่น
ใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
หน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 
2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ของบริษัทในแต่ละปี 
3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม
หรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนขอบริษัท มีดังนี้ 
1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทและบริษัทย่อย 
3. พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คณะ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  
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(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 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้  

 
 
 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย งมีความรับผิดชอบต่อ
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 เพ่ือให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการด าเนินการ
กรณีท่ีระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความ
เสี่ยงที่มีความส าคัญต่อบริษัท และด าเนินการให้บริษัทมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจให้ฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูล
ด้วยวาจา ส าหรับความเสี่ยง และการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ท้ังน้ีให้
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับเชิญสอบถาม หรือขอ
ข้อมลูถอืเปน็หน้าท่ีในการใหค้วามร่วมมือคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง  
7. ก ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ
เหมาะสม  
8. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

3. นางสาวชลธิชา จิตรอาภรณ์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

6. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

7. นายธนาธิป แย้มพยนต์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

8. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

โดยมี นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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(6) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1 .  ป ระกอบด้ วย ตั วแทนจากพนั ก ง านบริ หา รที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถเป็นสมาชิก 
2. กรรมการก ากับดูแลกิจการสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และ
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีดังนี ้ 

หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
2. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
4. ทบทวนแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
5 .  มอบนโ ยบายก ารก ากั บดู แลกิ จก าร ท่ีดี ข องบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการจัดการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานด้าน
การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibil-
ity : CSR) 
7. วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(7) เลขานุการบริษัท 
    ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2551 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการ
บริษัท รับผิดชอบด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิส
ราพรพัฒน์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2554  คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฎอยู่ใน
เอกสารแนบ 1  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อ
ปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร 
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นางสาวชลธิชา จิตรอาภรณ์ ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

3. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

4 .  นางสาวฐิต าภั ส ร์  อิ ส ร า
พรพัฒน ์

กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

5. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

6. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ กรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

โดยมี นางสาวปณิตา มณีดุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
  ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย โปรดดูเอกสารแนบ 2 
 
(8) คณะผู้บริหาร 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คน ดังน้ี  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท 
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การด าเนินงานของ

บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบริษัทหรือตาม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงานและเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็นต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นต าแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในให้ด าเนินการภายใต้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัทท้ังด้านบัญชี การเงิน การสั่งซ้ือ การผลิต การขายและการบริหารท่ัวไป
รวมทั้งเอกสารส าคัญอื่นๆ 

6. ก าหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่งประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมท้ังระบบควบคุมภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทก าหนด 

7. แต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ท้ังน้ีรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งทนายความ
เพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควรและสามารถยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได ้

9. รายงานผลการด าเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเรื่องใดท่ี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ม ี

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 
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อ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
ท้ัง น้ี การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามท่ี
ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี 
กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่
ระดับผู้อ านวยการลงไปตามล าดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์
ในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี เพื่อ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขอ
อ นุ มั ติ จ า ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ / ห รื อ
คณะกรรมการบริษัมตามแต่กรณี 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาสรรหา 
การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการและยึดหลักความโปร่งใสใน
การสรรหากรรมการไว้ เป็นส าคัญโดยปราศจากอิทธิพลขอ 
งผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายบริหารซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
จากช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 
100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็
ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ี
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 
เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
• พิจารณาจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ซ่ึงจัดท าโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือจากหน่วยงานอื่นๆ 
หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควร 
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท 
• พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
• พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board 
Diversity) 
• พิจารณาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ประวัติการท างานท่ีดี รวมท้ังใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสร รหา ท่ีบ ริ ษั ท ได้ ก า หนดไ ว้  โ ดยหาก
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ
พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 2564 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ โดยให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
     (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
     (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 
(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
     (3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับ
เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร เ ท่ า จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร 
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด ส าหรับ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่น
นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างลง เว้นเว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะเข้าอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ซ่ึงตนแทน  ท้ังน้ี มติ
การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนน
เสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
      ก า ร ส ร รห าผู้ ม า ด า ร ง ต า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บสู ง สุ ด 
คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการคัดกรอง
สรรหาบุ คคล ท่ีมี คุณสมบั ติครบถ้ วน  เหมาะสม มี ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติการท างานท่ีดี สามารถ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
      บริ ษั ท ได้ ก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห า ร  อยู่ ใ นระดับ ท่ี เหมาะสมและ เ ทียบได้ กั บ ธุ ร กิ จ เ ดี ย วกั น  
โดยค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะท าการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะ
เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  
      ในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและผู้บริหาร เห็นว่ามี
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจโดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
และเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2564 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ียังคงด าเนินอยู่ จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.34 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 
2.34 ล้านบาท และงดบ าเหน็จพิเศษ ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี ้
 

ต าแหนง่ ค่าตอบแทนรายปแีละเบีย้ประชมุ 

ประธานกรรมการ 108,000 

กรรมการบริษัท 178,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 37,500 

กรรมการตรวจสอบ 22,500 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 9,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 9,000 

ประธานกรรมการบริหาร 37,500 

กรรมการบริหาร 22,500 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ                                 - 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ                                 - 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 - 

กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 - 
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         1 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศริิกุล ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้ด ารงต าแหน่งแทน
นายวิชัย พูลวรลกัษณ์ ซึ่งได้ย่ืนความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2564 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 
     ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตุดถประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความส าเร็จในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และ
ผลตอบแทนท่ีผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยการก าหนดระบบบริหารค่าตอบแทน
จะพิจารณาถึงถ้านต่างๆ ดังน้ี 
การบรหิารคา่ตอบแทนโดยพจิาณาจากผลการปฏิบตังิาน 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของ OKRs การสร้างการรับรู้ถึงภารกิจท่ีชัดเจน เพื่อได้รับรู้และได้รับผิดชอบในแต่

ละส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงจะช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จและก้าวไกลได้ดียิ่งขึ้น 
 
การบรหิารคา่ตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถ้อืหุ้น       
 การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับแผนการด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาม เพื่อให้สอด 
คล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ืองให้กับผู้ถือหุ้น 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ คา่ตอบแทนและ 
เบีย้ประชมุ (บาท) 

บ าเหนจ็พเิศษ ป ี2563 
จา่ยในป ี2564 (บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 286,500 - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 238,500 - 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

210,000 - 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 201,000 - 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 201,000 - 

6. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

247,500 - 

7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

210,000 - 

8. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

178,500 - 

9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ 178,500 - 

10. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

210,000 - 

11. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล1
 กรรมการอิสระ 111,560 - 

     นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 66,940 - 
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    การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน 
โบนัส และสวัสดิการอื่นของผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน ในปี 
2564 จ านวน 21.34 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เนื่องจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรษิทั 
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 

     -ไม่มี –  

ค่าตอบแทน CEO ผู้บรหิาร พนกังาน รปูแบบการจา่ย จดุประสงคแ์ละการเชือ่มโยง 
กบัหลกัการคา่ตอบแทน 

เงินเดือน (Base Salary)   √ √ เงินสด จูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถและตอบแทนการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามต าแหน่ง
งาน 

ผลประโยชน์ (Benefit)   √ √ -กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

-ประกันชีวิตและสุขภาพ 

สร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับพนักงาน 

เงินโบนัสตามผลงาน 
(Performance Bonus) 

  √ √ เงินสด เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนตามความส าเร็จ
ของผลงานท่ีได้ก าหนดไว้ประจ าแต่ละปี 

ค่าตอบแทนระยะยาว 
(Value-Sharing Com-
pensation) 

  √   ESOP ผลักดันใหเ้กิดผลการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากมลูค่าผลตอบแทนรวมแก่ผู้
ถือหุ้น (Total shareholder return) 
และมลูค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท 
(Economic Profit) เพื่อสร้างความ
สอดคล้องของผลประโยชน์ร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
     คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการท่ี
จ ะ ย ก ร ะ ดั บ  ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้น า เอา
แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ท่ี ดี  ( Corporate Governance Self Assessment) ม า ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Gov-
ernance) ท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
บริษัทมีระบบบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่ ง ใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  
     ท้ัง น้ี ในปี 2564   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG 
SCORECARD ดังน้ี 
 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฎิบัติ

ตาม CG Code ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ไปปรับ
ใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฎิบัติให้
คณะกรรมการบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เป็นส าคัญ 

 ได้รับการประเมิน จากโครงการส ารวจการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Reporting : CGR) ให้
เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีระดับการก ากับดูแล
กิจการ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทท่ี
ท าการส ารวจท้ังหมด 716 บริษัท ท้ังภาพรวมและราย
หมวด พบว่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทท่ีท าการส ารวจ
ท้ังหมด และได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้รับผลการประเมิน 5 ดาว 
(100%) 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2554-2563 

     รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการท่ี
ดีท่ีบริษัทจะรายงานให้ทราบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 
หมวดที่ 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1 นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้
ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดเีกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุ้นท่ีเปน็ลายลกัษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 
2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของ
บ ริ ษั ท อ ย่ า ง ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ เ ท่ า เ ที ย ม กั น  แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการตัดสินใจต่างๆท่ีส าคัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุน

และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้     
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุ้น 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการปกป้องและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมี
ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   การจัดสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่ง
ค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น 
3. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีในการงดเว้นการกระท าใดๆ  อันเป็น
การละเมิด หรือจ ากัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ 
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคัญ
เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นต้น 
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นปัจจุบันผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 
1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า 
     คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้น านโยบายสิทธิของผู้ถือ
หุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย
โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 เป็นเวลา
กว่า 31 วัน ก่อนการประชุม และเผยแพร่ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารท่ีบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 
2563 
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code 
4. เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและนิยาม
กรรมการอิสระ 
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรับ
กรรมการ ประจ าปี 2564 

การก ากบัดแูลกิจการ 
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6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่า
สอบบัญช ี
7. เอกสารแนบ 6 ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับ
มอบฉันทะ 
9. เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ 
10. เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือ
หุ้น  
11. เอกสารแนบ 10 แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
12. เอกสารแนบ 11 มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
13. เอกสารแนบ 12 นโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีเกี่ยวกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
     ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้
บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด  
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลา
ศึกษาข้อมูลมากขึ้น 
     • ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Bar-
codeในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดให้มีอากร
แสตมป์ไว้บริการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้น ามา ในการมอบฉันทะ
พร้อมทั้งจัดท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อ
ความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารใหม ่
     • หลงัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ า ป ี2564 บรษิทัไดน้ าเน้ือหา
การประชมุ ซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการประชุม มติท่ีประชุม
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น
รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 
2564” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
1.3 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศ 
     คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่
จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มี
ข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

1.4 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 
     • บรษิทัอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะของผู้
ถอืหุน้ ในการลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุ้นโดยการน าระบบ
การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อม
ท้ังแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองก่อน
การประชุม 
     • บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังในวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม และ
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการ
แจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
     • บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็น
ข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
     • บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็น 
โดยประธานกรรมการได้สอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ 
รวมท้ังได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 
รวมท้ังค าชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
     • บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผย
รายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และ
ช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ 
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2564 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็น 91% จึงสรุปได้ว่า บริษัท
ยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ให้มีความ
เคร่งครัดตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 
หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
     คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปน้ี  
     •   บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น 
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รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่าง
ต่อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและน า เสนอต่อ
กรรมการอิสระ เพ่ือพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏว่า
ในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
     • บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี
ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณา
เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 
31 มกราคม 2564) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสร รหา ท่ีบ ริ ษั ท ได้ ก า หนดไ ว้  โ ดยหาก
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เพื่อ
พิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึง ปรากฏว่า ในปี 
2564 ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ 
     • คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
สิทธิของผู้ ถือหุ้น ท่ี ได้ก าหนดไว้  โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารท่ีมี
ข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบเป็นการล่วงหน้า 
     • คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดท าหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก (แบบมอบฉันทะท่ัวไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
(แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ล่วงหน้าเป็นเวลา 
31 วัน ก่อนวันประชุมส าหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย 

     • คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มี
กรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจ านวน 
1 คน คือ 

นายชัย จรุงธนาภิบาล  
(ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ 
     • คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ 
และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม ซ่ึงได้จัดท าบัตร
ลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการ
นับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้ น ทุ ก ค รั้ ง  เ พื่ อ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ 
ในกรณีหากมีข้อโต้แย้ง เกิดขึ้นในภายหลังมาตรการป้องกัน
กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
     • คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกัน กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธรุกิจ (Code 
of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อซ้ือขาย
หลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ 
โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
การจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ียังได้มอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้ง
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการ
ระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร 
หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ในปี
ท่ีผ่านมาบริษัทได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่พร้อมกับ
ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 
ดังน้ี 
1. พนักงานและครอบครัว 
2. ลูกค้าและเจ้าหน้ี 
3. ผู้ถือหุ้น 
4. พันธมิตรทางธุรกิจ 
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5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
6. คู่แข่ง 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
8. หน่วยงานราชการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี ้
1. พนักงานและครอบครัว 
     นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา โบนัสประจ าปี การ
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 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
ที่รับเรื่อง เป็นต้น 
5) บริษัทมีหน้าท่ีดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล 
2. ลูกค้าและเจ้าหนี ้
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า 
1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะ
ยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของ
บริษัทด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อปัญหา
และความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี ้
•   ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
•   ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่าง
ดีที่สุด 
•   การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน 
•   ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท 
•   พร้อมท่ีจะตอบค าถามของลูกค้า รวมท้ังการด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผลความคืบหน้าใน

ประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลูกค้า  
    นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเจา้หนี้ 
    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 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 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 
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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 
•   ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความเท่า
เทียมกัน 
•   การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่ บนพื้ นฐานของการ
เปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว 
•   ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือ  
ค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเสนอ
ของคู่ค้ารายหน่ึง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
    นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบัน
การเงิน 
1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินได้
รับทราบข้อมูลการด า เ นินงานของบริษัท และแนวโ น้มผล
ประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล 
2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกโดยจัดท าข้อมูลแนะน าการลงทุน
ของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
6. คู่แข่ง 
นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจาก
ข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเ น่ือง จึงได้ก่อตั้ ง มูลนิธิ เมเจอร์  แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการ

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และ
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ความบันเทิงซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับสังคมเป็นอย่างมาก ดังน้ัน เพื่อป้องกัน มิให้การด าเนินธุรกิจ
สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้
ความส า คัญในการด า เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท
สนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน
การความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
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 
อย่างเคร่งครัดท้ังต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ
จัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมท้ังกฎ ระเบียบและประกาศ
ต่างๆของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ด้วย 
 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่า
ฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและ
สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกเหนือจากแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเ น่ือง จึงได้ก่อตั้ ง มูลนิธิ เมเจอร์  แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคม 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
    บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ท้ังด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา  ด้านอื่น
ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง เป็นต้น ดังน้ันการน าผลงานต่างๆ มาใช้ภายในบริษัท
จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่าน้ันจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่าง
เสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหง 
ในทุกรูปแบบ การจ้างงานท่ีเป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ
กระท าใดๆ ท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com) 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
    เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการแทน
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท
จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ส าหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทได้มีการก าหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
    บุคคลใดก็ตามท่ีทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อ
หน่วยงานที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความ
คุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่
รับผิดชอบจะท าหน้าที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้ง
กระท าความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลกรณีทุจริตท่ีเกิดขึ้น ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
     นอกจากน้ี บริษัทฯ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ 
หน่วยงานความยั่งยืนขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมแนว
ทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดทุจริตแก่
พนักงานในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ประเด็นความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้ายการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และติดตามการทุจริต 
No Gift Policy 
การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็น
จุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต  บริษัทฯ  จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่อง
การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และประกาศใช้
ทั่วทั้งองค์กร 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 รมและ คุ้มครอ งผู้ ท่ี ปฏิ เ สธกา ร
คอร์ รั ปชั่ น  โดยก าหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ ท่ี ปฏิ เ สธการ  
คอร์รัปชั่น ดังน้ี  
1. ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลท่ีไม่
เกี่ยวข้อง  
2. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา บังคับหรือขู่เข็ญท้ังทางตรงและทางอ้อม  
3. ไม่น าเหตุดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลด
ต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ในทุกกรณี 
แม้ว่าการปฏิเสธการคอร์รัปชั่นน้ัน จะท าให้บริษัทต้องสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ  
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ใช้เหตุ
จากการท่ีผู้น้ันปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไปในทางเลือกปฏิบัติ บริษัท
ถือว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถดูได้ที่เว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com) 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏบิตันิโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
•    ในรอบปี 2564 บริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท้ัง
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่าน
ช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกท้ังไม่เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต.หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด าเนินการเน่ืองมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนด 
•    นอกจากนี้บริษัทยังได้น าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีได้เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆของบริษัท
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุด
ของรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
•    คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงส าหรับปี 2564 ไว้ดังต่อไปน้ี 
นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และผู้บรหิารระดับสงู 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจท่ี
เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาใน
เบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซ่ึงได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดใน
แต่ละปี และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
3. ท้ังน้ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียด
ค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากน้ียังต้อง
เปิดเผยรวมถึงส่วนท่ีกรรมการได้รับจากการท าหน้าท่ีอื่นให้บริษัท 
เช่น ท่ีปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการและการ
ท าหน้าท่ีอื่น เช่น ท่ีปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 
4. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในฝ่าย

บริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ 
•   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอวงเงิน
และรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เพื่ออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 2.34 ล้าน
บาทต่อปีแก่กรรมการซ่ึงมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี
กรรมการของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
4 . 4  บทบ า ทแ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง คณ ะ ก ร ร มก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกลั่นกรอง
งานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

•   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลท่ัวไปท่ีมีความส าคัญท่ี
อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มี
หน่วยงานรบัผดิชอบงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations)  
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน         
ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ท่ัวไป และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงใช้ เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซ่ึงจะ
ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น 
•   บริษัทได้จัดท าแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผน
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสม
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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และในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น
เพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป 
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นัก
ลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 
     ในปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ มีการจัด
กิจกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะ ในรูปแบบ Virtual 
Conference ดังน้ี 

    นอกจากน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง
เกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2564 
และได้มีการท าจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและ
มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี  
     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 ากับดูแลกิจการที่ด ี
     คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึด
มั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการจึงได้ก าหนดหลักการก ากับกิจการที่ดีเป็นนโยบายอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับกิจการที่ดี

ต่อไปน้ี 
•   การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามีสิทธิเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
•   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลง ทุน ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย  และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
•   การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ท่ัวถึง เท่าเทียมกันและภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกเช่น ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
•   การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการก ากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ 
•   การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน 
•   การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
กับการด าเนินกิจการของบริษัท 
•   การด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
•   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คนซ่ึงมี
คุณสมบัติท่ีหลากหลายท้ังในด้านทักษะประสบการณ์ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยไม่จ ากัดเพศ อายุ 
ศาสนา สัญชาติ รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง  
•   คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เป็นส าคัญ ดังน้ันประธานกรรมการของบริษัท
จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้า 
หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ 
•   ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดวิธีการที่เป็นทางการ และยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็นส าคัญ
โดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร 
คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการโดยท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาคุณวุฒิความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ เพื่อให้
ต ร ง กั บ ภ า ร ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ ใ น
คณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการท่ีเหมาะสมได้
แล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น
กรรมการต่อไป  

กจิกรรมในปี 2564 จ านวนครัง้ 

ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น 215 

ก า ร ป ร ะ ชุ มท า ง โ ท ร ศัพ ท์ กั บ ก อ ง ทุ น
ต่างประเทศ 

50 

การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป 
นักวิเคราะห์ 

30 

เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit) 2 

โรดโชว์  (Road Show) ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

3 
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•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อ
กรรมการ รายบุคคล ต าแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทประสบการณ์ท างาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารโดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังในรายงานประจ าปี
และเว็บไซต์ของบริษัท  
 

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการ 
 
    
 
     63.64%                 9.09%                   27.27%  
   กรรมการอิสระ 7 คน        กรรมการที่เป็น             กรรมการที่ไม่เป็น 
                                   ผู้บริหาร 1 คน               ผู้บริหาร 3 คน 
เพศ 
 
 
 
5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
•   คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้
หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมี
หน้าท่ีในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
•   คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังท่ีจะให้กิจการของบริษัทมีความ
มั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้
ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงก าหนด
เป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท
และของผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนท าหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลและติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•   คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลใน
การบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้น าใน
การก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หลักจรรยาบรรณ
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติ การท ารายการระหว่างกันกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการ
แบ่งแยกขอบเขตอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกันได้
อย่างอิสระ 
 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
•   คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการและฝ่ายบริหารด้วยความรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมี
เหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันน้ัน 
•   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติรายการ และ
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีน าเสนอ
น้ัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปในรายงานประจ าปี 
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมท้ังด้านการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบั
และการใช้ข้อมูลในทางท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญ
และของรางวัล ท้ังน้ี ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี 
•   คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษัท การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ การด าเนินการของฝ่าย
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานยึดมั่นอยู่ในกรอบของ
คุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
•   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 7 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 คนและ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 11 คน  

ผู้หญิง 2 คน  
ผู้ชาย 9 คน 
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5.7 การรวมหรอืแยกต าแหนง่เพื่อการถว่งดลุอ านาจการบริหารงาน 
    คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
การก าหนดให้บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัดและ
สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้  
    ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู้น า
คณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการเป็นประธานในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการ
ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในเรื่องส าคัญต่างๆ   
    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปีเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
•   ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ท าหน้าท่ีในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึง
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     โดยในปี 2564 ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายการกับดูแล
กิจการ เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานที่ เ ข้ า ใหม่  และด า เนินการทบทวน
จรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม 
เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
•   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการ
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อ

การปฏิบัติหน้าท่ีและได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
•   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการการ
ติดตามเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการ
เปิดช่องทางการแจ้ง เบาะแส มีคณะกรรมการและประธาน
กรรมการคณะท างานท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกท้ัง
การเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนารมย์ เข้าร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสัตยา
บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนว
ร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2563 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
•   คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลย
พินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอ
เรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุก
ครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการ
มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีท่ีมี
เหตุผลพิเศษ 
•   ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 น้ันในช่วง
ปลายปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดท า ก าหนดการประชุม
ประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า
ตลอดท้ังปี ท้ังน้ีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัด
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 
•   ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2564 เลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
เอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อน
การประชุมและได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม 
•   ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น ไ ปตา มข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บริ ษั ท แ ล ะ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด และ
ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และมีเลขานุการ
บริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรม 
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การ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้  
•   ก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2564 ได้มี
การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 
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 2564 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ดังน้ี 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนน
รวมร้อยละ 97.49 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วย
ได้คะแนนรวมร้อยละ 98.94 
-ผลการประเมินการปฏิบัติของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 99.30 
-ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปี 2564 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนน
รวมร้อยละ 99.85 
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 โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 
ในปี 2564 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่อไปน้ี 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 
- Rules of Success (New Culture) Workshop  
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นท่ี 2 
- ASEAN New Economy Day, Credit Suisse 
- The Data & Insights You Need to Plan Your Recovery, Questex LLC. 
- Profit Talks: Profit Matters, Questex LLC. 
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 
- Rules of Success (New Culture) Workshop  
- Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 
- Rules of Success (New Culture) Workshop  
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          5. นางสาวชลธิชา จิตรอาภรณ์ 
       - ความส าคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุนและบทบาทหน้าท่ีของกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
                       โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 6. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
  - หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดยกลุ่มซีไอเอ็มบี 
  - หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดยกลุ่มซีไอเอ็มบี 
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
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 1 ท่าน หรืออาจพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนด และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
    ในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงว่างลง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเสนอผู้สืบทอดต าแหน่ง ตามท่ีได้จัดท าแผนรองรับไว้ ส าหรับผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงได้ระบุตัวบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีแทน (Successor) ไว้ และในกรณีท่ียังไม่มีบุคคลท่ีเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในล าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งอาจสรรหาและคัดเลือก
บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ก าหนดกระบวนการจัดท าการวางแผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (Succession plan)  ดังนี ้
1. ก าหนดต าแหน่งงานส าคัญท่ีต้องจัดท า Succession Plan เช่น ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ ภายใน 3-5 ปี เป็นต้น 
2. วิเคราะห์และก าหนด Competency ของผู้บริหาร และพนักงานในระดับ Chief, Director และ Department Manager ของต าแหน่ง
ที่ต้องการจัดท า Succession Plan 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเลื่อนระดับต าแหน่งพนักงาน 
4. ค้นหา และประเมินกลุ่มบุคคลากรที่มีความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่ง (Pool of Candidate) จากข้อมูลพื้นฐานของแผนกบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
5. จัดท าแผนกการฝึกอบรมของฝ่าย หรือต าแหน่งงานท่ีจะจัดท า Succession Plan 
6. จดัท า และด าเนินการฝกึอบรมพฒันา Pool of Successors  ตาม Group / Individual Development Plan 
7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of Successors ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
8. การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
9. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ Succession Plan และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.14 คณะกรรมการชุดย่อย  
 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 ของรายงานประจ าปี/แบบ
รายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
5.15 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง  
 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 ของรายงานประจ าปี/แบบ
รายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารครบวาระหรือมีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น 
     คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ
ทดแทน โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มี คุณวุฒิ ความรู้  ความ
สามารถถ และประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณา
ถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะท่ียังขาดอยู่และเป้าหมายหรือกลยุทธ์
ของบริษัท มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย 
ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ 
ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จาก น้ันจึ งน า เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี ท้ังน้ีการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปน้ี 
1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ หน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 1) 
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกได้ในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดส าหรับการ
สรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผน
สืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลุมต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์อันสามารถสืบทอดต าแหน่งท่ี
ส าคัญต่อไปในอนาคต 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
     บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเข้า
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและความ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ 
ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ดังน้ี 
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน ประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้น
แต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
3.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระ  
4.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมี
นัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีก่อนก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 
5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานวอบบัญชีท่ีมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้น
จากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ 
6.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 
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7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 
8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทได ้
10.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมการ
ตรวจสอบ) 
11.  ในกรณีที่บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนด บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน
มูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่ แสดงว่ า ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า 
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือ
ต่อวาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุผล และความจ าเป็นที่ยังคง
หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ 
12.  กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น 
และค่าตอบแทนรวมท่ีได้รับในรายงานประจ าปี/แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
       ท่ีผา่นมา บรษิทัท าการเสนอชือ่และใชส้ทิธอิอกเสยีงในการแตง่ตัง้
บคุคลเขา้ไปเปน็กรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มฯ ของบริษัทผ่าน
การด าเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมฯ จะมีหน้าที่บริหารและ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสูดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ 
(ไม่ใช่เฉพาะต่อบริษัท) และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง

น้ัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ 
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัท
เอง ท้ังน้ี การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
 นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก าหนดระเบียบให้
บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทน้ัน ต้องดูแลให้บริษัทย่อยให้มี
ข้อบังคับ ในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย์ และ/หรือรายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของ
บริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรอื
ขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่มาประกอบการจดัท างบการเงนิใหทั้นก าหนดตาม
กฎหมายด้วย 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Con-
duct) ซึ่ งครอบคลุมถึง เรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ 
โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้ง
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการ
ระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร  
 โดย คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังน้ี
มาตรการป้องกนัขอ้มลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
1)  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหารทราบและปฏิบัติซ่ึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
มา ต ร า  59  แ ละ บทก า หนด โ ทษต ามม าต ร า  2 7 5  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2)  คณะกรรมการบริษัทจะแนะน าให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญั รวมถึงข้อมูลงบ
การเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปดิเผยขอ้มลู และ 24 ช่ัวโมงหลงัการเปดิเผยข้อมูล อันอาจเป็น 
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การกระท าผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติมาตรการดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในท่ีส าคัญคนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิก
จ้าง  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดเป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9432 นางสาวนันทิกา 
ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4095  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนาม นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว และนางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นครั้งแรก และนายพิสิฐ ทางธนกุล ได้รับอนุมัตจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมาแล้วระหว่างปี 2554 -2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ช วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ช วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดท างบ
การเงินได้ทันตามระยะเวลาก าหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

*ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากที่แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รับทราบ เนื่องจากระหว่างปีมีการเรียกเก็บคา่สอบบัญชีของบริษัท ไท 
เมเจอร์ จ ากัด เพิ่มเติม 

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท 
 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังหมดจ านวน 5 ครั้ง ซ่ึงได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้
กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ 
โดยท่ัวกันโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และ
ข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการด้วยเพื่อให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการบริหาร 
    ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณาก าหนดนโยบายตา่งๆ แผน
ธรุกจิ แผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจ าป ี2565 ของบรษิทัเพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติติดตาม ก ากับและ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาส ตลอดปี 2564 รวมถึงผลประกอบการประจ าปีให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การท าหน้าที่สรรหา 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสรรหากรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จ านวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการท างานท่ีดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท 4,550,000 4,250,000 4,250,000 

2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3,900,000 3,600,000 3,765,000 

3.ค่าบริการอื่นๆ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัยอ่ย 8,450,000* 7,850,000 8,015,000 
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คน โดยพิจารณาถึ งคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการ
ท างานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 คน มคีวามเหมาะสม จงึน าเสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง 
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว  
การท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้
เป็นพนักงานและผู้บริหาร และก าหนดรายละเอียดการจัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2564 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
และไดน้ าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว 
    ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจ านวน 2 ครั้ง  
การปฏบิตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิส าหรับกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนของ
ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ประเทศไทย 
     คณะกรรมการท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังตาม
หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้
ควบคุม และตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การ
น าของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้น าและสามารถควบคุม การ
ด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
     อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกันโดยประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ 
โดยไม่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไมว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในนด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ถูกเลือกจากกรรมการอิสระ  
     คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบติส าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
กรณีของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ยังไม่มีการน าไปปฏิบัติ 
ส าหรับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้มีการ
ปฏิบัติ บริษัทจะน าไปพิจารณาหาแนวทางในการปรับใช้ให้
เหมาะสมต่อไป 
1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก  
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระและกรรมการ เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท
เป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด 
2. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
     คณะกรรมการไม่มีการก าหนดจ านวนการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระและกรรมการ  
เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด 
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 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
นโยบายภาพรวม 
1.      การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตาม
กรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการยึด
กติกาในการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้า
ต้องไม่น ามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท 
และ/หรือขัดต่อข้อก าหนดของกฎหมาย โดยทางบริษัทได้ก าหนด
นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไว้ดังนี้ 
- บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสินค้า/
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บน
พื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว 
- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึง
อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือท่ีดีกับคู่ค้า
ทุกราย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว  และปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน 
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
- ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้บริหารและ พนักงาน ใช้ทรัพยากรและ
ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้สินค้าและ
บริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระท าท่ี
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
- มุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาเพ่ือใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส าคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง ท้ัง
รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ   ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ  ผ่ านทางสื่ อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัท 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกัน
บรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการของบริษัท และก าหนดช่องทางการสื่อสารกับ
สาธารณชน ลูกค้า หรือประชาชนอย่างทันท่วงที เมื่อมีข้อกังวล
เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ัน นอกเหนือไปจากข้อก าหนดทางกฎหมาย 
บริษัทยังให้ความส าคัญถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อ
พนักงาน ประชาชน คู่ค้า หรือลูกค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางการหรือทาง
จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา รวมไปถึงไม่ส่งเสริม
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  บริษัทให้ความส าคัญการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เทียบเท่ากับเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัท โดย
บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษัท 
การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากร และ
การเกษียณจากการท างาน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ด าเนินการใน
เรื่องน้ีให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว ดังน้ี 
- บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา โบนัสประจ าปี การ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
- บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ เป็นต้น 
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความ
เท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษา
ความลับประวัติการท างาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน 
เป็นต้น 
- บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้
พนักงานรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากร
บุคคลท่ีรับเรื่อง เป็นต้น 
- บริษัทมีหน้าท่ีดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ และ เอื้ อต่อการท างานอย่ างมี
ประสิทธิผล  
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต ความ
เชื่อถือและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
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ให้กับลูกค้า บริษัทจึงให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบ เอาใจใส่ 
และให้ความส าคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับ
แรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ
ดังต่อไปนี ้
 ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน

คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับลูกค้า

อย่างดีท่ีสุด 
 การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าท่ีจัดอยู่ใน

กลุ่มเดียวกันต้องมีความ  เท่าเทียมกัน 
 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท 

 พร้อมท่ีจะต้องค าถามของลูกค้า รวมท้ังการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 บริษัทให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่องการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมในรูปแบบของการตั้งมูลนิธิ 
เมเจอร์ แคร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยบริษัทได้เน้น
ถึงการผสมผสานระหว่างความมุ่งมั่นพัฒนาทางธุรกิจให้สอดคล้อง
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุน
และให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคม ดังนี ้
 ใส่ใจกับระบบการจัดการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบ

การจัดการพลังงาน 
 ส่งเสริมและจัดให้มีกิ จกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่ อ

เสริมสร้างและปลุกจิตส านึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมการรี
ไซเคิลวัสดุภายในบริษัท  

 น านวัตกรรมใหม่ๆและร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ ในการ
วางแผนงานและน ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ให้ผู้บริโภคจับต้องได้ เช่น  เม็ดพลาสติก ท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์
ของบริษัท เป็นแบบ 100% ไม่มี รีไซเคิลปน โดยใช้เม็ด
พลาสติกจาก SCG และเป็น BPA free ซ่ึงปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และกระบวนการผลิตของทุกโรงงานส าหรับบรรจุ
ภณัฑอ์าหาร จะเปน็ clean room   และสนิค้าของบรษิทัเน้น
ให้ลูกค้าน าไปใช้งานต่อ และเก็บสะสมได้ ไม่ท้ิงเป็นขยะ 
ส าหรับกล่องป๊อปคอร์น แบบเหลี่ยม และ กลม ก็ผลิตจาก
กระดาษ food grade สามารถสัมผัสอาหารได้ ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ 

 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถ
เติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปใน
อนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วย
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ
ภาคเอกชนต่างๆ ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้าน
อื่นๆ 

*BPA (Bisphenol) เป็นสารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ท ามา
จ า ก พ ล า ส ติ ก  แ ล ะ ที่ ส า คั ญ คื อ  มี ก า ร ท ด ล อ ง ใ น ห นู พ บ ว่ า BPA  
เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งในต่อมลูกหมาก 
และส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR 
       -ไม่มี- 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึด
มั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้
ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต โดยบริษัทก าหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ดังน้ี 
- การสื่อสารและฝึกอบรมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่
พนักงานในการให้ความรู้ และแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยก าหนดไว้ใน
จริยธรรมธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกท้ัง
ได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์รายไตรมาส 
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิ
ให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ 
อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์
อันชอบธรรม 
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอท่ีจะ
ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าหรือละเว้นการกระท าใด ท่ีผิดกฎหมาย
หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
หรือพนักงาน 
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บริษัทเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
โดยได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริษัทที่
เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม 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) 

 
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
 
การควบคุมภายใน 
สรุ ปคว า มคิ ด เ ห็ นขอ งคณะกร ร มการบ ริษั ทที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี
และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ ทั้ง 
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเสี่ยง, 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และการก าหนดวงเงินอนุมัติของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุม
และขั้นตอนในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีมีอิสระในการ
แสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ 
 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ท้ังในด้านการเงิน การด าเนินงาน และในด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการและด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมส าคัญของบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถท า
หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึง
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม

จ านวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท า
รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบ
การเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปี 
และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีมีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังน้ี 
1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าท่ี

ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหาร
ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญรวมถึงข้อมูลงบ
การเงินของบริษัทซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญน้ันต่อบุคคลอื่นก่อนท่ีงบการเงิน
หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังน้ีบริษัท
ยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบ
ของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้น
ให้ออกจากงาน 

3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการระหว่างกันของ
กรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท 

 ท้ังน้ี บริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนใน
การน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้น
ให้ออกจากงาน 
การควบคุมภายใน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในประจ าปี  2564  ฉบับลงวันท่ี  17 
กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
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ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
แล้ว  
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี  2564 แล้วมี
สาระส าคัญท้ัง 5 ส่วนดังนี ้
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)  
 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอ
แล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี  2564 แล้ว มี
สาระส าคัญท้ัง 5 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
-  คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายและ
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจ าทุกปี (Annual opera-
tion plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะน าเสนอเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินธุรกิจในแต่ละปีที่สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของ
บริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวทางบริษัทจัดให้มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหว่างด าเนินการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ท้ังนี้เรื่อง
ดังกล่าวได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
-  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าอย่างรอบคอบบน
พื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งได้
พิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษัท

แล้วว่ามีความรู้และความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง 
โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคล้องต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้ก ากับดูแลให้มี
หน่วยงานท าหน้าท่ีคอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจ า 
-  บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีชัดเจน
และเหมาะสมกับการด าเนินงาน และในแต่ละปีจะมีการทบทวน
โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพ่ือให้มีการด าเนินงานท่ี
มีประสินธิภาพ โดยส านักงานใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกว่า Sup-
port center ได้จัดแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ซ่ึงท า
หน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาท้ังท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  บริษัทมีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ท่ี
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลท่ีดี โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใน
องค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท โดยมีการก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมี
การฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน 
-  บริษัทมีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหาร
ท่ัวไปท่ีรัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริต 
โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มือ
ปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน 
(Business process flow) ท้ั ง น้ีบริษัทได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เพื่อท าการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนา
ระบบและการปฏิบัติงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรท่ี
มีอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือในการควบคุม
และป้องกันการทุจริต 

-  ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัท
ได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจึง
ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องความ
เป็นธรรมต่อคู่ค้าท่ีใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ท่ีผิดไปจากวิธีการด าเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมั่น
ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่
ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบัติท่ี
เท่าเทียมกัน เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 



บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)     149 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
-  บริษัทได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ โดย
จะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ท้ังภายนอกและภายในและสัญญาณ
เตือนภัยต่างๆ รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อท่ีบริษัทจะรีบ
ด าเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
-  บริษัทได้ท าการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าให้
ปัจจัยท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทได้ระบุไว้ น้ันเกิดขึ้น เพื่อให้เป็น
สัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
-  บริษัทได้ก าหนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ี
เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กร 
-  บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า 
ปัญหาและการแก้ไขเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉินท่ี
เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆในการสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
พนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ียังก าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงท่ีต้องด าเนิน การแก้ไข
ตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในการลดความเสี่ยง
เหล่าน้ัน เพ่ือให้บริษัทด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
-  บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้
ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง โดย
มีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีการรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการทุก
เดือน 
ส่วนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  
-  บริษัทมีการก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจ
อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
-  บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ (1) หน้าท่ีอนุมัติ (2) 
หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการ
ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เ พ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และได้มีการจัด Work Flow ท่ีแสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  บริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการท ารายการ
ระหว่างกัน และได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน โดยมอบหมายให้ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง รวมถึงบริษัท
ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังน้ีในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็
ตาม บริษัทได้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส าคัญ 
และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความ เห็ นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี 
-  บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการท า
ธุรกรรมกับผู้ท่ีเกียวข้องในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว 
และข้อตกลงดังกล่าวท่ีมีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง 
-  บริษัทได้มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
สม่ าเสมอ ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่ง
ให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทย่อย 
ส่วนบริษัทร่วมบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการเจ้าหน้ีเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
-  บริษัทได้มีมาตรการท่ีจะให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีการ
จัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทประกาศใช้ และท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลด้าน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทตลอดจนจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
-  บรษิทัไมเ่คยมกีารกระท าท่ีฝา่ฝนืกฎหมาย โดยฝา่ยบรหิารสนับสนุนให้
บรษัิทด าเนินธรุกจิตามกฎหมายท่ีก าหนด 
ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ( Information 
&Communication) 
-  บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วาระการพิจารณาท่ีส าคัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียด
เพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทก็จะจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจก
เป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการในวันประชุม 
ท้ังนี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ท่ีเตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือผู้ท่ีเกียวข้องจัดท าข้อมูลมารองรับ
การพิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทันกาลต่อการพิจารณา
ตัดสินใจ 
-  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ีผ่านมา พร้อมท้ัง
เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุก
ครั้งท่ีมีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัทโดย
จัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
-  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
บันทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง 
และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวในการประชุมครัง้ถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการได้
เปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดแ้กไ้ขหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาในรายงาน 
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การประชุมได้อย่างอิสระ 
-  บริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน ส่วนในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ได้ให้ข้อสังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการท าธุรกรรมหนึ่ง
นั้น บริษัทจะเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดหาเอกสารให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
-  บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการปรับนโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตามฉบับปัจจุบันที่มีผล
บังคับใช้ ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
-  บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจประจ าปีเพื่อขอ
อนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความ
คืบหน้าและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย 
-  บริษัทก าหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น Key Perfor-
mance Index เป็นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและ
ฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซ่ึงบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม 
-  ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน
เกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้น และได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ในการให้
ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ าเสมอว่า การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นทั้งภายใน
ภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง 
(Self-Control) ท้ั ง น้ี จะมี ก ารร าย งานผลต่ อผู้ บ ริ ห าร  และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความ
เคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ  
-  ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่ได้ท าการตัดสินใจด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริต หรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้ โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัท ยังมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง
เหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติงานท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
และคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
เช่นกัน  
การบริหารความเสี่ยง 
          บริษัทได้ประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ โดย
จะวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจัยท้ังภายนอกและภายใน และสัญญาณ
เตือนภัยต่างๆ รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ เพื่อท่ีบริษัทจะด าเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผล
อย่างต่อเน่ือง และมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ี
เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันท่ีจะมี
ผลกระทบกับบริษัท  
          บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงาน ความ
คืบหน้าของปัญหา และการแก้ไขเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามกรณี
ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารและท าความ
เข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ียังก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไขตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใน
การลดความเสี่ยงเหล่าน้ัน เพื่อให้บริษัทด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่า
ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการ
ปฏิบัติ ง าน โดยจะมีการรายงานต่อผู้ บริหารระดับสู งและ
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน 
          คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยมีนายนิพนธ์ สุนทราจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัท
อย่างสม่ าเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด
ขึ้นท้ังภายในและภายนอกองค์กรและการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน นอกจาก น้ียั งรวมถึ งการให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจาก
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงการประชมุร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่างๆร่วมกัน และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเรื่องท่ีส าคัญให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมและได้ให้ความเห็นจากการท าหน้าท่ีผ่าน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏในเอกสารแนบ 6 
         ส าหรับ ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ท้ังหมดจ านวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังน้ี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์  (46 ปี) 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:  
 2550-ปัจจุบัน  :  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
       บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
ประวัติการอบรม : 
1. หลักสูตรการควบคุมความเสี่ยงและการตรวจสอบระบบ SAP 
โดย ISACA Bangkok Chapter (ISACA)   
2. หลักสูตร IT Essentials for Internal Auditors โดย Global 
Institute of Internal Auditors (IIA) 
3. หลักสูตร  Corruption Risk and Control Workshop 2020 
โดย Thai Institute of Directors (IOD) 
2. หลักสูตร  Risk Management Plan Workshop โดยสถาบัน
อบรมภายใน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานท่ัวไป
ภายในส านักตรวจสอบ  Design the overall structure 

2. จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
และสอบทานผู้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีได้วางไว้  
3. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีได้ผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. จัดท างบประมาณประจ าปี และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน
ตรวจสอบ  
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงาน
ตรวจสอบท้ังด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่
จริงของทรัพย์สินของบริษัท  
7. ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี
การเงิน  
8. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีจะท าให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทตั้งไว้ 
9. ตรวจสอบ/สอบสวน และด าเนินการทางกฎหมายการทุจริต 
10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  
11. การสอบนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
12. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
13.  คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
14. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ  
15. ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
16. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 
และท่ีปรึกษา  
 เมื่อวันท่ี 15  ตุลาคม  2550  บริษัทได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ 
สุนทราจารย์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา   14  ปี และเคยได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายในหลายหลักสูตร ได้แก่  
- หลักสูตร   Corruption Risk and Control Workshop 2020 
โดย Thai Institute of Directors (IOD) 
- หลักสูตร  Risk Management Plan Workshop โดยสถาบัน
อบรมภายใน 

ล าดับ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนครั้งท่ีเข้า

ประชุม 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล 7/7 

2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 7/7 

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 7/7 
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-  หลักสูตร  IT Application Audit Process in the Digital 
สวทช. (NSTDA Academy)  
-  หลักสูตร  How To Develop a Risk Management Plan 
และ หลักสูตร  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 
สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD) 
-  หลักสูตร  Quality Assurance and Improvement Program 
(QAIP) และ หลักสูตร Transforming IA for the Digital Age 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
-  หลักสูตร  Cyber Security ส าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีใน
ยุค 4.0 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
หลักสูตร รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ 
จ ากัด 

-  หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018 ACIS 
PROFESSIONAL CENTER 
-  หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and 
Investigation 2018 WORLD BUSINESS FORUM 

 นอกจากนั้น นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ยังมีความเข้าใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นอย่างดี มี
ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏ ในเอกสารแนบ 3 
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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 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้
ท ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญดังเช่นท่ีท ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 
และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจน้ันๆ แล้ว  
 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันส าหรับปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์
ดีเวลอปเมนท ์

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น
ทางตรงอยู่ร้อยละ 30.36 

รายได ้     
1. เงินปันผลรับ 126.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. ส่วนลดค่าเช่า 
(รวมอยู่ใน “รายได้อื่น”) 

0.80 เป็นส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับจากการเช่าพื้นท่ีสาขา
ฉะเชิงเทรา 

3. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

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

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.68 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

บจ.รัชโยธิน  
อเวนิว 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้น
ทางตรงอยู่ร้อยละ 50 
และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลลอปเม้นท์  
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ) 
ในอัตราร้อยละ 15.18 

รายได ้     
รายได้อื่น 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     
1. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

2. ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่
ใน “ต้นทุนทาง
การเงิน”) 

0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.25 ต่อปี 

เจ้าหน้ีอื่น 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2.86 เป็นการเช่าพื้นท่ีส านักงาน ซ่ึงเป็นรายการปกติ

ทางการค้า 

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
33.00 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการและ
ค่าตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 
 

32.83 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

2. ค่าสาธารณูปโภค 15.35 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคท่ี 
บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในป ี2564  (โปรดพจิารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 40 เพิ่มเติม) 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ (ต่อ) 
  

  

  3. เงินปันผลรับ 108.57 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

  4. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
  ค่าใชจ้่าย     
  1. ค่าบริการ 153.25 เป็นค่าบริการภายในพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการ
บริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการ
ปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

5.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

    3.ค่าใช้จ่ายอื่น 43.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    ลูกหนี้การค้า 1.90 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    ลูกหนี้อื่น 2.72 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เงินมัดจ า  (รวมอยู่ใน 

“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น") 

3.41 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เจ้าหน้ีอื่น 0.92 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เงินมัดจ า (รวมอยู่

ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

123.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

   เงินรับล่วงหน้าจากการ
ให้เช่าท่ีดิน (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

19.72 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 66.82 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้ืนท่ีการบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นรายการปกติ 
ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางตรงอยู่ 
ร้อยละ 40.00 

รายได ้     
รายได้อื่น 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 3.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 1.31 เงินท่ีบริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอท าคืนในเดือน
ถัดไป 



156  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ. ซีเจ เมเจอร์ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
49.00 
  

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ 
CRACKED 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 
20.00 
  

ลกูหนีก้ารคา้ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

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

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

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 4.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. สกายบอกซ์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
41.61 

เจ้าหน้ีอื่น 0.45 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์แสง
กระสือ 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
27.74 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ขุนแผน
ฟ้าฟื้น 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ)ร้อยละ 
47.16 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ THAT 
MARCH 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
12.94 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ OUR 
LOVE FOREVER 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
12.94 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ CLAS-
SIC AGAIN 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
36.06 

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
คืนยุติธรรม 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์แดงพระ
โขนง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
50.85 
  

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการค้า 0.14 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 23.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง 

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

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. รายได้อื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชั่นฟิล์ม 

กิจการร่วมค้าท่ี 
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่า
นบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
ร้อยละ 32.07 
  

รายได ้     

1. ค่าบริหารจัดการ 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 1.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 1.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม 
พิคเจอร์ส ฟิล์ม 
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
36.98 
  

รายได ้     
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหนี้การค้า 0.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 1.58 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ฮักเถิดเทิง 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
50.85 
  

รายได ้     
1.  ค่าบริหารจัดการ 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.90 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ไบค์แมน 

  
  

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

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
แก็งตาลซ่ิง และ
หลาน 25 น้า 24 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์ 

1.42 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 1.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
ไบค์แมน 2 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
50.85 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์  
สามเกลอหัวแข็ง 
และ จ๊วดกระเทย 
บั้งไฟ 

การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 
64.72 

รายได ้     
1. ค่าบริหารจัดการ 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าโฆษณา 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

กิจการร่วมค้า
อัจฉริยะต้องสร้าง 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น 
ฟิลม์ (บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ) ร้อยละ 10.38 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น  
ร้อยละ 96.04 

รายได ้     
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

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

2. ค่าโฆษณา 5.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ดอกเบี้ยรับ 0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4. รายได้อื่น 0.89 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    ค่าใชจ้่าย     
    1. ค่าโฆษณา 0.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.80 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    ลูกหนี้การค้า 1.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    ลูกหนี้อื่น 0.94  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เจ้าหน้ีการค้า 0.08  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เจ้าหน้ีอื่น 0.65  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 2.78 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    เงินรับล่วงหน้าจากการ

ให้เช่าท่ีดิน (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

3.50  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เงินมัดจ า (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่น") 

5.53  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

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

รายได ้     
ส่วนลดค่าเช่า (รวมอยู่ใน 
“รายได้อื่น”) 

6.65 เป็นส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับจากการเช่าพื้นท่ี
โครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) 

ค่าใชจ้่าย     
1. ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

8.52 เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคโครงการ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า 

2. ค่าโฆษณา 0.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น 9.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

4. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

7.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

    ค่าเช่าและค่าบริการ 
จ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ใน 
“ลูกหนี้อื่น”) 

0.55 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

    เจ้าหน้ีการค้า 8.05  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 129.41 เป็นค่าเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  

(ปิ่นเกล้า) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า 

บจ.เอ็ม แอล 
แคปปิตอล (เดิมชื่อ 
บจ.แมคแคนนา
แลนด์) 

บริษัทที่ครอบครัวพูลวร
ลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.  วีพี 39 โฮลดิ้ง 
ร้อยละ 100 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าใช้จ่ายอื่น 4.80 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.76 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน  
อเวนิว แมเนจเมนท์ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์  
ร้อยละ 15.18 และ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  
บจ.รัชโยธิน อเวนิว  
ร้อยละ 50.00 

รายได ้     
ค่าบริหารจัดการ 0.46 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 

บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ค่าใชจ้่าย     
ค่าสาธารณูปโภค 1.87 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคส าหรับการเช่าพ้ืนท่ี

เพื่อส าหรับส านักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ลูกหนี้อื่น 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ.วิรชา 
  
  

บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ.  วีพี 39 
โฮลดิ้ง ร้อยละ 99.98 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 4.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 1.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บมจ.วีรันดา รี
สอร์ท 

บริษัทที่คุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ และ 
คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 2.96 และ 
ร้อยละ 26.33 ตามล าดับ 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด 

  
  

บริษัทที่คุณวิชา 
และคุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อย
ละ 70.99 และร้อยละ 29 
ตามล าดับ 

  

ค่าใชจ้่าย     

ค่าบริการท่ีปรึกษา 5.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตราเดือน
ละ 1.67 ล้านบาท เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาท่ีตกลง
กันตามท่ีก าหนดในสัญญา  เป็นการคิด
ค่าตอบแทนอยู่ท่ีไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้  
ซ่ึงต่ ากว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท้ังนี้คุณวิชาไม่ได้รับค่าตอบแทน
อื่นใด 

บจ. เวล ซีนีเพล็กซ์ บริษัทที่บิดา, มารดา และ
คุณวิชา พูลวรลักษณ์  
ถือหุ้นร้อยละ 20, ร้อยละ 
20 และ ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

รายได ้     

ส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.18 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 0.25 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
หจก.เวล 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

บริษัทที่บิดาและมารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าสาธารณูปโภค 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
บจ.วีรันดา บีช 
พัทยา 

บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกัน 
คือ คุณวีรวัฒน์ องค์วา
สิฏฐ ์

ค่าใชจ้่าย     

1. ค่าโฆษณา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์ 

บริษัทที่คุณวิชาและ 
คุณภารดี พูลวรลักษณ์ 
ถือหุ้น ร้อยละ 25 และ 
ร้อยละ 25 ตามล าดับ 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 1.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 1.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

บจ. วิชญะ ภูเก็ต บริษัทที่ครอบครัว 
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 
โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 1.80 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

          

บจ. วี ฟิตเนส บริษัทที่คุณภารดี  
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อย
ละ 100 

รายได ้     

1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

3.04 เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

2. รายได้อื่น 0.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใชจ้่าย     

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้การค้า 1.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้อื่น 0.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีการค้า 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 0.79 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท์ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 30.36 

รายไดอ้ืน่     

ส่วนลดค่าเช่า (รวมอยู่ใน 
“รายได้อื่น”) 

10.79 เป็นส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับจากพื้นท่ีเช่าสาขา 
เมกา บางนา 

ค่าใชจ้่าย     

1. ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

8.67 เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคในพื้นท่ีเช่า
สาขาเมกา บางนา ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น 6.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
    3. ดอกเบี้ยตามสัญญา

เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางการเงิน”) 

8.83 เป็นรายการท่ีเกิดจากสัญญาเช่า 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้ 

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.สยาม
ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ร้อยละ 30.36 

ค่าใชจ้่าย     

1.ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

1.28 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขา 
เอสพลานาด เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และ
ธุรกิจโบว์ลิ่ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2.ค่าใช้จ่ายอื่น 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบิุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2564 

ความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน 

PT Tripar Multi-
vision Plus 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ในบริษัทย่อย (บจ. 
เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนี
เพล็กซ์ (ลาว) ) 

ลูกหนี้อื่น 0.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจ้าหน้ีอื่น 5.76 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

M.V.P.C. Enter-
tainment Ltd. 

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ในบริษัทย่อย (บจ. 
เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนี
เพล็กซ์ (แคมโบเดีย) ) 

เจ้าหน้ีการค้า 0.86 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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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 2564  
 

 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 
 

นายสมใจนกึ เองตระกลู 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 



 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่กจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงาน
รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนั

เดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่อง

อื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ งบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดร้ะบเุรือ่งการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ า
เรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจ้ า

ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 
 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ  วิธีกำรตรวจสอบ  

 การประเมินการด้อยค่าของทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์  
  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 (ประมาณการทางบญัชีที่
ส าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชด้ลุยพนิิจ) และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 19 (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2564 กลุ่มกจิการมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็นจ านวนเงนิ
สทุธ ิ4,719 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของสนิทรพัยร์วม 
 
ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบัคนืส าหรบัสินทรพัย์นัน้ ๆ โดยใช้วิธีประเมินมูลค่า
จากการใช้ (value in use) ซึ่งค านวณโดยคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต ผูบ้รหิารไดข้อ้สรุปว่าไม่จ าเป็นต้องบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่า
เพิม่ในปี พ.ศ. 2564 
 
  
  

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและประเมนิวธิีที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมิน
การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งใช้วธิปีระเมนิมูลค่าจาก
การใช้ (value in use) ว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 
 
ขา้พเจา้ประเมนิวธิทีีผู่บ้รหิารใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคตของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด และประเมนิหลกัเกณฑว์ธิี
ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของผูบ้รหิาร รวมถงึตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการค านวณดงักลา่ว 
 
ขา้พเจา้เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตกบัผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี ขา้พเจา้พบว่าการประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคนื
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี  
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ  วิธีกำรตรวจสอบ  

 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากมูลค่าของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ดงักล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงนิ นอกจากน้ีในการ
ประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืขึ้นอยู่กบัประมาณการ และ
ดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิผลประกอบการใน
อนาคตของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด อตัราการเตบิโต
และอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ่งข้อ
สมมติฐานเหล่าน้ีมีความส าคญั เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยอาจจะท าให้เกิดผลกระทบที่ส าคญัต่อการประเมนิมูล
คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืและการดอ้ยค่า 

 
นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆที่ส าคัญ 
ดงัต่อไปน้ี 
1. อตัราการเตบิโตทีใ่ช้ในการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสด 

โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทียบอตัราการเตบิโตดงักล่าวกบัขอ้มูล
ในอดีต  สภาพเศรษฐกิจ  และแนวโน้มของธุรกิจ ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

2. อัตราคิดลดที่ใช้ในการจดัท าประมาณการซึ่งข้าพเจ้าได้
พิจารณาจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของกลุ่ม
กจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางการตลาดล่าสดุ 

 
จากผลการตรวจสอบ ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั  
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ข้อมลูอ่ืน 
 
กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไมร่วมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่ม ัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอืน่มคีวามขดัแยง้ทีม่ ี
สาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสา รเรื่องดงักล่าวกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 
กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิก ารที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุม่กจิการและบรษิทั 
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ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสงู แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระส าคญั เมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่

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

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้ร ับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ขอ้สงสยัอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรอืไม ่ 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆทีส่ าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สาร
กบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสา รเรื่อง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท์  แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได ้
จดทะเบยีนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ  
บรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรเป็นผู้ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ และให้บรกิำรเกี่ยวกบัควำมบนัเทิง กำรประกอบธุรกิจหลกัของ 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  
 
 ธรุกจิโรงภำพยนตร ์ 
 กำรใหบ้รกิำรสื่อและโฆษณำ 
 กำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
 ธรุกจิใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร 
 ธรุกจิสื่อภำพยนตร ์

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
สง่ผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร ในปี พ.ศ. 2564 
 
ในช่วงไตรมำสที ่2 และ 3 ของปี พ.ศ. 2564 โรงภำพยนตรใ์นกรงุเทพมหำนครของกลุ่มกจิกำรตอ้งปิดลงชัว่ครำว รวมถงึสถำนโบวล์ิง่
คำรำโอเกะ และไอซส์เกต็ตำมค ำสัง่ภำยใต้พระรำชก ำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคมุโรคระบำด ก่อนจะกลบัมำเปิดบรกิำรอกีครัง้ในไตรมำสที ่4 
ของปี พ.ศ. 2564 เหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องธุรกิจอย่ำงมสีำระส ำคญั อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบั
เหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และก ำลงัประเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมือกบั
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งมปีระสทิธผิล 
 

แม้สภำวะตลำดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และรูปแบบกำรใช้จ่ำยของผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมเีงินทุน
หมนุเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช้เพยีงพอส ำหรบักจิกรรมด ำเนินงำนและกำรผลติภำพยนตร์ 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จ ัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหน้ีสนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำร และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตัิ กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้  
ดลุยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และแนวปฏิบตัิ 
ในเรื่องต่อไปน้ี 

- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกวำ่ 1 แหง่ ซึง่ไม่ 
จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 

- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรงุค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และเกณฑใ์นกำรรวมสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึ้นถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
ก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั  
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำม
สนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
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ค)  กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกัน 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกดิจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกน้ี กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่
แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึกำร
น ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิขำ้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ีมำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้  
 

ก)  กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรบัธรุกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผอ่นปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบ
ต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  

 
มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรงุระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหน้ีสนิทำงกำรเงนิ 

(รวมถึงหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกำร
ก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทียบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิกำรจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทนัที ทัง้น้ี กิจกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเน่ืองจำกกำรปฏิรูป
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใช้กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ควำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ทัง้น้ี กจิกำรยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ
ควำมไมม่ปีระสทิธผิล 
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TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยำ่งไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลีย่นไปใชอ้ตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว

ของกจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
 

ข)  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรสั       
โคโรนำ 2019 
กลุ่มกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลอืลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 สำมำรถเลือกน ำแนวปฏบิตัิ
ดงักล่ำวที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัชีตำมแนวทำงในหนังสอืเวียนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564  
มำถือปฏิบตัิส ำหรบักำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่ำวระหว่ำง วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2566  แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีที่ส ำคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบักำรจดัล ำดบัชัน้ลูกหน้ีส ำหรบั  
กำรค ำนวณ ECL กรณีที่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี กำรปรับปรุงอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ส ำหรับหน้ีที่ม ี
กำรปรบัโครงสร้ำง ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบักำรค ำนวณ ECL ส ำหรบัวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ (unused credit line) เป็นต้น 
ผลกระทบทีค่ำดวำ่จะเกดิจำกกำรน ำแนวปฏบิตัดิงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิไดแ้ก่ อตัรำกำรหมนุเวยีนลูกหน้ีต ่ำ เน่ืองจำกกจิกำร
มแีนวโน้มเกบ็หน้ีไดช้ำ้ 
 

5 นโยบำยกำรบญัชี 
 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ 
ในกำรควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกับมีอ ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใช้วธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี 
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ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกวำ่โครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การด าเนินงานรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยแ์ละมภีำระผูกพนัในหน้ีสนิที่
เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สทิธโิดยตรงในสินทรพัย์ หน้ีสนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รำยได ้และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดง
รวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี  

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรงุกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่ งขำดทุน 
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัหรือได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระ  
ภำระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคมุบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจำ่ยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
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ถำ้สดัสว่นกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทึกไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำ ไรหรอื
ขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็สรจ็ 

 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบญัชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น จรงิ 
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตดัออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยีในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้ 
จะมหีลกัฐำนวำ่เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
5.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนใหส้ ำหรบั
กำรซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 
 มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
 หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจำ่ยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
 สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธรุกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรอืดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยี 
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เ ป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำ
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นคำ่ควำมนิยม แต่หำกน้อยกวำ่มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
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การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม่ 
 

5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิ
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของ  
ก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

 
ค) กลุ่มกจิกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงัน้ี 
 
 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลก 
 เปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยไุมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

5.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิที่ลูกคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30-60 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีกำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหน้ีกำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรที่มีองค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิ่งตอบแทน  
และจะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจที่จะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้น้ี กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลูกหน้ีกำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7 (จ) 
 

5.6 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 
 
สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย อำหำรและเครื่องดื่ม และวสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตร ์ 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเครื่องดื่ม และ 
วสัดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภำพยนตร์ค ำนวณตำมวธิเีข้ำก่อนออกก่อน ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำย 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด 
 
ภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ แสดงถงึต้นทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตรท์ี่อยู่ระหว่ำงกำรผลติและจะตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุน
เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหรอืจดัฉำยภำพยนตร ์โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใช้งำนในช่องทำงกำรตลำดต่ำง ๆ ต้นทุนกำร
ผลติภำพยนตรป์ระกอบดว้ยคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตร ์และแสดงดว้ยรำคำทุน 

 
5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหน้ีตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 
 
 รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
 รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)      191 

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ ำเงินลงทุน 
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้ 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรพัย์นัน้ โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินออก 
เมื่อสทิธใินกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

 กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นัน้ ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำด้วย FVPL  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 
ค) ตรำสำรหน้ี 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหน้ี
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 
 รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อร ับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ  

ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น ก ำ ไรหรอืขำดทุนที่
เกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร(ขำดทุน)อื่นพร้อมกบั
ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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 มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยคำ่ 2) รำยไดด้อกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนและแสดง 
ในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  

 มลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำร
วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรวัด 
มูลค่ำยุติธรรมจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำที่เกิด
รำยกำร 

 
ง) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไมโ่อนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้น้ี เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำว 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมลูค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่น
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุธิรรม 
 

จ) กำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วิธอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอื่น 
และลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่
กลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหน้ีตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต 
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจำ่ยช ำระของลูกหน้ี 
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ทัง้น้ี กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใช้ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบ
กบัดุลยพินิจของผู้บริหำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรด้อยค่ำที่รบัรู้ตำมวิธี
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.2  
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใช้วธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พจิำรณำผลขำดทุน  
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยสุนิทรพัย ์ขึน้อยูก่บัวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่  (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก) 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติที่รบัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงินสด 
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 
 
 จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
 มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
 ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจบุนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชข้องอำคำรส ำนักงำน
รบัรู้ภำยใต้สญัญำเช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำในระยะยำว และไม่ได้มไีว้ใช้งำนโดยกิจกำร  
ในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่  
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะวดัมูลค่ำภำยหลงัจำกกำรรบัรู้รำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน 
ในอนำคตมำใช้ประกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

5.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดนิไม่มกีำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธเีส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
โรงภำพยนตรส์ว่นปรบัปรงุ 10, 20, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยสุญัญำเช่ำ 
ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยสุญัญำเช่ำ 
เครื่องมอือุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน 5, 7, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
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กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่ไดร้บัมำอย่ำงเป็นเอกเทศ เช่น ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
 

สนิทรพัยท์ี่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั จะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
 

สนิทรพัยท์ี่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั จะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำก  
กำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง วธิเีสน้ตรง หรอืวธิอีื่น ๆ ตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ที่ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

คา่ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์
 

ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์บนัทกึตำมรำคำทุนทีร่ำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงที่เกี่ยวขอ้งในกำรซื้อลขิสทิธิ ์ต้นทุนลขิสทิธิต์ดัจ ำหน่ำย
เป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ กำรถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ และกำรถ่ำยทอดในช่องทำงออนไลน์ ตำมอตัรำส่วน 
ของกำรใช้งำนในช่องทำงเหล่ำนัน้ตลอดระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ระหว่ำง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีที่คำดว่ำมกีำร
ขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสทิธิ ์กลุ่มกิจกำรจะตดัจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบญัชีของลิขสทิธิน์ัน้ ๆ  
เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ทนัท ี
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ซือ้มำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยปุระมำณกำรกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 3 ถงึ 5 ปี 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรงุรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ไมท่รำบไดแ้น่นอนเป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้วำ่สนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยคำ่ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ 
สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
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ทัง้น้ี กลุ่มกจิกำรเลือกน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำร
พจิำรณำว่ำสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
 

5.12 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้และหน้ีสนิตำมสญัญำ
เช่ำ โดยคำ่เช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหน้ีสนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงที่จำกยอดหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู ่กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์
สทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยทุีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัสว่นประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไมเ่ป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและ
สว่นประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเช่ำ  
 
สนิทรพัย์และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำปัจจุบนั หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของกำร  
จำ่ยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงัน้ี 
 
 คำ่เช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจำ่ยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
 คำ่เช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
 มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
 รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
 คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรที่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยสุญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำที่สะท้อนถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ี่มมีูล ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดชันีหรอือตัรำ ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ
จนกระทัง่ดชันีหรืออัตรำนัน้มีผลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำไปยงัสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อกำรจำ่ยช ำระคำ่เช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป  
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  
 คำ่เช่ำจำ่ยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
 ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ี่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 
กลุ่มกจิกำรน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบักำรยนิยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวขอ้งกบั COVID-19 มำถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัตัง้แต่
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่พจิำรณำว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขกำรเปลีย่นแปลงสญัญำ
เช่ำ (lease modification) หรอืไม่ แต่จะรบัรูก้ำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเสมอืนหน่ึงว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลง
สญัญำเช่ำ  โดยกลุ่มกจิกำรจะสำมำรถถอืปฏบิตัติำมกำรผ่อนปรนดงักล่ำวเฉพำะในกรณีที่กลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลด หรอืยกเว้น
คำ่เช่ำอนัเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 และเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
 
ก)  กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท ำให้ค่ำตอบแทนของสญัญำเช่ำ(หลงัปรบัปรุง)มจี ำนวนเกือบเท่ำเดมิห รือ   

น้อยกวำ่คำ่ตอบแทนของสญัญำเช่ำก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
ข)  กำรลดคำ่เช่ำ เป็นกำรลดคำ่เช่ำซึง่ครบก ำหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และ 
ค)  ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดอื่นของสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิกบัสญัญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขข้ำงต้นทุกสญัญำ  โดย 
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรปรบัลดค่ำเช่ำเป็นค่ำเช่ำผนัแปรตดิลบในรำยกำรรำยไดอ้ื่นคู่กบักำรปรบัปรงุหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้น้ี ไมม่ี
ผลกระทบต่อสว่นของเจำ้ของ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชีปี พ.ศ.2563 กลุ่มกิจกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์  
COVID-19 กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ปฏิบตัิตำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำ 
ที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ไดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำที่ได้รบั
กำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้และดอกเบี้ยจำกหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวด
ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง โดยรบัรูผ้ลต่ำงที่เกิดขึ้นเป็นรำยกำรต้นทุนกำรใหบ้รกิำร แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธิ 
กำรใชแ้ละวดัมลูคำ่หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
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สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหน้ีสญัญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสทุธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมลูคำ่ลูกหน้ีสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 
กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงองิ 
และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรำยได้จำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ี่ ใหเ้ช่ำได้
รวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำ
ส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ  ที่ขึน้อยู่กบัดชันี
หรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของ
สญัญำเช่ำ 
 

5.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงัน้ี 
 
 หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น   

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะ  
จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่วำ่กำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

 หำกกลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอืทำง
กำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไมม่สีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหน้ีออกไปอกีเป็นเวลำ
ไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหน้ีสิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
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ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหน้ีสนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หน้ีสนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยตุธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหน้ีสนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มลูคำ่ของหน้ีสนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหมต่ำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 
interest rate) ของหน้ีสนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)  
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนที่เกดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข  
ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงนิได้จะรบัรู้  
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรที่รบัรู้
โดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำที่รำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจำ่ยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และรำคำตำมบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปน้ี 
 
 กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหน้ีสนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
 ผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุม  

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ  
จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจำ่ยช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำ รจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิตำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรพัย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตดับญัชีและหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจำ่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจำ่ยช ำระภำยใน 12 เดอืน หลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น คำ่จำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง และโบนสัของพนกังำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำ
กำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทึกหน้ีสนิด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจำ่ย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมสญัญำ กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เติม
เมื่อไดจ้ำ่ยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนกังำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึ้น 
อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำย ุจ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ในปีพ.ศ.2563 กลุ่มกจิกำรใหท้องเป็นรำงวลัแก่พนกังำน เมื่อพนกังำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรจนครบอำยเุกษยีณ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์น้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระ ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ ซึ่ง
มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทน 
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
 
ในปีพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรให้รำงวลัเทียบเท่ำเงินสดมูลค่ำ 15,000 บำท แก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนให้กลุ่ม
กจิกำรเป็นเวลำ 10 ปี 
 
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุนจำก
กำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไมส่ำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจบุนั 
 

5.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจำ่ยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหน้ีสนิเน่ืองจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จำ่ย 
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5.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบักำรออกหุน้ใหมห่รอืสทิธใินกำรซือ้ขำยหุน้ซึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีที่บรษิทัใดกต็ำมในกลุ่มกจิกำรซื้อคนืหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวขอ้ง
โดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของ  
บรษิทัจนกวำ่หุน้ทุนซือ้คนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยใหม ่สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยหรอืน ำหุน้ทุนซื้อคนื
ออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เตมิที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธจิำกผลกระทบของภำษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้ง จะแสดงรวมไว้
ในสว่นของเจำ้ของ 

 
5.19 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยได้หลกัของกลุ่มกิจกำร คอื รำยได้จำกกำรเข้ำชมภำพยนตร์ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ รำยได้จำก 
กำรใหเ้ช่ำพืน้ที่และบรกิำร รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกจิ รำยไดจ้ำกกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
ภำพยนตร ์และรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองคป์ระกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏิบตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระที่ตอ้ง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
รำยได้จำกกำรเข้ำชมภำพยนตร์: กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำของกำรฉำยภำพยนตร์ กลุ่มกิจกำรมสีทิธใินกำร
ไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขำ้ชมภำพยนตร์ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรใหบ้รกิำร กลุ่มกจิกำรมสีทิธใิน
กำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขำ้รบับรกิำร  
 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึ
รอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
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รำยได้จำกกำรให้บรกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกิจ: กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำรในรอบระยะเวลำบญัชี 
ที่ใหบ้รกิำร ในกรณีที่สญัญำมหีลำยภำระที่ต้องปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรใหแ้ต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิตำม
สดัสว่นของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีที่รำคำขำยแบบเอกเทศไมส่ำมำรถหำไดโ้ดยตรง กลุ่มกจิกำรจะท ำกำรประมำณกำร
รำคำขำยแบบเอกเทศโดยใชว้ธิตี้นทุนบวกก ำไรสว่นเพิม่ 

 
รำยได้จำกกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยลิขสทิธิภ์ำพยนตร์: รำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยลิขสทิธิภ์ำพยนตร์เป็นรำยได้จำก 
กำรใหส้ทิธใินกำรใชท้รพัยส์นิทำงปัญญำของกลุ่มกจิกำร รำยไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนเมื่อผูซ้ือ้ลขิสทิธสิำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมสญัญำ 
ยกเวน้ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่สทิธทิีก่ ำหนดจำกยอดขำยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมยอดขำยทีเ่กดิขึน้ของลูกคำ้ 

 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม: กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบอำหำรและเครื่องดื่ม ให้กบัลูกค้ำ  
กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีส่ง่มอบอำหำรและเครื่องดื่มให้ 
 
การขายสนิคา้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกิจกำรให้โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำที่เป็นสมำชิกบตัร เอ็ม-เจนเนอเรชัน่โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรขำยหรือ
บรกิำร โดยลูกคำ้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพื่อสำมำรถน ำไปใช้สทิธไิด้ในอนำคตเพื่อรบัสนิค้ำหรอืบรกิำรโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จดุทีม่กีำรขำย และรำยได้
จะรบัรูเ้มื่อลูกคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอำย ุ(12 เดอืนนบัจำกวนัทีลู่กคำ้เตมิเงนิลงบนบตัรครัง้แรก) 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูต้้นทุนส่วนเพิม่ในกำรไดม้ำซึ่งสญัญำ ซึ่งส่วนใหญ่คอืค่ำนำยหน้ำทีจ่่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกและพนักงำน และ
ตดัจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยตำมรปูแบบเดยีวกบักำรรบัรูร้ำยไดข้องสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กิดจำกสญัญำเมื่อไดร้บัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

5.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจำ่ยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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5.21 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หน้ีสนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิที่มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด
ตำมสญัญำของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มีกำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรือกำร
ประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยืมหรอืค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ำยุติธรรมจะแสดงรวมเป็น  
สว่นหน่ึงของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 
6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบำย
ที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ บรหิำรและป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ โดยจะท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิดกบัหน่วยปฏิบตัิงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงในภำพรวม 
รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน กำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ย 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อ กำรเข้ำท ำตรำสำรอนุพนัธ์และเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณีที่มสีภำพคล่อง
สว่นเกนิ 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และมรีำยกำร
ที่ต้องแลกเปลี่ยนเงนิตรำจำกกำรซื้อ-ขำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์จำกต่ำงประเทศในสกุลเงนิที่หลำกหลำย โดยส่วนใหญ่เป็น 
สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ช้อนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่เกดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
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ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรปุเป็นสกุลเงนิบำท ดงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ดอลลำร์

สหรฐั 
ดอลลำร์

สหรฐั 
ดอลลำร ์

สหรฐั 
ดอลลำร์

สหรฐั 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ 23,081 21,493 3,728 816 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 27,718 24,114 22,819 24,114 
 
ก ำไร /ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธทิีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธทิี่ 
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้

 
1,479 

 
2,723 

 
5,472 

 
117 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำท กบั 
เงนิดอลลำรส์หรฐั ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำกสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั โดยมผีลกระทบต่อก ำไรสุทธดิงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
อตัรำแลกเปลี่ยน (บำทต่อดอลลำรส์หรฐั)  
- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 
(649) 

 
(288) 

อตัรำแลกเปลี่ยน (บำทต่อดอลลำรส์หรฐั)  
- ลดลงรอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 
649 

 
288 

 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
อตัรำแลกเปลี่ยน (บำทต่อดอลลำรส์หรฐั)  
- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14  (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 
(2,673) 

 
(2,563) 

อตัรำแลกเปลี่ยน (บำทต่อดอลลำรส์หรฐั)  
- ลดลงรอ้ยละ 14 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 11)* 

 
2,673 

 
2,563 

 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบักำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย  
ในตลำด กลุ่มกจิกำรมเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และหุน้กู ้ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้คงที ่   
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดกระแสเงินสดตำมสญัญำ 
จำกเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำด้วย ก) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) และ
เงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติจำกลูกคำ้และลูกหน้ีคงคำ้ง 
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัธนำคำรหรอืสถำบนัทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัในระดบั B หรอืสงูกวำ่ จำกสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำก ำหนดวงเงินสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดและวงเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้น้ี ผู้บรหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
จะมกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรกระจุกตวั
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ดงัน้ี 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ TFRS 9  
แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นีัยส ำคญั 
 
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอืน่ และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นซึ่ง
ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ
ทัง้หมด 
 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงนิตำมลกัษณะร่วมของควำมเสีย่งดำ้นเครดติและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ 
 
ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นพจิำรณำจำกประวตักิำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ 
60 เดอืนก่อนวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 รวมทัง้พจิำรณำประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำน
เครดติที่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้น้ี อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะท้อนถึงขอ้มูลที่
เป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคที่จะมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของ
ลูกหน้ี กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำว่ำอตัรำกำรว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) ในประเทศที่กลุ่มกิจกำรขำยสนิค้ำและ
ให้บรกิำรนัน้เป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด จงึได้ปรบัอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่ได้จำกประสบกำรณ์ในอดีตเพื่อให้
สะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำน้ี 
 
คำ่เผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้ เป็นดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

      
 

มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 60,884,587 81,366,569 17,360,247 19,250,842 95,514,281 274,376,526 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,673,707 1,502,717 374,075 1,669,305 1,061,076 

           
9,280,880 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 136,979,242 - - - - 136,979,242 
รวม 202,537,536 82,869,286 17,734,322 20,920,147 96,575,357 420,636,648 
      

 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (3,703,329) (1,896,531) (4,814,286) (12,522,844) (96,575,357) (119,512,347) 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม                                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 129,004,018 121,576,969 15,720,974 44,514,092 35,290,805 346,106,858 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,657,866 8,573,623 3,128,056 291,021 407,974 

 
42,058,540 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 192,819,080 - - - - 192,819,080 
รวม 351,480,964 130,150,592 18,849,030 44,805,113 35,698,779 580,984,478 
       

ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (1,853,170) (6,532,686) (7,762,331) (23,869,027) (35,698,779) (75,715,993) 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 21,094,753 41,377,847 2,174,744 1,709,632 677,897 67,034,873 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,704,226 25,139,594 - 1,240,754 291,021 

     
56,375,595 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 35,771,970 - - - - 35,771,970 
รวม 86,570,949 66,517,441 2,174,744 2,950,386 968,918 159,182,438 
       

ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (448,387) (156,825) (203,361) (635,155) (968,918) (2,412,646) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 24,758,423 37,892,604 267,590 6,602,334 181,920 69,702,871 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 67,939,483 27,212,838 - 291,021 - 

 
95,443,342 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 25,062,356 - - - - 25,062,356 
รวม 117,760,262 65,105,442 267,590 6,893,355 181,920 190,208,569 
       

ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (378,455) (1,595,378) (108,422) (6,588,447) (181,920) (8,852,622) 
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รำยกำรกระทบยอดคำ่เผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม (79,026,377) (8,889,327) (46,163,006) (4,413,120) 
รบัรูค้ำ่เผื่อขำดทุนเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอื 
   ขำดทุนในระหวำ่งปี (52,399,225) (70,140,609) (3,472,487) (41,749,886) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (2,375,710) 3,559 - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (133,801,312) (79,026,377) (49,635,493) (46,163,006) 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นเมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้ที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื 
เช่น กำรไมย่อมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหน้ีหรอืทยอยช ำระหน้ี ไมม่กีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไมส่ำมำรถตดิต่อได ้ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิในก ำไรจำก 
กำรด ำเนินงำน กำรไดร้บัช ำระหน้ีคนืจำกจ ำนวนที่ได้ตดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทึกกลบัรำยกำรในรำยกำรเดยีวกนักบัที่ได้
บนัทกึผลขำดทุนไป 
 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยประกอบด้วยหุ้นกู้ของบรษิทัจดทะเบียน และเงนิให้กู้ยมืแก่
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั) ที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย นัน้มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต ่ ำ ดงันัน้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่รบัรู้ในระหว่ำงปีจึงจ ำกัดอยู่เพียงผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือน  ส ำหรบัตรำสำรหน้ีที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดที่เข้ำข่ำย “ควำมเสี่ยง 
ด้ำนเครดติต ่ำ” นัน้ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำตรำสำรหน้ีที่ถูกจดัอนัดบัด้ำนเครดิตในระดบัลงทุน (Investment grade credit 
rating) จำกหน่วยงำนจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงน้อยหน่ึงแห่ง ส ำหรบัตรำสำรอื่นๆ นัน้ กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำว่ำ 
มคีวำมเสีย่งดำ้นเครดติต ่ำเมื่อควำมเสีย่งจำกกำรผดินัดช ำระอยู่ในระดบัต ่ำ และผูอ้อกตรำสำรมคีวำมสำมำรถทำงกำรเงนิ 
ทีแ่ขง็แกรง่ทีจ่ะปฏบิตัติำมภำระผูกพนัตำมสญัญำได้ในระยะเวลำอนัใกล ้
 
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยมืแก่บริษทัที่เกี่ยวข้องกนั บรษิทัรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน  
12 เดือนข้ำงหน้ำส ำหรบัเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีนัยส ำคญั และรบัรู้ผลขำดทุน  
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยสุ ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
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รำยกำรกระทบยอดคำ่เผื่อผลขำดทุนส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  
มดีงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 หุ้นกู้และ

พนัธบตัร 
 

รวม 
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - 
รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี - - 
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - 
รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี (1,814) (1,814) 
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (1,814) (1,814) 

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินให้กู้ยืม

ระยะยำว 
แก่กิจกำร 

ท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
หุ้นกู้และ
พนัธบตัร 

 
 

รวม 
    

คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (64,000) - (64,000) 
กลบัรำยกำรคำ่เผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 27,000 - 27,000 
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (37,000) - (37,000) 
รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี (12,860) (1,683) (14,543) 
คำ่เผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (49,860) (1,683) (51,543) 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 กำรวดัมูลค่ำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 

   
 

ภำยใน 12 เดือน 

ตลอดอำยขุอง
สินทรพัย ์

ทำงกำรเงิน  

 
 

รวม 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - 

รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนเพิม่ขึน้ 
   ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี (1,814) - (1,814) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (1,814) - (1,814) 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำรวดัมูลค่ำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
   

 
ภำยใน 12 เดือน 

ตลอดอำยขุอง
สินทรพัย ์

ทำงกำรเงิน  

 
 

รวม 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563    

กลบัรำยกำรคำ่เผื่อผลขำดทุนลดลง - (64,000) (64,000) 

ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี - 27,000 27,000 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - (37,000) (37,000) 

รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนเพิม่ขึน้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี (1,683) (12,860) (14,543) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (1,683) (49,860) (51,543) 

 
6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำดอยำ่งเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนั
เมื่อถึงก ำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ผู้บริหำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร 
อย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวียน (จำกวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รบัจำกสถำบนักำรเงินซึ่งยงัมไิด้ใช้เป็น
จ ำนวน 5,799.26 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5,584.26 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 4,627.64 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 4,412.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่สิ้นสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมกีำรทบทวนตำมวำระ  
วงเงนิสนิเชื่อสว่นใหญ่มไีวใ้ชส้ ำหรบักำรสรำ้งโรงภำพยนตรแ์ละใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
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ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน จะเท่ำกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองกำรกำรคดิลดไมม่นีัยส ำคญั  
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

 
รวม 

มลูค่ำ 
ตำมบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 35,306 - - 35,306 35,306 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,430,895 - - 1,430,895 1,430,895 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  490,000 915,000 - 1,405,000 1,405,000 
หุน้กู ้ 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 402,011 1,319,802 1,931,445 3,653,258 2,823,576 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 3,858,212 2,234,802 1,931,445 8,024,459 7,194,777 

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

 
รวม 

มลูค่ำ 
ตำมบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 1,782,314 - - 

 
1,782,314 

 
1,782,314 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,375,654 - - 1,375,654 1,375,654 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,800 - - 12,800 12,800 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 
หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 391,133 1,246,001 2,013,341 3,650,475 2,754,580 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,406,901 3,751,001 2,013,341 10,171,243 9,275,348 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

 
รวม 

มลูค่ำ 
ตำมบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,023,119 - - 1,023,119 1,023,119 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 918,934 - - 918,934 918,934 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  490,000 915,000 - 1,405,000 1,405,000 
หุน้กู ้ 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 274,335 1,039,758 1,495,407 2,809,500 2,157,604 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,206,388 1,954,758 1,495,407 7,656,553 7,004,657 

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

 
รวม 

มลูค่ำ 
ตำมบญัชี 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 1,747,039 - - 1,747,039 1,747,039 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 898,799 - - 898,799 898,799 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 990,114 - - 990,114 990,114 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 
หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 260,944 920,831 1,584,724 2,766,499 2,062,845 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,741,896 3,425,831 1,584,724 9,752,451 9,048,797 

 
6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสำมำรถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผู้มสี่วน  

ไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจำ่ย  
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กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุน ซึง่ค ำนวณจำกหน้ีสนิสทุธ ิไมร่วมหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ 
หำรสว่นของเจำ้ของ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทุน ดงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
หน้ีสนิสทุธ ิ 6,409,076,300 8,297,599,447 
สว่นของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ) 7,286,813,459 6,626,034,972 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่ำ) 0.88   1.25 
 
อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุนลดลงจำก 1.25 เท่ำ มำที่ 0.88 เท่ำ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเข้มงวดในกำรติดตำมกำรช ำระเงิน
ลูกหน้ีกำรคำ้ ซึง่ยงัสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนและเงนิสด ณ วนัสิน้ปี เพิม่ขึน้ 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนที่ไม่เกินกว่ำ 1.5 ต่อ 1   
(พ.ศ. 2563 : 1.5 ต่อ 1) 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำสว่นทำงกำรเงนิดงักล่ำวตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

7 มลูค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิและหน้ีสินทำงกำรเงนิที่มอีำยุคงเหลือต ่ำกว่ำหน่ึงปี มีมูลค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำทำงบญัชี 
เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมลูคำ่ยตุธิรรมของหน้ีสนิทำงกำรเงนิ แต่ไมร่วมถงึกรณีทีม่ลูคำ่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงรำคำตำมบญัชี 
 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี 

- รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 

รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 
   มลูค่ำยติุธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 915,000,000 760,737,081 1,505,000,000 1,612,175,958 
หุน้กู ้ - - 1,000,000,000 1,004,400,000 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี 

- รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 

รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 
   มลูค่ำยติุธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 915,000,000 760,737,081 1,505,000,000 1,612,175,958 
หุน้กู ้ - - 1,000,000,000 1,004,400,000 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำปิดทีอ่ำ้งองิจำกสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถ 

สงัเกตไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำที่เป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึ่งไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูที่              
                         สงัเกตไดใ้นตลำด 
 
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม 
 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนจ ำนวน 3,102.21 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี ใน
งบกำรเงนิรวม เป็นตรำสำรทุนที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ วดัมูลค่ำยุตธิรรมโดยใช้วธิคีดิมูลค่ำสนิทรพัยส์ทุธ ิ(“NAV”) 
ณ วนัสิน้งวด ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ค ำนวณ
โดยผูจ้ดักำรกองทุนของผูอ้อกตรำสำรทุน จดัอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

• สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำดวยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 285.38 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 27.09 ล้ำนบำท)  
ในงบกำรเงินรวม เป็นเงนิลงทุนในหุ้นกู้ของบริษทัจดทะเบียนวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยค ำนวณจำกรำคำตลำดของหุ้นกู้ใน  
Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ จดัอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 

 
• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 1,405.00 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 1,850.00 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม  

วดัมูลค่ำยุติธรรมโดยค ำนวณอ้ำงอิงจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดด้วยอตัรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนัที่ร้อยละ 6.125 (พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 6.125) จดัอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม
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• หุน้กูจ้ ำนวน 1,500.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 1,500.00 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิรวม วดัมลูคำ่ยตุธิรรมโดยค ำนวณจำกรำคำ
ตลำดของหุน้กู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยตุธิรรม 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีม่มีลูคำ่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีมดีงัต่อไปน้ี 
•  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
•  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 
•  ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
•  เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
•  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 
•  เงนิกูย้มืจำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
•  หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่หรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูคำ่ยตุธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
 หน่วย : บำท 
 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
สินทรพัย ์   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 221,618,039 480,954,379 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 3: มลูคำ่ยตุธิรรมทีว่ดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีตำมที่
เปิดเผยในหมำยเหตุ 5.8  
 
ระหวำ่งปีไมม่กีำรโอนระหวำ่งระดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 
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ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายุติธรรม 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรร่วมกบัผู้ประเมนิอสิระ ได้จดัท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 ของสนิทรพัย์ส ำหรบักำรรำยงำนใน 
งบกำรเงนิปีละครัง้ คณะท ำงำนน้ีไดร้ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรกำรเงนิ (Finance committee) กำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร
กำรเงินและคณะท ำงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จ ัดขึ้นอย่ำงน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมำสเพื่อประเมิณ  
กำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูและสมมตฐิำนทีม่สีำระส ำคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มกจิกำรใชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำยตุธิรรมระดบัที ่3 ส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงนิสด
คดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจบุนั รวมถงึคำ่เช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดทีม่อียู่ในปัจจบุนั สทุธจิำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำง ๆ 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเน่ืองจำกอสงัหำริมทรพัย์ และอัตรำคิดลดส ำหรบัอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งประมำณโดยอ้ำงอิงจำก 
อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของเงนิปันผลจำกกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยซ์ึ่งกลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วเห็นว่ำมี
สถำนะทำงกำรเงนิที่เทียบเคยีงได้กบัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั บวกด้วยอตัรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อตัรำคดิลดที่ใช้สะท้อนถึง 
กำรประเมนิสภำวะตลำดปัจจบุนัในเรื่องมลูคำ่ของกำรเงนิและปัจจยัควำมเสีย่งที่เหมำะสม โดยสว่นใหญ่มอีตัรำคดิลดรอ้ยละ 10.00 ต่อปี 
ทัง้น้ีในส่วนของอตัรำคิดลดของค่ำเช่ำที่ดินรบัรู้ด้วยวิธสีญัญำเช่ำกำรเงินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 2.60 ถึง 9.01 ต่อปี ผู้ประเมนิอิสระเป็น 
ผูท้ ำกำรประมำณกำรขอ้มลูดงักล่ำว โดยเป็นสว่นหน่ึงของกำรประเมนิมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถงึกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรมลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
  หน่วย : บำท 

 
 ผลกระทบต่อมลูค่ำยติุธรรมของ

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
  งบกำรเงินรวม 
 กำร สมมติฐำน สมมติฐำน 
 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 
 สมมติฐำน เพ่ิมขึน้ ลดลง 
    
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง 6,504,614 เพิม่ขึน้ 6,865,918 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใช้ดุลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อวำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเส่ือมคณุภำพ 

 
กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้เก่ำ ล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบั ซึ่งค ำนวณ
จำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเ ร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  
กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร โดยพจิำรณำจำกข้อมูลในอดตี ประสบกำรณ์ของผู้บรหิำรใน
ธรุกจิ และแนวโน้มของตลำด 
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ข) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 

กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้วำ่รำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 5.11 มูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทียบ
กบัมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผู้บริหำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนจะมผีลต่อกำร
เปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

ค)  กำรด้อยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 
 

กำรบนัทกึต้นทุนภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติบนัทกึตำมต้นทุนที่เกดิขึน้ เมื่อมขีอ้บ่งชี ้กลุ่มกจิกำรจะทดสอบและรบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของภำพยนตรใ์นแต่ละเรื่องถ้ำมลูคำ่ที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืไมคุ่ม้กบัต้นทุนภำพยนตรใ์นแต่ละเรื่อง โดยกำรพจิำรณำมลูคำ่ที่คำดว่ำ
จะไดร้บัคนืเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณตอ้งอำศยักำรประมำณกำรจำกผูบ้รหิำร 
 

ง) กำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร ์
 

กลุ่มกจิกำรตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตรแ์ละบนัทึกเป็นต้นทุนจ่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใช้งำนในแต่ละช่องทำงตลำด และ
ระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึ่งกำรประมำณกำรกำรใช้งำนในแต่ละช่องทำงเพื่อน ำมำใช้ค ำนวณอตัรำส่วนน้ีผูบ้รหิำรเป็นผูป้ระมำณกำร
โดยพจิำรณำจำกขอ้มลูและประสบกำรณ์ในอดตี 
 

จ) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 

ฉ) สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัผลขำดทุนทำงภำษียกมำ 
 

กลุ่มกจิกำรมผีลขำดทุนในปี พ.ศ. 2564 จำกกำรด ำเนินงำน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยกลุ่มกจิกำร
ไม่คำดว่ำจะเกดิผลขำดทุนอีกในระยะยำว จำกกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษีในอนำคตซึ่งอ้ำงอิงจำกแผนธุรกิจและงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิกำรสรปุวำ่จะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำ 5 ปี 
 

ช) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกค้ำไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมที่ใหแ้ก่ลูกค้ำนัน้ถอืเป็นภำระที่ต้องปฏิบตัิ
ตำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจึงถูกปันส่วนไปยงัสินค้ำที่ขำยและคะแนนที่ให้ตำมวิธีรำคำขำยแบบเอกเทศ 
ผู้บรหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหน่ึงคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมูลค่ำของคะแนน  
ทีน่ ำมำใชเ้ป็นสว่นลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นสว่นลด  
 

ในบำงกรณี เป็นกำรยำกที่จะสำมำรถหำรำคำขำยแบบเอกเทศของสนิค้ำหรอืบรกิำรแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้เสนอรวม
สนิค้ำและบรกิำรหลำยชนิดแก่ลูกค้ำในหน่ึงสญัญำ เน่ืองจำกรำคำในตลำดค่อนข้ำงผนัผวนเน่ืองจำกกำรแข่งขนัที่สูง และ  
ในหลำยๆกรณี กไ็มม่รีำคำขำยแบบเอกเทศทีน่ ำเสนอในตลำด กำรเปลีย่นแปลงในประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศจะส่งผล
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรปันส่วนรำคำของรำยกำรรวมไปยงัแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตั ิดงันัน้ กำรปันส่วนดงักล่ำวจะมผีลกระทบ
ต่อกำรรบัรูร้ำยได ้และสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
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ซ) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยสุญัญำเช่ำหรอืไมใ่ชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 

ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี คำ่ใชจ้ำ่ย และสภำพของสนิทรพัยท์ี่เช่ำ 
 

สิทธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัย์ที่เช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลี่ยนแทนสินทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน  
อยำ่งมสีำระส ำคญั 
 

อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกจิกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ 
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่นียัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยสุญัญำเช่ำและอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มกจิกำร  

 

ฌ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่ำดงัน้ี 
 

• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกบักำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 

• ปรบัปรงุสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยสุญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ญ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกบัควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระหน้ีและ  
อตัรำกำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำน้ี และพจิำรณำเลอืกปัจจยัที่ส่งผล
ต่อกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้  
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ฎ) อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลดของ
ค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถงึค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดที่มอียู่ในปัจจุบนัสุทธจิำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำงๆ  
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเน่ืองจำกอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำคดิลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมนิสภำวะตลำดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่ำของ
กำรเงนิและปัจจยัควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 
 

9 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่งประกอบไปด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั ได้พิจำรณำ  
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์5 สว่นงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยทุธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ต้น 
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ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ธรุกิจโรงภำพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณำ ธรุกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ ธรุกิจให้เช่ำและบริกำร ธรุกิจส่ือภำพยนตร ์ รวม 
รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมสว่นงำนธุรกจิ 2,501 190 104 318 206 3,319 
   - รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (155) - (18) (45) (91) (309) 
รำยไดส้ทุธ ิ 2,346 190 86 273 115 3,010 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหน่ึง 824 36 22 - 76 958 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 1,522 154 64 273 39 2,052 
รวมรำยได ้ 2,346 190 86 273 115 3,010 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (1,346) 80 (107) (67) (128) (1,568) 
รำยไดท้ีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้      164 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน      (1,404) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (258) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      3,163 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้      392 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้      1,893 
ภำษเีงนิได ้      (354) 
ก ำไรสทุธ ิ      1,539 
       

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - - 222 - 222 
สนิทรพัยถ์ำวรของสว่นงำน 4,134                      22 254 297 11 4,718 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 2,526 - 138 20 9 2,693 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและสว่นไดส้ว่นเสยีในกำรร่วมคำ้      2,015 
สนิทรพัยท์ีย่งัไมไ่ดปั้นสว่น      6,871 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      16,519 
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 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ธรุกิจโรงภำพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณำ ธรุกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ ธรุกิจให้เช่ำและบริกำร ธรุกิจส่ือภำพยนตร ์ รวม 
รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมสว่นงำนธุรกจิ 2,978 390 248 388 287 4,291 
   - รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (330) - (31) (54) (111) (526) 
รำยไดส้ทุธ ิ 2,648 390 217 334 176 3,765 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหน่ึง 764 112 69 - 66 1,011 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 1,884 278 148 334 110 2,754 
รวมรำยได ้ 2,648 390 217 334 176 3,765 
       
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (1,064) 130 (77) 47 (148) (1,112) 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้      (62) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน      (1,174) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (175) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      (24) 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้      740 
ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้      (633) 
ภำษเีงนิได ้      93 
ขำดทุนสทุธ ิ      (540) 
       
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - - 481 - 481 
สนิทรพัยถ์ำวรของสว่นงำน 4,660 24 280 182 15 5,161 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 2,474 - 154 24 11 2,663 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและสว่นไดส้ว่นเสยีในกำรร่วมคำ้      6,299 
สนิทรพัยท์ีย่งัไมไ่ดปั้นสว่น      3,074 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      17,678 
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ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นไดส้่วนใหญ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส่วนกลำง สนิทรพัยข์องสว่นงำนประกอบดว้ย ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์
ไมม่ตีวัตน สนิคำ้คงเหลอื ลูกหน้ี และเงนิสดส ำหรบักำรด ำเนินงำนแต่ไมร่วมเงนิลงทุน 
 

หน้ีสนิของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใช้กบัทุกส่วนงำนและบรหิำรสภำพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึไม่ได้น ำเสนอ
ขอ้มลูหน้ีสนิจ ำแนกตำมสว่นงำน 
 

10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงนิสด 40,772,711 31,441,624 31,573,876 23,772,525 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจำ่ยคนืเมื่อทวงถำม 914,994,927 1,525,864,593 633,077,018 1,354,520,455 
เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่รีะยะเวลำไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,058,046,394 - 1,058,046,394 - 
 2,013,814,032 1,557,306,217 1,722,697,288 1,378,292,980 

 

11 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรอื่น 274,376,526 346,106,858 67,034,873 69,702,871 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40) 9,280,880 42,058,540 56,375,595 95,443,342 
รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 136,979,242 192,819,080 35,771,970 25,062,356 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 420,636,648 580,984,478 159,182,438 190,208,569 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุน (119,512,347) (75,715,993) (2,412,646) (8,852,622) 
ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ - สทุธ ิ 301,124,301 505,268,485 156,769,792 181,355,947 
     

ลูกหน้ีบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,468,534 14,360,720 213,947,870 204,552,318 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุน (449) - (34,743,808) (34,000,000) 
ลูกหน้ีบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ     
   (หมำยเหตุ 40) 4,468,085 14,360,720 179,204,062 170,552,318 
     

ลูกหน้ีอื่น 38,751,737 49,256,139 24,279,232 22,523,637 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุน (14,288,516) (3,310,384) (12,479,039) (3,310,384) 
ลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ 24,463,221 45,945,755 11,800,193 19,213,253 
     
คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ 26,391,723 26,013,113 9,649,622 9,974,040 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ 356,447,330 591,588,073 357,423,669 381,095,558 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมเีครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,013,814 1,557,306 1,722,697 1,378,293 
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 330,056 565,575 347,774 371,122 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19,416 4,151 511,605 373,420 
- เงนิลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทัจดทะเบยีน 285,381 27,094 258,491 - 
- ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 11,044 13,944 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม     
   ผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) 3,102,214 - 3,102,214 - 
 5,761,925 2,168,070 5,942,781 2,122,835 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หน้ีสนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 1,430,895 1,375,654 1,023,119 898,799 
- เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 2,940,306 5,132,314 2,905,000 5,097,039 
- เงนิกูย้มืจำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 12,800 918,934 990,114 
- หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ 2,823,576 2,754,580 2,157,604 2,062,845 

 7,194,777 9,275,348 7,004,657 9,048,797 
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12.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
 
 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
 กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนอกจำกลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ี ซึง่
มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปน้ี  
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ.2564 31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 
 หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 

ลกูหนี้บุคคลหรอืกจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 
4,469 

 
- 

 
4,469 

 
14,361 

 
- 

 
14,361 

       
ลกูหนี้อืน่ 38,752 - 38,752 49,256 - 49,256 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (14,289) - (14,289) (3,310) - (3,310) 
 24,463 - 24,463 45,946 - 45,946 
       
เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคล 
   หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,516 1,900 19,416 

 
2,251 

 
1,900 

 
4,151 

       
เงนิลงทุนในหุน้กูข้อง 
   บรษิทัจดทะเบยีน 287,195 - 287,195 

 
- 

 
27,094 

 
27,094 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (1,814) - (1,814) - - - 
 285,381 - 285,381 - 27,094 27,094 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ.2564 31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 
 หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 

ลกูหนี้บุคคลหรอืกจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 
213,948 

 
- 

 
213,948 

 
204,552 

 
- 

 
204,552 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (34,744) - (34,744) (34,000) - (34,000) 
 179,204 - 179,204 170,552 - 170,552 
       
ลกูหนี้อืน่ 24,279 - 24,279 22,523 - 22,523 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (12,479) - (12,479) (3,310) - (3,310) 
 11,800 - 11,800 19,213 - 19,213 
       

เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคล 
   หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

386,225 

 

175,240 

 

561,465 

 

213,020 

 

197,400 

 

410,420 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน - (49,860) (49,860) - (37,000) (37,000) 

 386,225 125,380 511,605 213,020 160,400 373,420 

       

เงนิลงทุนในหุน้กูข้อง 
   บรษิทัจดทะเบยีน 

 
260,174 

 
- 

 
260,174 

 
- 

 
- 

 
- 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุน (1,683) - (1,683) - - - 
 258,491 - 258,491 - - - 

 
การซื้อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหว่างปี  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบรษิทัมรีำยกำรซื้อและขำยหลกัทรพัย์จดทะเบียนซึ่งวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยเป็นจ ำนวนเงนิ 272.35 ลำ้นบำท และ 12.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563  กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรซือ้หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนซึง่วดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
เป็นจ ำนวนเงนิ 27.09 ลำ้นบำท 
 

12.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 
 

ก) กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปน้ีเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ย  FVPL 
 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีที่ไม่เขำ้เงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

และ FVOCI 
 เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้ 
 เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรไม่ไดเ้ลอืกที่จะวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่รบัรู้

รำยกำรเริม่แรก 
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สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  
สินทรพัยห์มนุเวียน     
กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี  3,102,214 - 3,102,214 - 
 3,102,214 - 3,102,214 - 
     

ข) รำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูค่ำยตุธิรรม 
   ของเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ี 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นก ำไร/ 
   (ขำดทุน)อื่น  

 
 
 

189 

 
 
 

- 

 
 
 

189 

 
 
 

- 
 
การซื้อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหว่างปี  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีรำยกำรซื้อและขำยหลกัทรพัย์จดทะเบียนซึ่งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวนเงนิ 5,400.00 ลำ้นบำท และ 2,300.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมเสีย่งในเรื่องของรำคำดูในหมำยเหตุ 6 พจิำรณำขอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม และขอ้สมมตฐิำน
ทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำมลูคำ่ยตุธิรรมดใูนหมำยเหตุ 7 

 
13 สินค้ำคงเหลือ 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อำหำรและเครื่องดื่ม    117,079,082    133,992,404 84,482,574 93,477,330 
วสัดสุิน้เปลอืงและอื่น ๆ 11,833,561 13,078,284 5,376,533 4,787,767 
รวม 128,912,643 147,070,688 89,859,107 98,265,097 
หกั  คำ่เผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั (18,000,000) (29,091,363) (11,971,793) (21,391,363) 
สนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 110,912,643 117,979,325 77,887,314 76,873,734 
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ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่ร ับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 371.63 ล้ำนบำท และจ ำนวน 281.78 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 291.47 ลำ้นบำท และจ ำนวน 212.83 
ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึกลบัรำยกำรขำดทุนจำกสนิคำ้ล้ำสมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน 11.09 ลำ้นบำท และจ ำนวน 9.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทึกขำดทุนจำกสนิคำ้ล้ำสมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 8.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

14 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภำษมีลูคำ่เพิม่คำ้งรบั 68,058,707 57,469,465 16,036,652 17,851,982 
ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่ำ่ย 43,726,693 75,472,083 - 22,532,764 
อื่น ๆ 33,879,264 27,180,383 11,114,653 4,562,979 
 145,664,664 160,121,931 27,151,305 44,947,725 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี - สทุธ ิ 2,419,039,799 2,875,425,847 
ซือ้เงนิลงทุน 120,500,000 9,000,000 
รบัคนืจำกกำรช ำระบญัชี - (17,009,062) 
เงนิปันผลรบั - (64,960,900) 
สว่นแบ่งขำดทุน (306,041,855) (315,547,195) 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 18,389,454 6,029,285 
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (38,500) (73,898,176) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,251,848,898 2,419,039,799 
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กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2564 
 
บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ  
เป็น “บริษทั เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จ ำกดั” และเพิ่มวตัถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรกำรลงทุนในธุรกิจภำพยนตร์  และ  
เมื่อวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิทัย่อย ได้มมีติอนุมตัิกำรเพิม่ทุน 
จดทะเบยีนจำก 5.00 ลำ้นบำท (จ ำนวน 50,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 100.00 ลำ้นบำท (จ ำนวน 1,000,000 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 950,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 100 บำท ซึ่งบรษิทัจ่ำยเงนิ
ลงทุนครัง้แรกจ ำนวน 47.50 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2564 และครัง้ที่สองจ ำนวน 47.50 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่  
19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 24 มนีำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิทั ไท เมเจอร์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ได้มมีติ
อนุมตัิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 45.00 ล้ำนบำท (450,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 75.00 ล้ำนบำท 
(750,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 300,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท บรษิทั 
ไดล้งทุนเพิม่ 255,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 25.50 ล้ำนบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยเปลี่ยนแปลงจำก
อตัรำรอ้ยละ 60.00 เป็น 70.00 ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิที่จ่ำยซื้อหุน้กบัสินทรพัย์และหน้ีสนิที่ระบุได้สุทธขิองบรษิทัที่ได้มำ
เพิม่จ ำนวน 2.02 ล้ำนบำท บนัทกึเป็น “กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภำยใต้ “องคป์ระกอบอื่นของ
สว่นของเจำ้ของ” ในงบกำรเงนิรวม 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 30.00 ลำ้นบำท (300,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 45.00 ลำ้นบำท (450,000 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตำม
สดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิรอ้ยละ 60.00 โดยซือ้หุน้จ ำนวน 90,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 9.00 ลำ้นบำท 
 
กำรช ำระบญัชีของบริษทัย่อย 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยได้จดทะเบียนช ำระบญัชี และประกำศจ่ำยคืนทุนจดทะเบียน บรษิทัได้รบัเงินคืนทุน 
จดทะเบยีนเป็นจ ำนวน 17.01 ลำ้นบำท 
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กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 28 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุ้นสำมญัของบรษิทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยจ ำนวน 16,499 หุน้ คดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนในรำคำ 0.16 ล้ำนบำท บรษิทัรบัรูข้ำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 4.45 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมโดยแสดงรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และรบัรู้ 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 0.16 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยแสดงอยู่ในรำยไดอ้ื่น เน่ืองจำก
บรษิทัไดต้ัง้คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
พ.ศ. 2563 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยบำงแห่งซึ่งประกอบธุรกิจในส่วนงำนสื่อภำพยนตร์ และธุรกิจโรงภำพยนตร์ ได้ร ับผลกระทบ 
อย่ำงรุนแรงจำกโรคระบำดโควิด-19 ท ำให้มูลค่ำจำกกำรใช้ (value-in-use) ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญ กลุ่มกิจกำรจึงพิจำรณำ          
ดอ้ยคำ่เงนิลงทุนจ ำนวน 73.90 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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ข)  รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปน้ี บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ สดัส่วนของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธิใ์นกำรออก
เสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 

 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีมำ่ จ ำกดั ใหเ้ช่ำที่ดนิและพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จ ำกดั ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
    และคำรำโอเกะและกำรบนัเทงิ       
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ำกดั ใหบ้รกิำรโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 
บรษิทั กรงุเทพ ไอแมกซ์ เธยีเตอร ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 
บรษิทั สยำม ซนีีเพลก็ซ ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั  ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.98 99.98 0.02 0.02 
   (มหำชน) (“EGV”)    และกำรโฆษณำรวมทัง้       
    ใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ที่       
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
   จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”)           

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        
บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้  ธรุกจิลงทุน ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 
   อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“MHD”)        
บรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จ ำกดั ลงทุนในธุรกจิภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
   (เดมิชื่อ บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์        
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั)           
บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 70.00 60.00 30.00 40.00 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

232   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บริษทัย่อยภำยใต้ EGV        
บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำร ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 

        
บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC        
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เอม็ ว ีด ีจ ำกดั (“MVD”) หยดุด ำเนินกำร ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ ไนน์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั หยดุด ำเนินกำร ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
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ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บริษทัย่อยภำยใต้ MHD         
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศกมัพชูำ 69.97 69.97 30.03 30.03 
   (แคมโบเดยี) จ ำกดั     และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่       
   (“Major Platinum”)        
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 59.98 59.98 40.02 40.02 
   (ลำว) จ ำกดั (“Major Platinum Lao”)    และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่  ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     
บรษิทั ซนีีเพลก็ซ ์(ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 99.96 99.96 0.04 0.04 

   ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     

 
กลุ่มกจิกำรไมม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุทีม่สีำระส ำคญั ดหูมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 32 ส ำหรบัควำมเคลื่อนไหวของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,992,419,445 6,272,963,891 1,956,440,065 6,228,407,658 
หกั  คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน (23,660,874) (23,660,874) (23,660,874) (23,660,874) 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ 1,968,758,571 6,249,303,017 1,932,779,191 6,204,746,784 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ยอดคงเหลือต้นปี - สทุธิ 6,249,303,017 5,577,471,884 6,204,746,784 5,536,439,106 
ซือ้เงนิลงทุน 170,273,085 171,453,793 167,823,085 151,328,793 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (4,603,297,831) (61,087,366) (4,603,297,831) (61,087,366) 
รบัคนืเงนิลงทุน (7,111,745) (5,337,000) - - 
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ - (8,013,250) - (8,013,250) 
เงนิปันผลรบั (234,705,134) (175,531,614) (234,705,134) (175,531,614) 
สว่นแบ่งก ำไร 393,607,589 750,303,180 398,212,287 761,611,115 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 689,590 43,390 - - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 1,968,758,571 6,249,303,017 1,932,779,191 6,204,746,784 
 
กลุ่มกจิกำรมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำอำคำรทีจ่ ำหน่ำยไป ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำร
รบัรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยได้จ ำนวน 10.41 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 10.44 ล้ำนบำท) ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็รวม 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บริษทัได้รบัรำยได้เงินปันผลจำกบริษัทร่วมจ ำนวน 234.71 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 175.53 ล้ำนบำท)  
ซึง่บนัทกึสทุธจิำก “เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2564 
 

บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดซ้ือ้เงนิลงทุนเพิม่ใน SF จ ำนวน 26.17 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 167.82 ลำ้นบำท 
 

บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
 

1. “บรษิทั ลำสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั” จ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
2.  “บรษิทั สกำยบอ็กซ์ เอน็เทอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั” เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วม

ร้อยละ 45 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยบรษิทัได้ช ำระเงินลงทุนร้อยละ 100 ของเงนิลงทุนทัง้หมด คดิเป็นจ ำนวนเงิน  
0.45ลำ้นบำท และไดม้กีำรจำ่ยช ำระเงนิลงทุนเมื่อวนัที ่10 มกรำคม พ.ศ. 2565 

 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดซ้ือ้เงนิลงทุนเพิม่ใน SF จ ำนวน 31.93 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 151.33 ลำ้นบำท 
 

บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนใน “บรษิทั ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ำกดั” เมื่อวนัที่  
2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 18.49 ตำมสญัญำรว่มลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนรอ้ยละ 
25.00 ของเงนิลงทุนทัง้หมด เป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
 

บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนเพิม่ใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ดงพระโขนง” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 
50.85 ตำมสญัญำรว่มลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 15.13 ลำ้นบำท ในวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2564 
 

บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

เมื่อวนัที่ 30 สงิหำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั SF จ ำนวน 647,158,471 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 
30.36 ของหุน้ที่จ ำหน่ำยแล้วของ SF ใหก้บับรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำหุน้ละ 12.00 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ
ทัง้สิ้น 7,765.90 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 3,162.60 ล้ำนบำท ซึ่งได้บนัทึกไว้ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร  
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พ.ศ. 2563 
 

บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 9.89 ล้ำนหุ้น ในรำคำ 41.93 ล้ำนบำท โดยมขีำดทุนจำก 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวรวมอยูใ่น “คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร” เป็นจ ำนวน 19.15 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร  
 
กำรลงทุนเพิ่มและจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นใน SF เปลี่ยนแปลงจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 28.09  
เป็นรอ้ยละ 29.13 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2564 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
 
1.    “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN” จ ำนวน 3.24 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่16 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
2.  “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH” จ ำนวน 0.43 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่16 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
3.    “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” จ ำนวน 1.44 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่17 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
4.  “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์คนืยตุธิรรม” จ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2564 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื” จ ำนวน 2.94 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรข์ุนแผน ฟ้ำฟ้ืน” จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรด้อยค่ำ 
 

พ.ศ. 2563  
 
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร ์จ ำกดั (“TTM”) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ำกัด  
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม จ ำนวน 23.66 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจยัหลกัในกำรรบัรูข้ำดทุนดงักล่ำว ไดแ้ก่กำรลดลงของรำยได้ 
ที่เคยคำดกำรณ์ไว้อย่ำงมีสำระส ำคัญ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของ  
ตลำดโดยรวม ของกลุ่มธรุกจิกำรแสดง 

 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนใน บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์ 
จ ำกดั ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม จ ำนวน 15.65 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจยัหลกัในกำรกลบัรำยกำรดงักล่ำว ไดแ้ก่กำรเพิม่ขึน้ของ
รำยได้ที่เคยคำดกำรณ์ไว้อย่ำงมสีำระส ำคญั ซึ่งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของ  
ตลำดโดยรวม ของกลุ่มธรุกจิ ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให ้บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
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ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให ้ ถอืหุน้โดยตรง - 29.13 
   (มหำชน) (“SF”)     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค    
บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จ ำกดั (“RAV”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให้ ถอืหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยออ้มผำ่น SF - 14.57 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำร ถอืหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)  ดำ้นสำธำรณูปโภค    
บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถอืหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    
บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CRACKED ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง 20.00 20.00 
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    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

บริษทัร่วม ภำยใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์       
   เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั      
บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพชูำ) ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั ประเทศกมัพชูำ จดัจ ำหน่ำย ลขิสทิธิภ์ำพยนตรเ์พื่อฉำย ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 50.85 
     ในโรงภำพยนตร ์    
บรษิทั ลำสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ประเทศไทย กจิกรรมดำ้นควำมบนัเทงิ ถอืหุน้โดยออ้ม 18.49 18.49 
บรษิทั สกำยบอกซ ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย กจิกรรมดำ้นควำมบนัเทงิ ถอืหุน้โดยออ้ม 41.61 41.61 
      
      
บริษทัร่วม ภำยใต้       
   บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั      
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 27.74 27.74 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์นุแผนฟ้ำฟ้ืน ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 47.16 47.16 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR LOVE FOREVER ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 36.06 36.06 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรค์นืยตุธิรรม ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 64.72 64.72 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ดงพระโขนง ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 50.85 

 
 
 
 
  
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

240   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH และ กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR 
LOVE FOREVER ถึงแม้ว่ำถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 20 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในกำรออกเสียง 1 ใน 5 ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของกจิกำรร่วมคำ้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูคำ่ยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน SF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยมจี ำนวน 3,104.93 ลำ้นบำท ในขณะทีม่ลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 4,315.83 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มลูคำ่ยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน MJLF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมจี ำนวน 909.32 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 856.87 ล้ำนบำท) ในขณะที่มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสยี
ของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 1,094.98 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,060.75 ลำ้นบำท) 
 
RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวไมม่รีำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์CRAKED เป็นกจิกำรรว่มคำ้ และไมม่รีำคำซือ้ขำยในตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
 

ค) ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมที่มสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลที่เปิดเผยเป็นจ ำนวนที่
แสดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมดงักล่ำว) ซึ่งไ ด้ปรบัปรุงด้วย
รำยกำรปรบัปรงุทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึกำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมและกำรปรบัปรงุเกี่ยวกบัควำม
แตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
 
 หน่วย : บำท 
                SF MJLF 

 

ส ำหรบังวด  
8 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี  

30 สิงหำคม พ.ศ. 2564  
(วนัท่ีขำยเงินลงทุน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ     
รำยได ้ 1,412,328,896 1,610,039,153 313,140,201 294,850,159 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 1,013,847,779 2,473,063,069 401,203,753 93,366,101 
     
ก ำไรหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 863,739,479 2,213,168,853 401,203,753 93,366,101 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น - - - - 
     
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 863,739,479 2,213,168,853 401,203,753 93,366,101 
     
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม 126,131,834 134,694,114 108,573,300 40,837,500 
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 หน่วย : บำท 
 SF MJLF 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 317,091,082 321,881,208 264,903,716 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 24,244,165,974 3,931,945,272 3,945,641,935 
    
หน้ีสนิหมนุเวยีน 2,109,530,117 92,631,850 117,032,263 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 6,280,160,580 86,143,466 90,655,978 
    
สนิทรพัยส์ทุธก่ิอนหกัส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี ำนำจควบคมุ 16,171,566,360 4,075,051,164 4,002,857,411 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (1,237,304,249) - - 
    
สนิทรพัยส์ทุธหิลงัหกั    
   สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 14,934,262,111 4,075,051,164 4,002,857,411 
 
   หน่วย : บำท 
 SF MJLF 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

  กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุ    
สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี 14,934,262,111 4,075,051,164 4,002,857,411 
    
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 29.13 33.00 33.00 
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 4,350,350,553 1,344,766,884 1,320,942,946 
รำยกำรปรบัปรงุก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิระหวำ่งกนั - (249,788,819) (260,197,382) 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถอืหุน้ (34,518,659) - - 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองบรษิทัร่วม 4,315,831,894 1,094,978,065 1,060,745,564 
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ง) บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลคำ่ตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมที่ไมม่สีำระส ำคญัทัง้หมด ซึง่บนัทกึเงนิลงทุน
โดยใช้วธิสี่วนไดเ้สยี 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยี 
   ในบรษิทัร่วมแต่ละรำยทีไ่มม่ ี 
   สำระส ำคญั 873,780,506 872,725,559 837,801,126 828,169,326 
     
จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งในบรษิทัร่วม     
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 5,027,102 105,929,405 9,631,800 117,237,340 

 
17 กำรร่วมกำรงำน 

 
17.1 กำรร่วมค้ำ 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 55,165,431 56,882,698 - - 
หกั  คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน (9,195,777) (7,300,000) - - 
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ - สทุธ ิ 45,969,654 49,582,698 - - 
 

ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 49,582,698 67,394,947 - - 
สว่นแบ่งขำดทุน (1,897,357) (10,517,858) - - 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 180,090 5,609 - - 
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (1,895,777) (7,300,000) - - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 45,969,654 49,582,698 - - 
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กำรด้อยค่ำ  
 
พ.ศ. 2564 
 
กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมกีำรรบัรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั  
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ ำนวน 1.90 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจยัหลกัที่มผีลต่อกำรรบัรู้ขำดทุนดงักล่ำว เกิดจำกกำรลดลงของ
รำยได้ที่เคยคำดกำรณ์ไว้อย่ำงมสีำระส ำคญั ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำง ๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของตลำด
โดยรวม 
 
พ.ศ. 2563  
 
กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั รบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุนในบรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ 
ฟิลม ์จ ำกดั ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม จ ำนวน 7.30 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจยัหลกัในกำรรบัรูข้ำดทุนดงักล่ำว ไดแ้ก่กำรลดลง
ของรำยไดท้ี่เคยคำดกำรณ์ไวอ้ยำ่งมสีำระส ำคญั ซึ่งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของ
ตลำดโดยรวม 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

กำรร่วมค้ำ ประเภทธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ์ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2564 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2563 
(ร้อยละ) 

      

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      
บรษิทั เมเจอร ์กนัตนำ  
   บรอดแคสติ้ง จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรแพร่ภำพผ่ำน 
   สญัญำณดำวเทยีม  
   และจดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
   ภำพยนตร ์

ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 41.61 41.61 

      

บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์
   โฆษณำ รำยกำร  
   โทรทศัน์ รวมถงึงำน 
   ดำ้นบนัเทงิทุกรปูแบบ 

ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 32.07 32.07 

      

บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ 
   ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
   ภำพยนตรเ์พือ่ฉำยใน 
   โรงภำพยนตรเ์พือ่ 
   จดัท ำวซีดี ีและดวีดี ี 
   และเพือ่ถ่ำยทอดทำง 
   โทรทศัน์ 

ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

36.98 36.98 

 
กำรร่วมคำ้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ำกดั และหุน้ของบรษิทัร่วมคำ้ไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด กำรร่วมคำ้มทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมด
เป็นหุน้สำมญั ซึง่กลุ่มกจิกำรไดถ้อืหุน้ทำงตรง ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นแหง่เดยีวกบัสถำนทีห่ลกัในกำรประกอบธรุกจิ 

ค) กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
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กลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั ซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 

 หน่วย : บำท 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้   
   ซึง่แต่ละรำยทีไ่มม่สีำระส ำคญั 45,969,654 49,582,698 
   

จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งในกำรรว่มคำ้   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (1,897,357) (10,571,858) 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้  

 
17.2 กำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 
ก) รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั 

 
    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
  ลกัษณะ จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 50.85 50.85 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั 
 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
  ลกัษณะ จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์แก๊งตำลซิง่ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
   และหลำน25 น้ำ24      
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน 2 ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 50.85 50.85 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอ      
   หวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
 
กลุ่มกจิกำรถอืเงนิลงทุนรอ้ยละ 50.85 ถงึ 64.72 ในกจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน, กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่และ
หลำน 25 น้ำ 24, กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ ไบค์แมน 2 และ กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอหวัแข็ง และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ 
อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไดข้อ้สรปุว่ำมกีำรควบคมุร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใตส้ญัญำที่ตกลงร่วมกนัซึง่จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ
อยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูร้่วมกำรงำนทุกรำย กลุ่มกจิกำรและคูส่ญัญำมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรร่วมกำรงำน 
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กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 

 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรส์ำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยี
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำรว่มลงทุน โดยช ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 10.85 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 
2563 

 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2564 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในกำรด ำเนินกำรรว่มกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ” จ ำนวน 1.98 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่2 เมษำยน พ.ศ. 2564 

 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในกำรด ำเนินกำรร่วมกนั ดงัน้ี 
 
1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์แก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” จ ำนวน 10.15 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่27 มกรำคม พ.ศ. 2564  
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จ ำนวน 3.29 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่2 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
พ.ศ. 2563 

 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงัน้ี 
 
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 2” จ ำนวน 13.48 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563, วันที่ 20 สิงหำคม  

พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” จ ำนวน 3.50 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 และ

จ ำนวน 21.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2564 
3. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรส์ำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จ ำนวน 9.05 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ

วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
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18 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรบัปรงุ 
  
ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 483,922,124 
ขำดทุนสทุธจิำกกำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม (6,911,695) 
โอนมำจำกสนิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้ำน 5,792,146 
ตดัจ ำหน่ำย (1,848,196) 
ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 480,954,379 
  
ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564  480,954,379 
รบัคนืพืน้ทีเ่ช่ำระยะยำว 242,507 
ขำดทุนสทุธจิำกกำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม (259,578,847) 
ยอดคงเหลือ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 221,618,039 
 
หำกที่ดนิและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนเดมิ รำคำตำมบญัชจีะเป็นดงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
รำคำทุน 1,636,106,960 1,631,781,362 - - 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (1,363,814,511) (1,282,633,013) - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 272,292,449 349,148,349 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรส ำนกังำน ซึง่จดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุนดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 13,508,039 88,531,243 - - 
 
ในปี พ.ศ. 2564 ไมม่กีำรเพิม่ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
     เครื่องมือ อปุกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทนุ 173,406,998 770,868,352 4,986,100,724 1,905,232,479 7,187,305,093 696,347,909 23,351,288 78,817,363 15,821,430,206 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (517,152,497) (2,716,721,504) (1,058,810,330) (4,620,353,794) (621,003,611) (20,872,584) - (9,554,914,320) 
     ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (164,283,825) (11,505,741) (135,709,264) (801,632) - - (312,300,462) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 
          
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชีส้ินปีก่อน - สุทธิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหมม่ำถอืปฎบิตั ิ(TFRS 16) - (271,887) - - - - - - (271,887) 
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สุทธิ (ปรบัปรงุใหม่) 173,406,998 253,443,968 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,953,943,537 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 1,444,532 118,413 2,158,175 554,666 811 (152,926) 4,123,671 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 709,506 12,870,175 17,003,162 42,701,423 10,645,335 5,701,140 68,068,845 157,699,586 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,267,210 19,445,325 187,354 39,455,519 64,350 - (60,419,758) - 
โอนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - - - - - - - (5,792,146) (5,792,146) 
กำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย - - - - - (417,191) - - (417,191) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (103,612) (51,100) (1,753,204) (1,785) - (20,410) (1,930,111) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (371,781) (3) (267,252) (2,284,723) (18,738) (1) (864,294) (3,806,792) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (34,300,052) (279,417,105) (112,444,337) (426,359,156) (47,527,921) (1,683,513) - (901,732,084) 
จดัประเภทสนิทรพัย ์ - - 29,850,256 - 494,330 8,949,229 - (39,293,815) - 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,680,571) (39,434,969) (168,581) - - (41,284,121) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 

 
         หน่วย : บำท 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

248   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 งบกำรเงินรวม 

     เครื่องมือ อปุกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 173,406,998 769,676,578 5,043,835,552 1,867,455,529 7,184,192,450 702,194,545 29,052,086 40,342,859 15,810,156,597 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (548,927,727) (2,991,548,835) (1,117,402,477) (4,973,596,611) (654,609,114) (22,554,945) - (10,308,639,709) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - (163,101,754) (12,270,975) (164,376,409) (963,401) - - (340,712,539) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 
          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 18,905,122 170,840 6,822,466 1,264,727 834 - 27,163,989 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 536,856 35,952,996 17,219,781 54,786,783 11,014,152 - 59,043,207 178,553,775 
โอนสนิทรพัย ์ - 655,857 26,306,816 12,915,942 28,190,931 2,166,998 - (70,236,544) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (646,632) 105,416 (748,152) (2,435,536) (307,104) - - (4,032,008) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5,401,530) (1,496,347) (364,604) (83) - - (7,262,564) 
ค่ำเสือ่มรำคำ - (29,105,298) (266,258,065) (102,746,994) (357,151,831) (32,994,372) (2,128,157) - (790,384,717) 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - 153,939,165 698 101,445 - - - 154,041,308 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 192,189,634 1,852,734,883 663,097,845 1,776,169,084 27,766,348 4,369,818 29,149,522 4,718,884,132 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564          
รำคำทุน 173,406,998 770,222,659 5,111,191,298 1,870,689,698 7,256,356,181 703,893,634 29,061,932 29,149,522 15,943,971,922 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (578,033,025) (3,249,293,826) (1,196,108,601) (5,315,985,211) (675,163,932) (24,692,114) -  (11,039,276,709) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - (9,162,589) (11,483,252) (164,201,886) (963,354) - - (185,811,081) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 192,189,634 1,852,734,883 663,097,845 1,776,169,084 27,766,348 4,369,818 29,149,522 4,718,884,132 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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  อำคำร  เครื่องมือ อปุกรณ์     
  โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 173,406,998  3,419,412,526  1,072,860,745  3,731,907,323  482,055,708  18,433,251         21,410,612    8,919,487,163  
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (1,766,101,797) (450,878,849) (2,077,292,297) (427,227,406) (15,981,920) - (4,737,482,269) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) -                             -  (5,707,463) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998  1,652,128,658  621,362,775  1,650,715,566  54,821,491  2,451,331  21,410,612  4,176,297,431  
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,652,128,658 621,362,775 1,650,715,566 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,176,297,431 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 2,570,405 8,276,997 24,278,393 4,687,012 - 23,663,471 63,476,278 
โอนสนิทรพัย ์ - 6,075,296 1,344,662 19,605,195 413,872 - (27,439,025) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (9,748) (43,962) (3,394,058) (126) - - (3,447,894) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (263,138) (2,259,087) (18,347) (1) - (2,540,573) 
ค่ำเสือ่มรำคำ - (195,746,685) (74,590,384) (288,396,086) (32,199,031) (1,379,144) - (592,311,330) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 173,406,998 3,428,048,478 1,082,175,304 3,770,137,767 487,138,119 18,433,250 17,635,058 8,976,974,974 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (1,961,848,481) (525,469,233) (2,365,688,384) (459,426,437) (17,361,064) - (5,329,793,599) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) - - (5,707,463) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

250   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำร  เครื่องมือ อปุกรณ์     
  โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 19,518,189 8,514,189 27,738,703 7,000,877 - 30,772,466 93,544,424 
โอนสนิทรพัย ์ - 7,704,637 5,179,938 9,341,803 1,358,009 - (23,584,387) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (203,206) (107,577) (5,104,572) (182) - - (5,415,537) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (3,315,621) (1,172,376) - (3) - - (4,488,000) 
ค่ำเสือ่มรำคำ - (193,042,505) (72,048,376) (237,521,688) (21,819,440) (977,721) - (525,409,730) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,295,679,420 496,452,748 1,195,004,169 14,244,132 94,465 24,823,137 3,199,705,069 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน 173,406,998 3,438,300,951 1,090,865,837 3,755,605,297 485,344,974 18,433,250 24,823,137 8,986,780,444 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (2,142,621,531) (594,413,089) (2,557,004,568) (471,100,842) (18,338,785) - (5,783,478,815) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - (3,596,560) - - - (3,596,560) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,295,679,420 496,452,748 1,195,004,169 14,244,132 94,465 24,823,137 3,199,705,069 
 
ในปีพ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดก้ลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในโรงภำพยนตรแ์ละสว่นปรบัปรงุ ระบบสำรธำรณูปโภค  เครื่องมอื อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน จ ำนวน 154.04 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม 
เน่ืองจำกผูบ้รหิำรประเมนิว่ำประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตจะเพิม่ขึน้จำกสภำวะเศรษฐกจิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในทศิทำงที่ดขีึน้ภำยหลงัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  ท ำใหม้ลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะได้รบัคนื
ของสนิทรพัยด์งักล่ำวมำกกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชเีดมิ



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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กำรจดัประเภทค่ำเส่ือมรำคำ 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 630 696 400 437 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 160 206 125 155 
 790 902 525 592 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดินและอำคำรที่มมีูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 35.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 35.62 ล้ำนบำท) ไปใช้เป็นหลกัประกนั 
ตำมสญัญำให้เช่ำที่ดนิและอำคำรระยะยำวแก่กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ์ ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถน ำ
ทีด่นิและอำคำรดงักล่ำวไปขำย ใหเ้ช่ำ หรอืท ำนิตกิรรมอื่นได ้ 
 

20 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,712,317,097 182,465,901 2,894,782,998 
กำรเพิม่ขึน้ 94,702,289 - 94,702,289 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 597,146 - 597,146 
คำ่เสื่อมรำคำ (272,369,997) (54,762,544) (327,132,541) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (318,550) (128,342) (446,892) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,534,927,985 127,575,015 2,662,503,000 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564  2,534,927,985 127,575,015 2,662,503,000 
กำรเพิม่ขึน้ 350,260,209 - 350,260,209 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 8,329,990 (4,619,728) 3,710,262 
คำ่เสื่อมรำคำ (307,620,587) (28,734,726) (336,355,313) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 10,485,346 2,445,393 12,930,739 
มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 2,596,382,943 96,665,954 2,693,048,897 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

252   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  2,146,718,299 122,183,658 2,268,901,957 
กำรเพิม่ขึน้ 114,601 - 114,601 
คำ่เสื่อมรำคำ (201,895,133) (42,651,645) (244,546,778) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,944,937,767 79,532,013 2,024,469,780 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564  1,944,937,767 79,532,013 2,024,469,780 
กำรเพิม่ขึน้ 290,337,088 - 290,337,088 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ - 543,600 543,600 
คำ่เสื่อมรำคำ (232,257,375) (18,292,672) (250,550,047) 
มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 2,003,017,480 61,782,941 2,064,800,421 
 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  
 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 1,395,234,471 235,468,797 38,691,723 1,669,394,991 203,952,812 28,421,541 232,374,353 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,342,091,021) (175,080,823) - (1,517,171,844) (153,378,452) - (153,378,452) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (13,709,489) (1,146,415) - (14,855,904) - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (12,891) - (12,891) - - - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 30,646,174 14,146,114 23,603,699 68,395,987 10,777,931 33,133,949 43,911,880 
โอนสนิทรพัย ์ - 29,872,210 (29,872,210) - 36,810,223 (36,810,223) - 
เพิม่ขึน้จำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 101,215,373 - - 101,215,373 - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1,035,470) (4,243) - (1,039,713) (4,240) - (4,240) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ - (5) - (5) - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (128,328,006) (27,948,773) - (156,276,779) (25,070,432) - (25,070,432) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 1,397,005,500 277,981,023 32,423,212 1,707,409,735 251,454,049 24,745,267 276,199,316 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,341,363,979) (201,665,816) - (1,543,029,795) (178,366,207) - (178,366,207) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (13,709,489) (1,021,236) - (14,730,725) - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

254   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  
 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม 
        
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 508,585 - 508,585 - - - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 40,683,662 5,676,011 13,278,545 59,638,218 4,514,557 13,203,546 17,718,103 
โอนสนิทรพัย ์ - 10,765,455 (10,765,455) - 5,039,511 (5,039,511) - 
เพิม่ขึน้จำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 94,401,399 - - 94,401,399 - - - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (32) - (32) (32) - (32) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (438,370) (1,315,288) (55,000) (1,808,658) (1,100,950) (55,000) (1,155,950) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (2,300,000) - (4,584,284) (6,884,284) - (2,734,284) (2,734,284) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (87,580,083) (33,211,234) - (120,791,317) (28,135,135) - (28,135,135) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 86,698,640 57,717,468 30,297,018 174,713,126 53,405,793 30,120,018 83,525,811 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทุน 1,343,558,834 280,833,488 34,881,302 1,659,273,624 248,443,516 32,854,302 281,297,818 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,240,850,705) (222,094,784) - (1,462,945,489) (195,037,723) - (195,037,723) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (16,009,489) (1,021,236) (4,584,284) (21,615,009) - (2,734,284) (2,734,284) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 86,698,640 57,717,468 30,297,018 174,713,126 53,405,793 30,120,018 83,525,811 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ตน้ทุนขำย 88 128 - - 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 33 28 28 25 
 121 156 28 25 
 

22 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 708,581,570 816,094,662 487,090,065 613,836,025 
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี (525,179,626) (947,768,497) (344,337,613) (742,457,019) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 183,401,944 (131,673,835) 142,752,452 (128,620,994) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  (131,673,835) (236,192,356) (128,620,994) (200,371,057) 
(เพิม่)ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 37) 307,620,347 104,834,936 267,351,455 71,750,063 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7,455,432 (315,536) 4,021,991 - 
จ ำหน่ำยบรษิทัยอ่ย - (879) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 183,401,944 (131,673,835) 142,752,452 (128,620,994) 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
   (เพ่ิม)ลด   
 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด ในก ำไรหรือ  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน จ ำหน่ำย 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน บริษทัย่อย พ.ศ. 2563 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - 1,510 - - 1,510 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 4,831,024 2,846,860 - - 7,677,884 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 1,739,255 158,057,829 - - 159,797,084 
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 9,815,749 7,814,035 (97,529) - 17,532,255 
ค่ำเผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 4,018,273 1,800,000 - - 5,818,273 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ 14,327,481 (10,031,909) - - 4,295,572 
ค่ำเสือ่มรำคำ 24,901,579 (3,157,697) (2,968) - 21,740,914 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 33,086,055 1,723,628 - - 34,809,683 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 7,474,347 (41,683,671) - - (34,209,324) 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 255,147 (23,372) - - 231,775 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 511,283,752 17,894,324 - - 529,178,076 
ผลประโยชน์พนกังำน 15,484,925 (471,986) - (879) 15,012,060 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 1,646,102 (33,868) - - 1,612,234 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 35,456,944 631,473 - - 36,088,417 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 6,213,424 3,701,559 (101,268) - 9,813,715 
เงนิประกนัระยะยำว 7,150,865 (456,331) - - 6,694,534 
รวม 677,684,922 138,612,384 (201,765) (879) 816,094,662 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ตำม 
   วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
(321,620,729) 

 
(91,695,608) 

 
- 

 
- 

 
(413,316,337) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,178,637) 1,105,348 - - (73,289) 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (897,963) (2,279,465) - - (3,177,428) 
ค่ำเสือ่มรำคำ (29,313,364) 27,444,576 (113,771) - (1,982,559) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (411,316,126) 18,863,805 - - (392,452,321) 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (149,550,459) 12,783,896 - - (136,766,563) 
รวม (913,877,278) (33,777,448) (113,771) - (947,768,497) 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (236,192,356) 104,834,936 (315,536) (879) (131,673,835) 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
   (เพ่ิม)ลด   
 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด ในก ำไรหรือ  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน จ ำหน่ำย 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน บริษทัย่อย พ.ศ. 2564 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 1,510 411,661 - - 413,171 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 7,677,884 (1,601,019) - - 6,076,865 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 159,797,084 (120,380,095) 126,989 - 39,543,978 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 17,532,255 11,304,958 (9,518,946) - 19,318,267 
ค่ำเผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 5,818,273 (2,218,273) - - 3,600,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ 4,295,572 (1,393,178) - - 2,902,394 
ค่ำเสือ่มรำคำ 21,740,914 (15,179,569) (224,489) - 6,336,856 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 34,809,683 (30,460,807) - - 4,348,876 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (34,209,324) 40,409,973 - - 6,200,649 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 231,775 (23,372) - - 208,403 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 529,178,076 13,785,700 - - 542,963,776 
ผลประโยชน์พนกังำน 15,012,060 (2,273,336) 4,260,204 - 16,998,928 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 1,612,234 (1,435,192) - - 177,042 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 36,088,417 (2,760,000) - - 33,328,417 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 9,813,715 (2,250,190) 12,140,336 - 19,703,861 
เงนิประกนัระยะยำว 6,694,534 (234,447) - - 6,460,087 
รวม 816,094,662 (114,297,186) 6,784,094 - 708,581,570 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - (462,230) - - (462,230) 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
   ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 

 
(413,316,337) 

 
413,316,337 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (3,177,428) 520,804 - - (2,656,624) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (73,289) 54,449 - - (18,840) 
ค่ำเสือ่มรำคำ (1,982,559) 14,897,263 671,338 - 13,586,042 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (392,452,321) (19,217,067) - - (411,669,388) 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (136,766,563) 12,807,977 - - (123,958,586) 
รวม (947,768,497) 421,917,533 671,338 - (525,179,626) 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (131,673,835) 307,620,347 7,455,432 - 183,401,944 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

258   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด 
(เพ่ิม)ลดใน

ก ำไร ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ หรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี - 143,589,917 - 143,589,917 
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 882,624 887,900 - 1,770,524 
ค่ำเผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 4,018,273 260,000 - 4,278,273 
ค่ำเสือ่มรำคำ 31 - - 31 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 465,704 (433,343) - 32,361 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 428,582,273 (16,013,310) - 412,568,963 
ผลประโยชน์พนกังำน 10,891,446 (349,085) - 10,542,361 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 1,646,102 (33,868) - 1,612,234 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 34,656,944 (1,424,576) - 33,232,368 
เงนิประกนัระยะยำว 6,648,147 (439,154) - 6,208,993 
รวม 487,791,544 126,044,481 - 613,836,025 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (321,620,729) (91,695,608) - (413,316,337) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (967,280) 922,842 - (44,438) 
ค่ำเสือ่มรำคำ (10,208,055) 9,887,846 - (320,209) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (353,737,311) 26,496,192 - (327,241,119) 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (1,629,226) 94,310 - (1,534,916) 
รวม (688,162,601) (54,294,418) - (742,457,019) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (200,371,057) 71,750,063 - (128,620,994) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี (เพ่ิม)ลด 
(เพ่ิม)ลดใน

ก ำไร ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ หรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ี  -     370,849  - 370,849 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  143,589,917   (143,589,917) - - 
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  1,770,524   545,736  - 2,316,260 
คำ่เผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั  4,278,273   (1,883,914) - 2,394,359 
คำ่เสื่อมรำคำ  31   -    - 31 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์  32,361   535,725  - 568,086 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  412,568,963   18,951,871  - 431,520,834 
ผลประโยชน์พนกังำน  10,542,361   (1,333,566)  4,021,991  13,230,786 
ประมำณกำรหน้ีสนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้  1,612,234   (1,435,192) - 177,042 
เงนิช่วยคำ่ก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ  33,232,368   (2,610,000) - 30,622,368 
เงนิประกนัระยะยำว  6,208,993   (319,543) - 5,889,450 
รวม  613,836,025  (130,767,951)  4,021,991   487,090,065    
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน  -     (462,230) -  (462,230) 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตำมวธิสี่วนไดเ้สยี  (413,316,337)  413,316,337  - - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย  (44,438)  44,438  - - 
คำ่เสื่อมรำคำ  (320,209)  (61,150) - (381,359) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้  (327,241,119)  (14,829,333) - (342,070,452) 
คำ่เช่ำและคำ่บรกิำรรบัล่วงหน้ำ  (1,534,916)  111,344  - (1,423,572) 
รวม (742,457,019)  398,119,406   -    (344,337,613) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ  (128,620,994)  267,351,455   4,021,991  142,752,452    
 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงไวด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  301,643,498  109,906,737  142,752,452  - 
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  (118,241,554) (241,580,572)  -    (128,620,994) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ  183,401,944  (131,673,835)  142,752,452  (128,620,994) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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260   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

23 ค่ำบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สว่นทีถ่งึก ำหนดภำยในหน่ึงปี 1,875,600 1,875,600 1,875,600 1,875,600 
สว่นทีเ่กนิกวำ่หน่ึงปี 52,445,900 54,790,976 51,893,362 54,325,680 
 54,321,500 56,666,576 53,768,962 56,201,280 
 

24 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิมดัจ ำ 154,488,673 141,663,424 113,621,690 105,719,922 
อื่น ๆ 15,378,560 13,141,781 - - 
 169,867,233 154,805,205 113,621,690 105,719,922 
 

25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรอื่น 725,418,421 601,530,265 444,807,087 313,916,274 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40) 16,928,023 182,751,903 87,223,475 204,844,122 
เจำ้หน้ีบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40) 13,896,384 25,112,121 43,078,701 30,698,942 
เจำ้หน้ีอื่น 210,552,920 221,116,476 145,318,785 140,895,310 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 464,099,177 345,143,305 302,691,023 208,444,517 
รำยไดค้ำ่เช่ำรบัล่วงหน้ำ 11,616,372 19,661,666 - - 
 1,442,511,297 1,395,315,736 1,023,119,071 898,799,165 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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26 เงินกู้ยืม 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
รำยกำรหมนุเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 306,033 275,056 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 35,000,000  1,782,038,674 - 1,747,038,674 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มื     
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 35,306,033 1,782,313,730 - 1,747,038,674 
     
เงนิกู้ยมืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี     
      -  เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 490,000,000 345,000,000 490,000,000 345,000,000 
      -  หุน้กู ้ 1,500,000,000 500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสว่นทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,990,000,000 845,000,000 1,990,000,000 845,000,000 
     
รำยกำรไม่หมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 915,000,000 1,505,000,000 915,000,000 1,505,000,000 
หุน้กู ้ - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 
รวมเงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีน 915,000,000 2,505,000,000 915,000,000 2,505,000,000 
     
รวมเงินกู้ยืม 2,940,306,033 5,132,313,730 2,905,000,000 5,097,038,674 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญำใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบำท มีอตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ  3.60  
ถงึรอ้ยละ 3.65 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.21 ถงึรอ้ยละ 4.10 ต่อปี) 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.73 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.78 ต่อปี)  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดป้ลดภำระกำรค ้ำประกนัในหลกัทรพัยข์อง บรษิทั สยำมฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (SF) 
ทัง้หมดส ำหรบัเงนิกูย้มืแลว้ 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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262   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

หุน้กู ้
 
บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ในสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธทิี่มูลค่ำตรำไว้ 
1,000 บำทต่อหน่วย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   หุ้นกู้ อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
อำยหุุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบก ำหนด ล้ำนบำท ร้อยละต่อปี 
     
5 ปี วนัที ่12 กนัยำยน พ.ศ. 2560 วนัที่ 12 กนัยำยน พ.ศ. 2565 1,000 2.80 
1 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ.2564 วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 500 2.55 
 
เมื่อวนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มี
หลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 500,000 หน่วยที่มูลค่ำตรำไว้ 1,000 บำทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 500 ล้ำนบำท หุ้นกู้
ดงักล่ำวมอีำย ุ1 ปี ครบก ำหนดวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.55 ต่อปี  
 
ดอกเบีย้มกี ำหนดจำ่ยทุก 6 เดอืน บรษิทัตอ้งด ำรงไวซ้ึง่อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในอตัรำสว่นที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
 
วงเงนิกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มลูวงเงนิกู้ยมืในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6 
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27 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    
 เงินเบิกเกิน ระยะสัน้จำก ระยะยำวจำก  หน้ีสินตำม  
 บญัชีธนำคำร สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ สญัญำเช่ำ รวม 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 276,127 2,118,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,920,173,914 6,921,752,076 
กระแสเงนิสดรบั - 7,840,652,322 800,000,000 - - 8,640,652,322 
กระแสเงนิสดช ำระคนื       
 - เงนิตน้ - (6,992,000,000) (533,000,000) - (137,904,791) (7,662,904,791) 
 - ดอกเบีย้ - - - - (52,569,266) (52,569,266) 
กำรเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหกัสิง่จงูใจจำกสญัญำเช่ำ - - - - 94,364,734 94,364,734 
ส่วนลดค่ำเช่ำ - - - - (121,512,785) (121,512,785) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 15,084,317 - - 52,569,266 67,653,583 
ปรบัปรุงผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,071) - - - (540,629) (541,700) 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ - (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 275,056 1,782,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,754,580,443 7,886,894,173 
       

กระแสเงนิสดรบั - 4,573,651,246 - 500,000,000 - 5,073,651,246 
กระแสเงนิสดช ำระคนื       
 - เงนิตน้ - (6,330,000,000) (445,000,000) (500,000,000) (162,619,166) (7,437,619,166) 
 - ดอกเบีย้ - - - - (43,879,402) (43,879,402) 
กำรเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหกัสิง่จงูใจจำกสญัญำเช่ำ - - - - 348,582,260 348,582,260 
ส่วนลดค่ำเช่ำ - - - - (133,490,689) (133,490,689) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 9,310,080 - - 43,879,402 53,189,482 
ปรบัปรุงผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น 30,977 - - - 11,914,556 11,945,533 
กำรเปลีย่นแปลงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - - - 4,608,392 4,608,392 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 306,033 35,000,000 1,405,000,000           1,500,000,000 2,823,575,796 5,763,881,829 
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264   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    
 ระยะสัน้จำก ระยะยำวจำก  หน้ีสินตำม  
 สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ สญัญำเช่ำ รวม 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,096,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,225,154,371 6,204,456,406 
กระแสเงนิสดรบั 7,805,652,322 800,000,000 - - 8,605,652,322 
กระแสเงนิสดช ำระคนื      
 - เงนิต้น (6,970,000,000) (533,000,000) - (66,509,445) (7,569,509,445) 
 - ดอกเบีย้ - - - (28,429,066) (28,429,066) 
สว่นลดคำ่เช่ำ - - - (95,699,982) (95,699,982) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ย 15,084,317 - - 28,429,066 43,513,383 
ปรบัปรงุผลกระทบจำก      
   อตัรำแลกเปลีย่น - - - (100,129) (100,129) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,747,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,062,844,815 7,159,883,489 
      
กระแสเงนิสดรบั 4,493,651,246 - 500,000,000 - 4,993,651,246 
กระแสเงนิสดช ำระคนื      
 - เงนิต้น (6,250,000,000) (445,000,000) (500,000,000) (91,979,362) (7,286,979,362) 
 - ดอกเบีย้ - - - (26,419,303) (26,419,303) 
กำรเพิม่ขึน้-หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิและสิง่จงูใจจำก
สญัญำเช่ำ 

 

- - 

 
 

- 289,445,660 289,445,660 
สว่นลดคำ่เช่ำ - - - (102,964,522) (102,964,522) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ย 9,310,080 - - 26,419,303 35,729,383 
ปรบัปรงุผลกระทบจำก      
   อตัรำแลกเปลีย่น - - - (286,020) (286,020) 
กำรเปลี่ยนแปลงหน้ีสนิตำม 
สญัญำเช่ำ - - - 543,600 543,600 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 - 1,405,000,000 1,500,000,000 2,157,604,171 5,062,604,171 
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28 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภำษขีำยยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 16,548,128 18,890,529 5,211,197 4,976,331 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่ำ่ยคำ้งจำ่ย 83,120,670 12,613,991 77,891,390 7,202,722 
อื่น ๆ 34,291,450 18,987,476 23,031,710 7,806,947 
 133,960,248 50,491,996 106,134,297 19,986,000 
 

29 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย 86,089,012 63,843,308 66,153,932 45,231,538 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - 7,330,972 - 4,906,317 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น - 3,886,019 - 2,573,952 
หน้ีสนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 86,089,012 75,060,299 66,153,932 52,711,807 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนที่รวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย 5,281,767 5,426,793 3,217,239 3,459,960 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (7,330,972) 777,204 (4,906,317) 557,073 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น     
   - ตน้ทุนบรกิำรและดอกเบีย้ 498,607 538,471 339,408 364,720 
   - กำรวดัมลูคำ่ใหม ่ (4,384,626) - (2,913,360) - 
 (5,935,224) 6,742,468 (4,263,030) 4,381,753 
     
ขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรขำดทุน     
   เบด็เสรจ็อื่น :     
กำรวดัมลูคำ่ใหมผ่ลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ     
   ตำมกฎหมำย 21,301,022 - 20,109,954 - 
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266   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำยเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย ซึง่ใหผ้ลประโยชน์แก่สมำชกิ
โดยผลประโยชน์ที่ใหจ้ะขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำน และเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นโครงกำรเกษยีณอำย ุซึง่ใหท้องค ำน ้ำหนัก 3 บำท กบัพนกังำนทีท่ ำงำนครบอำยเุกษยีณ 
 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำยที่ก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 63,843,308 66,411,867 45,231,538 47,121,488 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจบุนั 4,163,323 4,361,752 2,489,373 2,741,463 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,118,444 1,065,041 727,866 718,497 
จำ่ยผลประโยชน์ (4,337,085) (7,992,170) (2,404,799) (5,349,910) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (3,182) - - 
 64,787,990 63,843,308 46,043,978 45,231,538 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม ่:     
ผลขำดทุนจำกขอ้สมมตฐิำนทำงเศรษฐกจิ 54,273,224 - 39,566,404 - 
ผลก ำไรจำกขอ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ (28,488,991) - (20,561,671) - 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดตี (4,483,211)  1,105,221  
 21,301,022 - 20,109,954 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 86,089,012 63,843,308 66,153,932 45,231,538 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 2.11  2.19 2.11 2.19 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 3.50 - 9.00 3.00 3.50 - 9.00 
อตัรำกำรลำออก 2.00 - 25.00 0.00 - 37.00 2.00 - 25.00 0.00 - 37.00 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
  

กำรเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 7  ลดลงรอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ7       เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 0.5   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7          เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ลดลงรอ้ยละ 7          ลดลงรอ้ยละ 3 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 10   ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนที่ก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 7,330,972 7,633,838 4,906,317 5,126,509 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี (7,972,600) - (5,338,228) - 
ตน้ทุนบรกิำรในปัจจบุนั 535,588 677,223 362,297 488,903 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 106,040 99,980 69,614 68,170 
ผลประโยชน์พนกังำนจำ่ย - (1,079,963) - (777,265) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (106) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 7,330,972 - 4,906,317 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ ยกเลกิโครงกำร 2.13 ยกเลกิโครงกำร 2.13 
รำคำทองค ำ  บำทต่อทองค ำหนัก 1 บำท ยกเลกิโครงกำร 20,000 ยกเลกิโครงกำร 20,000 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของรำคำทอง รอ้ยละ ยกเลกิโครงกำร 3.50 ยกเลกิโครงกำร 3.50 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ ยกเลกิโครงกำร 0.00 - 37.00 ยกเลกิโครงกำร 0.00 - 37.00 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
  

กำรเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

หลงัออกจำกงำนท่ีก ำหนดไว้ 
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด ยกเลกิโครงกำร รอ้ยละ 0.5 ยกเลกิโครงกำร ลดลงรอ้ยละ 2 ยกเลกิโครงกำร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของรำคำทอง ยกเลกิโครงกำร รอ้ยละ 0.5     ยกเลกิโครงกำร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ยกเลกิโครงกำร ลดลงรอ้ยละ 2 
อตัรำกำรลำออก ยกเลกิโครงกำร รอ้ยละ 10 ยกเลกิโครงกำร ลดลงรอ้ยละ 7 ยกเลกิโครงกำร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยทุีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุที่รบัรู้ 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 10 ปี (พ.ศ. 2563 : 8 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยแุละผลประโยชน์ระยะยำวอื่นที่ไมม่กีำรคดิลด มดีงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง  เกินกว่ำ  
 1 ปี 1-2 ปี 2-5 ปี 5 ปี รวม 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย 19,559,539 7,794,446 15,076,065 145,188,274 187,618,324 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยตุำมกฎหมำย 9,818,525 2,931,095 14,983,668 72,475,102 100,208,390 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 862,035 369,331 1,726,822 7,127,126 10,085,314 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 636,508 545,597 1,847,370 2,033,102 5,062,577 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ  ระหว่ำง  ระหว่ำง  เกินกว่ำ  
 1 ปี 1-2 ปี 2-5 ปี 5 ปี รวม 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 17,920,254 7,645,610 9,978,305 102,392,530 137,936,699 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 4,658,476 803,478 11,520,548 47,340,555 64,323,057 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 582,593 190,309 1,185,654 4,689,437 6,647,993 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 478,016 350,099 1,195,681 1,422,935 3,446,731 
 

30 หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้ 239,606,136 258,031,583 25,306,187 35,390,188 
รำยไดค้ำ่เช่ำรบัล่วงหน้ำ 32,167,704 42,117,609 - - 
เงนิช่วยเหลอืคำ่ก่อสรำ้ง 189,316,799 203,009,566 162,111,844 175,161,842 
อื่น ๆ - 220,548,856 - 220,548,854 
 461,090,639 723,707,614 187,418,031 431,100,884 
 

31 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธ ิหลงัจำก
หกัสว่นของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองน้ีจะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ส ำรองตำมกฎหมำย
ไมส่ำมำรถจดัสรรได ้
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32 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 143,652,458 146,354,689 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุจำกกำรลงทุนในบรษิทัยอ่ย 6,518,124 6,000,000 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 1,799,661 
สว่นแบ่งขำดทุนในบรษิทัยอ่ย (42,295,091) (12,713,522) 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็ในบรษิทัยอ่ย 9,022,778 2,211,630 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 116,898,269 143,652,458 

 
33 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
หน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ     
   - หมนุเวยีน 591,146,724 632,628,408 512,477,870 475,066,444 
   - ไมห่มนุเวยีน 10,138,368 15,854,692 - - 
 601,285,092 648,483,100 512,477,870 475,066,444 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิที่เกิดจำกสญัญำที่ยกมำต้นงวดเป็นจ ำนวน   
632.63 ลำ้นบำท และ 475.07 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิที่เกิดจำกสญัญำที่ยกมำต้นงวดเป็นจ ำนวน  
545.33 ลำ้นบำท และ 435.38 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
หน้ีสินที่เกิดจำกสญัญำได้รวมเงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจ ำนวน 9.85 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 14.46 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นเงินรบัจำกกำร
จ ำหน่ำยบตัรเงนิสดโดยบริษทัต้องฝำกไว้ในธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบตัรเงนิสดที่ลูกค้ำยงัไม่ได้ใช้  ทัง้น้ี
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทยทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
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34 รำยได้อ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
คำ่บรหิำรจดักำรรบั 33,135,387 33,218,829 54,150,327 54,460,188 
ดอกเบีย้รบั 19,609,382 14,884,156 31,197,180 25,491,303 
คำ่ภำษโีรงเรอืนรบั 19,801,768 3,417,185 726,387 219,873 
สนิไหมทดแทน 2,756,074 1,282,409 878,688 559,283 
สว่นลดคำ่เช่ำ 219,863,102 - 172,432,385 - 
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ     
   ทีว่ดัมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 2,311,152 - 2,311,152 - 
อื่นๆ 58,023,262 118,403,663 10,517,023 79,302,417 
 355,500,127 171,206,242 272,213,142 160,033,064 
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35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
คำ่เสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 19) 790,384,717 901,732,084 525,409,730 592,311,330 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   - ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์(หมำยเหตุ 21) 87,580,083 128,328,006 - - 
   - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมำยเหตุ 21) 33,211,234 27,948,773 28,135,135 25,070,432 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่เช่ำจำ่ยล่วงหน้ำ  1,875,600 7,125,600 1,875,600 1,875,600 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (หมำยเหตุ 20) 336,355,313 327,132,541 250,550,047 244,546,778 
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม     
   และกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 15, 16 และ 17) 1,895,777 15,313,250 38,500 81,911,426 
กำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม - 75,140,624 - - 
(กลบัรำยกำร)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ 
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมำยเหตุ 19 และ 21) (147,157,024) 41,284,126 2,734,284 - 

ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 259,578,847 6,911,695 - - 
คำ่ซ่อมแซมและรำยจำ่ยบ ำรงุอำคำรและอุปกรณ์ 139,018,148 160,217,695 93,724,176 105,370,347 
คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนกังำน 633,748,154 726,306,289 420,397,574 464,350,884 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์ 
   เพื่อกำรลงทุน อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  9,071,223 

 
6,694,701 5,643,950 

 
2,544,813 

ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 54,213,517 70,140,609 18,015,791 14,749,886 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยอ์ื่น  48,521,633 22,259,429 26,637,245 12,782,666 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติ - 33,410,822 - - 
ประมำณกำรหน้ีสนิจำกคดคีวำม 299,072,333 159,350,000 299,072,333 159,350,000 
(กลบัรำยกำร)ค่ำเผื่อสนิคำ้ล้ำสมยั (หมำยเหตุ 13) (11,091,363) 8,982,916 (9,419,570) 1,300,000 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกสนิคำ้รบัคนื - (150,000) - - 
สนิคำ้คงเหลอื     
   - ตน้ทุนของสนิคำ้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ย     
   (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสนิคำ้ขำย”) (หมำยเหตุ 13) 371,632,839 291,471,938 281,778,734 212,834,763 
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36 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 79,798,040 82,942,950 66,611,406 81,482,397 
เงนิกูย้มืจำกบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุ 40) 163,331 288,000 52,665,696 42,811,212 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ 125,213,762 50,724,635 95,887,165 28,429,066 
หุน้กู ้ 49,044,795 40,560,822 49,044,795 40,560,822 
อื่น ๆ 3,916,887 118,786 - - 
 258,136,815 174,635,193 264,209,062 193,283,497 
 

37 ภำษีเงินได้ 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั 657,110,115 24,763,795 642,232,319 - 
กำรปรบัปรงุงวดก่อน 4,883,605 (12,430,013) - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 661,993,720 12,333,782 642,232,319 - 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 22) (307,620,347) (104,834,936) (267,351,455) (71,750,063) 
     
รวมภำษีเงินได้ 354,373,373 (92,501,154) 374,880,864 (71,750,063) 
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ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมยีอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษีของ
ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี: 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 1,893,528,638 (632,707,284) 2,024,691,497 (573,998,996) 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 20) 378,705,728 (126,541,457) 404,938,299 (114,799,799) 
ปรบัปรงุดว้ย :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัรว่มและ     
   กจิกำรร่วมคำ้สทุธจิำกภำษี (54,435,231) (14,044,646) 5,494,484 2,482,824 
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษี (40,409,972) (3,417) - - 
คำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 67,742,904 6,994,708 15,479,378 40,090,721 
รำยจำ่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จำกรำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจรงิ (2,679,278) (25,379,494) (2,592,702) (20,957,893) 
กำรใช้คำ่ใชจ้่ำยทำงภำษทีี่ผำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู้ (48,409,772) - (48,409,772) - 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู้ (1,698,829) (6,454,504) (36,523) - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 53,491,112 64,214,746 - - 
ขำดทุน(ก ำไร)ทีย่งัไมร่บัรูซ้ึง่เกดิจำกรำยกำรระหว่ำงกนั (2,816,894) 20,835,007 7,700 21,434,084 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - 307,916 - - 
กำรปรบัปรงุงวดก่อน 4,883,605 (12,430,013) - - 
ภำษเีงนิได ้ 354,373,373 (92,501,154) 374,880,864 (71,750,063) 
 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภำษี ภำษี(เพ่ิม) หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี(เพ่ิม) หลงัภำษี 

กำรวดัมลูค่ำใหมข่อง    
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 

 
(21,301,022) 

 
4,260,204 

 
(17,040,818) - - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (15,976,140) 3,195,228 (12,780,912) 1,577,680 (315,536) 1,262,144 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (37,277,162) 7,455,432 (29,821,730) 1,577,680 (315,536) 1,262,144 
       
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั       
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี       

 (หมำยเหตุ 22)  7,455,432   (315,536)  
  7,455,432   (315,536)  
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภำษี ภำษี(เพ่ิม)  หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี(เพ่ิม)  หลงัภำษี 

       
กำรวดัมลูค่ำใหมข่อง    
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 

 
(20,109,054) 

 
4,021,991 

 
(16,087,963) - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (20,109,054) 4,021,991 (16,087,963) - - - 

       
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั       
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
   (หมำยเหตุ 22) 

  
4,021,991 

 
 -  

  4,021,991   -  
 

38 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (บำท) 1,581,450,356 (527,492,608) 1,649,810,633 (502,248,933) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 1.77 (0.59) 1.84 (0.56) 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และไม่มกี ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
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39 เงินปันผลจ่ำย 

 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
งวดเดอืนมกรำคมถึงเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 894.67 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผู้ถอืหุน้ทัง้หมด 
ทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของงวด
เดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.35 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 313.13 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
ทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2563 และไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

40 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกจิกำรที่ควบคมุบรษิทั หรอืถูกควบคมุโดยบรษิทัหรอือยูภ่ำยใต้กำรควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ไมว่ำ่จะ
โดยทอดเดยีวหรอืหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดงักล่ำวเป็นบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยล ำดบั
ถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่ำนัน้ บุคคลและกิจกำร
ทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 
นโยบำยกำรคดิรำคำระหว่ำงกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
 นโยบำยกำรคิดรำคำ 

  
คำ่โฆษณำ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
คำ่ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
กำรเช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร รำคำทีต่กลงกนัซึง่ใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำด 
ดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ทีต่กลงกนัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
คำ่บรหิำรจดักำร  รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
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รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 162,935 281,798 
บรษิทัร่วม 2,684 3,948 815 - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 48,193 48,883 32,996 32,845 
กำรร่วมคำ้ 1,790 2,796 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 1,256 3,103 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 43,451 59,104 20,065 17,088 
 97,374 117,834 216,811 331,731 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 106,515 149,550 
บรษิทัร่วม 5,639 17,754 4,993 10,142 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 202,328 187,370 148,873 140,843 
กำรร่วมคำ้ - 6,386 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 1,424 52,519 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 71,065 98,224 57,613 147,795 
 280,456 362,253 317,994 448,330 
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ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ลกูหน้ีกำรค้ำ (รวมรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บรษิทัยอ่ย - - 55,921 79,524 
บรษิทัรว่ม 2,111 13,229 - 4,786 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,896 10,810 17 9,142 
กำรรว่มคำ้ 1,505 6,962 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 356 2,943 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,413 8,115 438 1,991 
 9,281 42,059 56,376 95,443 
     
ลกูหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 211,127 196,812 
บรษิทัรว่ม - 5,469 - - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 2,724 3,415 2,724 3,415 
กำรรว่มคำ้ - 109 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,744 5,368 97 4,325 
หกั คำ่เผื่อผลขำดทุน - - (34,744) (34,000) 
 4,468 14,361 179,204 170,552 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น”)     
บรษิทัรว่ม - 389 - 389 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 3,414 3,324 3,414 3,324 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,671 - 14,528 
 3,414 18,384 3,414 18,241 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น”)     
บรษิทัยอ่ย - - 81,152 75,513 
บรษิทัร่วม 4,067 16,536 - 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ - 137,852 - 99,791 
กำรร่วมคำ้ 2,117 8,721 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 1,360 11,238 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 9,384 8,405 6,071 29,539 
 16,928 182,752 87,223 204,844 
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีบุคคล     
      หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     
บรษิทัยอ่ย - - 35,894 14,039 
บรษิทัรว่ม 2,147 4,350 1,697 4,144 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 92 1,507 - 1,311 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั - - - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,098 17,763 4,260 10,033 
กรรมกำร 1,559 1,492 1,227 1,172 
 13,896 25,112 43,078 30,699 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ     
บรษิทัยอ่ย - - 86,929 - 
บรษิทัรว่ม 23,000 23,303 - - 
กำรรว่มคำ้ - 270 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 54 525 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,569 - - - 
 26,623 24,098 86,929 - 
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  หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 19,724 20,771 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,496 5,007 - - 
 23,220 25,778 - - 
เงินมดัจ ำรบั     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 123,503 123,503 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 
 129,034 129,034 - - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัรว่ม 2,856 11,906 - 8,493 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 66,820 110,761 60,207 102,979 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 129,411 397,502 129,411 306,036 
 199,087 520,169 189,618 417,508 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 
บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,251 463 213,020 239,714 
เงนิใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี 19,681 6,276 334,424 167,518 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี (4,416) (4,025) (161,219) (193,749) 
ตดัหน้ีสญูในระหวำ่งปี - (463) - (463) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 17,516 2,251 386,225 213,020 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบี้ย
รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 11.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 9.11 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บริษัท 
มดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 1.16 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 0.69 ลำ้นบำท)  
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดร้บัรูข้ำดทุนดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกดิขึน้ เน่ืองจำกผลกระทบไมม่สีำระส ำคญั 
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จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงำน     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,900 3,202 160,400 163,985 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี - - (22,160) (29,500) 
ตดัหน้ีสญูในระหวำ่งปี - (1,302) - (1,085) 
คำ่เผื่อขำดทุนดำ้นเครดติ - - (12,860) 27,000 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 1,900 1,900 125,380 160,400 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.38 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ต่อปี) และไมม่กี ำหนด
ช ำระคนื 
 
เงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงำนจ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 1.90 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัตำมล ำดบั ไมม่กีำรคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 : ไมม่กีำรคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงนิ 4.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 3.37 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั 
มดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 108.14 ลำ้นบำท) 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผื่อขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (37,000) 
 คำ่เผื่อขำดทุนดำ้นเครดติ (12,860) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (49,860) 
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ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 12,800 12,800 990,114 967,425 
เงนิกูย้มืในระหวำ่งปี - - 783,268 1,431,188 
จำ่ยคนืเงนิกูย้มืในระหวำ่งปี (12,800) - (854,448) (1,408,499) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี - 12,800 918,934 990,114 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 918.93 ล้ำนบำท เป็นเงนิกู้ยมืจำกบรษิทัย่อย 
ทีไ่มม่หีลกัประกนัและมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี  
 
คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบี้ยทีเ่กีย่วขอ้งในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะบรษิทัมจี ำนวน 0.16 ลำ้นบำท และ 
36.87 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 0.29 ล้ำนบำท และ 42.81 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บริษัท 
มดีอกเบี้ยคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 3.08 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 0.39 ลำ้นบำท และ 3.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 31,870 22,262 21,025 16,936 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 576 728 392 552 
 32,446 22,990 21,417 17,488 
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41 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร และเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดติที่ออกใหก้บั
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 234.51  ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 242.97 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรใหแ้ก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
เป็นจ ำนวน  35.00  ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 35.00 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบริกำรระยะยำวกบับรษิทัอื่น โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำ
ภำยใตส้ญัญำทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ไมเ่กนิ 1 ปี 664 717 433 425 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,202 2,180 1,558 1,436 
เกนิกวำ่ 5 ปี 3,604 3,882 2,796 3,015 
 6,470 6,779 4,787 4,876 
 
นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำร ซึ่งคดิตำมเกณฑก์ำรแบ่งรำยไดใ้หก้บั
ผูใ้หบ้รกิำร 
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ง) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

รำยจำ่ยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ บำท 86,982 54,145 83,196 54,145 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน บำท 1,284 - - - 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 775 845 - - 
รวม บำท 88,266 54,145 83,196 54,145 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 775 845 - - 
รวมเป็นเงนิบำท บำท 88,266 54,145 83,196 54,145 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 26,034 25,524 - - 
  114,301 79,669 83,196 54,145 

 
จ) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรช ำระเงนิแก่ผูก้ ำกบัภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงนิ 7.39 ล้ำนบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 35.23 ลำ้นบำท) 
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42 คดีควำม 
 

ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหำยจำกเหตุเพลงิไหมท้ี่เกดิขึน้ภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้ำ ฟ้องรอ้งให้
บรษิทัรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กระทัง่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพง่ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทั
ประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงนิ 413.00 ลำ้นบำท ซึง่รวมคำ่เสยีหำยและดอกเบีย้จำกเงนิตน้ดงักล่ำว บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ส ำหรบัคดน้ีีต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำให้บริษทัชดเชยแก่บริษัทประกันภัยของผู้เสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน  
365.00 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้จำกเงนิต้นดงักล่ำว บรษิทัไดย้ื่นฎกีำส ำหรบัคดน้ีีต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ศำลฎีกำมคี ำสัง่ไม่อนุญำตใหบ้รษิทัฎีกำ และไม่รบัฎีกำของบรษิทัในกำรพจิำรณำ ดงันัน้คดจีงึถึงสิ้นสุด
ตำมค ำพพิำกษำของศำลอุทธรณ์  
 

บรษิทัไดช้ ำระคำ่เสยีหำยพรอ้มดอกเบีย้ทัง้หมดจ ำนวน 479.49 ลำ้นบำทใหแ้ก่โจทกเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

43 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 

เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีติพจิำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนปี 2564 
จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้ผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  
22 เมษำยน พ.ศ. 2565 
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กำรรบัรองควำมถูกต้องของขอ้มลู 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้
แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
     ช่ือ – สกุล         ต ำแหน่ง       ลำยมือช่ือ 
   
 

1. นำงภำรดี  พูลวรลักษณ ์    กรรมกำร                         ……………………………………… 
 
 

2. นำยธนกร ปุลิเวคินทร ์    กรรมกำร                         ………………………………………  
    
ผู้รับมอบอ ำนำจ นำงสำวฐิตำภสัร์ อิสรำพรพัฒน ์  รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี         ……………………………………… 
               สำยงำนกำรเงินและบญัชี 
   
 
 

-ลงนำม- 

-ลงนำม- 

-ลงนำม- 



 

 

    
 

สารบัญเอกสารแนบ          

เอกสารแนบ 1    รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้  

                      รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

                      โดยตรงในการควบคุมการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ 

                      ปฏิบัติงาน  

เอกสารแนบ 4    ทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5    นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ  

                      ฉบบัเต็ม 

เอกสารแนบ 6    แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับปี 2564 และ 

                      รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 1 

เอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบรษิทั 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยสมใจนกึ   เองตระกลู 
 

ประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรอิสระ 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 1 สิงหำคม 2547 

77  ปริญญำรัฐประศำสนศำสตร์  
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 ปริญญำตร ีนิติศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 ปริญญำตร ีคณะเศรษฐศำสตร์
บัณฑิต   UPSALA College, 
New Jersey , ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

 RCP - Role of the Chairman 
Program รุ่นที่ 9/2549 

 DAP - Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 98/2555 
อืน่ ๆ 

 วปอ. หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจกัร รุ่นที่ 35 

-ไม่มี- กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2547–ปัจจุบัน 
2563–ปัจจุบัน 
2551–ปัจจุบัน 
2551–ปัจจุบัน 
2538–ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
บมจ. พลังงำนบริสุทธิ ์
บมจ. เวชธำน ี
บมจ. ทิพยประกันภัย 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2551–ปัจจุบัน 
2543–ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

บจ. สยำมพิวรรธน ์
บจ. สยำมพิวรรธนโ์ฮลดิ้ง 

นำยวิชำ พลูวรลกัษณ ์
 

กรรมกำร และ 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร  
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 23 กุมภำพันธ์ 2545 
 
 
 

58  ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบัณฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตร ีคณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 
 
 

 DCP - Director Certification 
Program รุ่นที่ 9/2546 

29.62 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2538–ปัจจุบัน 
2551–ปัจจุบัน 
2546-2564 

กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร 
กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บมจ.สยำมฟวิเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมสมำชกิ 
 
กรรมกำร  
 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร ์
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 2 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ 
 

กรรมกำรอิสระ 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
:24 กรกฎำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 • ปริญญำวิศวกรรมศำสตร์  ดุษฎี
บัณฑิตกิตติม ศักดิ์  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์ (NIDA) 
• ปริญญำบริหำรธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี 
• ปริญญำบริหำรธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  ส ำ ข ำ บ ริ ห ำ รธุ ร กิ จ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
• ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สำขำวิชำกำรจัดกำร
นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎสวนสุนันทำ 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (M.B.A.) 
Utah State University ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ 

 

 

• หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555 

• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 26/2547 

 

-ไม่มี- กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2563-ปัจจุบัน 
2563–ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน  
 
 
2560-ปัจจุบัน 
 
 
2555-ปัจจุบัน  
 
 

2558-2564  
2554-2564 
2561-2563 
 
2560-2563 
2554-2561 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำร
ตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร  แ ล ะ ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ และประธำน

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  
บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล 
บมจ. โคลเวอร์ เพำเวอร ์
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
 
 
บมจ. เอสวีไอ 
 
 
 

บมจ. โทรรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ 
 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 
บมจ. สำยกำรบินนกแอร์ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

2557-2558  
2554-2558 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรอิสระ 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 3 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์  
(ตอ่) 
 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ ำ  จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์
มหำวิทยำลัย 

  

 
 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2564-ปัจจุบัน 

2562- ปัจจุบัน 

2562-ปัจจุบัน  

2561-ปัจจุบัน  

2555-ปัจจุบัน  

 

2554-ปํจจุบัน 

 

2562-2563  

2556-2563  

2555-2563  

2557-2562 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธำนกรรมกำร  

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำยกสภำ  

ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร  

ประธำนกรรมกำร  

 

ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

บจ. ไอร่ำ พรอ็พเพอร์ตี้  

สถำบันพระปกเกล้ำ 

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

บมจ. เมอร์เมด มำริไทม์ 

 

องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(TBCSD) 

บจ. หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) 

สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 4 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำงภำรด ี  พลูวรลกัษณ ์
 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
:23 กุมภำพันธ์ 2545 
 

ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร 
• ภรรยำประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

60  ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบัณฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

-ไม่มี- 2.05 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2541 – 
ปัจจุบัน 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 

นำยวรีวฒัน ์  องคว์ำสฏิฐ ์
 

กรรมกำร ,กรรมกำรบริหำร , 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
:23 กุมภำพันธ์ 2545 
 

ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร 
• น้องชำยภรรยำประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

51  ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบัณฑิต Boston University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DAP - Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 22/2547 

0.11 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2562-ปัจจุบัน 
2545-ปัจจุบัน 
 
2547–ปัจจุบัน 
2546 – 2564 
 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำร ,กรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
 
บมจ. วิรันดำ รีสอร์ท 
บมจ.สยำมฟวิเจอร์ดีเวลอปเม้นท ์



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 5 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยชยั   จรงุธนำภบิำล 
 
กรรมกำรอิสระ , 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 23 กุมภำพันธ์ 2545 
 

67  ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตร ีบัญชีบัณฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

 DCP - Director Certification 
Program รุ่นที่ 29/2546 

 ACP - Audit Committee 
Program รุ่นที่ 24/2548 

 

0.08 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2560-ปัจจุบัน 
 
 
2561–ปัจจุบัน 
2550–ปัจจุบัน 
 
 
2549–ปัจจุบัน 
 
 
 
2547–ปัจจุบัน 
 
2543–ปัจจุบัน 
 
2562-2564 
2546-2564 
2545-2560 

กรรมกำรอิสระ , 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 
กรรมกรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 
ประธำนกรรมกำร ,ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
 
 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
 
บมจ. วีรันดำ รีสอร์ท 
บมจ. อำหำรสยำม 
 
 
บมจ. โออิชิ กรุ้ป 
 
 
 
บมจ. ทีเอ็มที สตีล 
 
บมจ. ทีมพรีซิซ่ัน 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 6 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยไกรทพิย ์  ไกรฤกษ ์
 
กรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 8 พฤษภำคม 2558 

67  ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ 
Northeastern University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์  
Tufts University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 Corporate Governance for 
Capital Market  
Intermediaries Program  
รุ่นที่ 3/2558 

 DAP - Director Accreditation 
Program  
รุ่นที่ 42/2548 
อืน่ๆ 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน
กำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง 
(มหำนครรุ่นที่ 1) สถำบันพัฒนำ
เมือง 

 หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ. ) รุ่นที่ 16 

 

-ไม่มี- กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2558-ปัจจุบัน 
 
 
2556–ปัจจุบัน 
2552–ปัจจุบัน 
2551–ปัจจุบัน 
2562-2564 

กรรมกำรอิสระ ,กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. สมิติเวช 
บมจ. วนชยั กรุ๊ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2560–ปัจจุบัน 
2552–ปัจจุบัน 
2547–ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. อำเชียนโปแตชชยัภูม ิ
บลท. กรุงไทย ซีมิโก ้
มูลนิธิกองทุนพัฒนำระบบตลำดทุน 

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 
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ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำงสำวชลธชิำ  จติรำภรณ ์
 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง และประธำนกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร 

วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 12 พฤศจิกำยน 2563 
 
 

64  Master Degree in Applied 
Economics, Faculty of 
Economics, University of 
Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 Master Degree in Language 
and International Trade, 
Faculty of Economics, 
Eastern Michigan University,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 DAP – Directors 
Accreditation Program  
รุ่นที ่143/2560 

 AACP – Advanced Audit 
Committee Program  
รุ่นที ่33/2562 

 
 

 
 

 

-ไม่มี- กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2563–ปัจจุบัน 
 
 
2560–ปัจจุบัน 
 
2561–2564 

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และประธำน
กรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำร
บริษัท และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
 
บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้
 
บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์
ปอเรชั่น 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2561–2564 
 
2557–2563 
2551-2557 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
Senior Consultant 

บมจ. แอดวำนซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต 
 
บจก. ธนำรักษพ์ัฒนำสินทรัพย ์
บจก. เซ้นซิส คอนซัลต้ิง แอนด์ รีเสิร์ช 

นำยแพทยเ์สถยีร   ภูป่ระเสรฐิ 
 
กรรมกำรอิสระ ,ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และ
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 15 กุมภำพันธ์ 2556 

69 • แพทยศำสตร์บัณฑิต โรงพยำบำล
รำมำธิบดี 
• Resident in Internal Medicine, 
Christ’s Hospital, Oaklawn 
• ปริ ญญำบั ต ร  American Board 
Internal Medicine (อำยุรกรรม) 
• Fellow in Rheumatology at 
Loma Linda University,CA,U.S.A. 
• ป ริ ญ ญ ำ บั ต ร  American Board 
Rheumatology (โรครูมำติสซ่ัม) 

 DCP - Director Certification 
Program รุ่นที่ 82/2549 

 หลักสูตร The Role of 
Chairman Program (RCP) รุ่น 
36/2558 

 หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 142/2560 
อืน่ๆ 

-ไม่มี- กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2562-ปัจจุบัน 
 
2556–ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2535-ปัจจุบัน 
2558–ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำร 
กรรมกำรอิสระ 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
กรรมกำร 
ประธำนคณะกรรมกำร 
 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ 
บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ 
บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ 
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร ์

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70
http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70
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---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 8 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
  

 
 วตท. ประกำศนียบัตร หลักสูตร

ผู้บริหำรระดับสูง สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที ่5 

 วปรอ. ประกำศนียบัตร 
หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจกัรภำครัฐ ร่วม
เอกชน รุ่น 4414 

 วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหำร
ระดับสูงด้ำนกำรค้ำ และกำร
พำณิชย ์รุ่นที ่5 

 วุฒิบัตร หลักสูตรโครงกำร
พัฒนำผู้บริหำรระดับสูง เคม
บริดจ์-ธรรมศำสตร์ รุ่นที่ 1 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 

2554-2556  
 
 
2538-ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 

มูลนิธิ The Foundation of 
International Education (FIE),  
NIST International School 
บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

นำยธนกร   ปลุเิวคนิทร ์
 
กรรมกำร  

วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
: 22 เมษำยน 2547 
 
 
 

65  ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ

มหำบัณฑิต  International 

University of San Diego, 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตร ีบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 DAP - Directors 

Accreditation Program  

รุ่นที่ 22/2547 

0.05 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2538–ปัจจุบัน 
2556–ปัจจุบัน 
2538–2560 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยธุรกิจ
ฟิล์มภำพยนตร์ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจุบัน 
2562–ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ.อีจีว ีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
บจ. ไท เมเจอร์ 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 9 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำงอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ 
 
กรรมกำรอิสระ    
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

: วันท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
 

63  ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎบีัณฑิต

กิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 

 ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ

มหำบัณฑิต (กำรเงิน) 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร 

Advanced Audit Committee 

Program (AACP)  

   รุ่นที่ 31/2018 สมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 Director Certification 

Program (DCP 16/2002)  

0.05 กจิกำรทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
2564-ปัจจุบัน 

2564-ปัจจุบัน 

 

 

2561-ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระ, รองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท, ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ.  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  

บมจ. ไรมอน แลนด์  

 

 

บมจ. อมตะ วีเอ็น  

กจิกำรทีไ่มเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีน 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 10 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต 

(บัญชีและกำรเงิน )

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 

อืน่ๆ 

 หลักสูตรวิทยำกำรผู้น ำไทย-จีน 

รุ่นที่ 1  มหำวิทยำลัยหัวเฉยีว

เฉลิมพระเกียรตริ่วมกับ

มหำวิทยำลัยปักกิ่ง         

 TLCA Leadership 

Development Program 

(LDP) รุ่นที่  5  สมำคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย ร่วมกับ สถำบัน 

IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์      

 -  หลักสูตรประกำศนียบัตรธรร

มำภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับ

ผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 5 สถำบัน

พระปกเกล้ำและแพทยสภำ 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน

วิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 8  

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” 

ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 2  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2564–ปัจจุบัน 

 
2564-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน 

 

2563-ปัจจุบัน 

 

2564-ปัจจุบัน 

 
2561-ปัจจุบัน 

 
2560-ปัจจุบัน 

 

2554-ปัจจุบัน 

 

2561-2564 

 

2563-2563 

2561-2564 

กรรมกำร คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำร
ก ำกับดแูลกิจกำร ควำมเส่ียง และกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

    
กรรมกำร 

 

กรรมกำร  

 

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระ 

บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์   

 
บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป  

Amata Township Long Thanh Join 
Stock Company 

Amata City Long Thanh Join Stock 
Company 

โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(CAC) 

คณะกรรมกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำน
จีนศึกษำ มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

ศูนย์เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจ (CBCE) 

มูลนิธิทิสโก้เพื่อกำรกุศล 

 

Amata City Bien Hoa, Vietnam 

 

บจ. พีเอ็มจ ีคอร์ปอเรชั่น 

บจ. บริหำรสินทรัพย์ รัชคำร  



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 11 

 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง 

“ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 

รุ่นที่ 2 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม

มั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4  

สมำคมวิทยำลยัป้องกัน

รำชอำณำจกัร   

 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภยั

ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถำบัน

วิทยำกำรประกันภยัระดับสูง 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน

กำรค้ำและกำรพำณิชย์ 

(TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถำบัน

วิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลยั

หอกำรค้ำไทย 

 หลักสูตรต่อต้ำนกำรทจุริต

ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่น 

2/2012  สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 12  สถำบัน

วิทยำกำรตลำดทุน  

2561-2562 

 

 

 
 

2558-2564 

2558-2564 

 

2558-2562  

 

2553-2562 

 

2553–2559 

 

2552–2553 

 

 

2553–2562 

 

2557–2561 

 

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร,  

ประธำนอนกุรรมกำรตรวจสอบ,  

อนุกรรมกำรตรวจสอบ, อนุกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบตอ่
สังคมประเทศไทย 

นำยกสมำคม 

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร/รองประธำน
กรรมกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรโครงกำร SHIFT 
Fund Facility Investment 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร,  

กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร,  

ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทิสโก้  

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร,  

กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่   

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร,  

กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร, ประธำน
คณะกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 
 

 

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

สภำธุรกจิตลำดทุนไทย (FETCO) 

 

กองทุนพัฒนำเงินทุนแห่งสหประชำชำติ 
(UNCDF) 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป    

 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป    

 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป    

 
บมจ. ธนำคำรทิสโก้   
 

 

บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้   
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ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
 Correspondent Banking 

Seminar, DB (Asia Pacific) 

Training 

 หลักสูตร PDPA  Awareness 

Training โดย ธนำคำร ซีไอเอ็มบี  

ไทย จ ำกัด (มหำชน)  :ACIS 

Professional Center 

 หลักสูตร JCB Flagship 

Conference #Finance for 

Change โดยธนำคำรกลำง

มำเลเซีย และ ก.ล.ต. มำเลเซีย 

 หลักสูตร Risk Posture 

Session โดย  CIMB Bank 

 หลักสูตร Cyber Resilience 

โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 หลักสูตร The Cooler Earth 

Sustainability Summit 2021 

โดยกลุ่มซีไอเอ็มบ ี

 หลักสูตร Sustainability Board 

Training 2021 โดยกลุ่มซีไอเอ็ม

บี 

2557–2560 

 

2554–2560 

 

กรรมกำรอิสระ, ประธำนคณะกรรมกำร
และกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร 

บลจ. ทิสโก ้ 

 

บจ. ศูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก ้
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ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยกติกิร   พุม่สวำ่ง 
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 

67  วิทยำลยัพำณิชยกำรธนบุรี -ไม่มี- 0.0034    

นำงจนิดำ   วรรธนะหทยั 
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ธุรกิจบริหำรพื้นท่ีเช่ำ 

58  ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัจันทรเกษม 

-ไม่มี- 0.01 2551 - ปัจจุบัน  
 
2549 - 2551   

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจ
บริหำรพื้นที่เช่ำ 
ผู้อ ำนวยกำรธุรกิจพื้นที่เชำ่  
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

นำยสรุเชษฐ ์  อศัวเรอืงอนนัต ์
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝำ่ย
สื่อโฆษณำ 

48  ปริญญำโท กำรจัดกำรสื่อบันเทิง 

สถำบันกันตนำ 

 ปริญญำตร ีบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561–ปัจจุบัน 
 
2564-ปํจจุบัน  
 
2545 - 2561   

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย 
สื่อโฆษณำ 
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรสำยธุรกจิ 
Content 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
 
บมจ. กันตนำ กรุ๊ป  
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ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยอภชิำต ิ  คงชยั 
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรธรุกิจโรงภำพยนตร ์
 

56  ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ

มหำบัณฑิต กำรบริหำรจัดกำร

ธุรกิจโรงแรม และภัตตำคำร New 

Haven University CT ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตร ีวิทยำศำสตร์บัณฑิต  

สังคมวิทยำและมำนษุยวิทยำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

-ไม่มี- 0.0031 2556 - ปัจจุบัน   
 
2552 - 2556    
2551 - 2552  
2560 –ปัจจุบัน 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ฝ่ำยธุรกจิโรงภำพยนตร์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกจิโรงภำพยนตร์ 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

นำงสำวฐติำภสัร ์  อสิรำพรพฒัน ์
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
สำยงำนกำรเงินและบญัชี 
และ เลขำนุกำรบริษัท 

54  ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ

มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย 

 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 

สำขำบัญช ีมหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง 

 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : 

กระบวนกำรและแนวปฏิบัติ รุ่น 

4/2019 

 Strategic CFO in Capital 

Markets รุ่นที่ 9/2019 

 Strategic Financial 

Leadership Program (SFLP) 

2018 

 DCP - Director Certification 

Program รุ่นที่ 148/2554 

0.0045 2556 –ปัจจุบัน 
 
2559 –ปัจจุบัน
2555 -ปัจจุบัน
2554 -ปัจจุบัน 
2554 -ปัจจุบัน 
2555 -ปัจจุบัน 
2562 –ปัจจุบัน 
2556 –ปัจจุบัน 
2554 –ปัจจุบัน 
2556 -2564 
 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเหรัญญิก 
เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บจก. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ อีจวีี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บจ. ไท เมเจอร์ 
บจ. เมเจอร์ กันตนำ บอรดแคสติ้ง 
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์
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---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ผู้บริหำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หนำ้ 15 

ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำยอภริกัษ ์  วำรำชนนท ์
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝำ่ย
ทรัพยำกรมนุษย ์
 

48  ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณทิต 

สำขำประชำกรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต 

สำขำทรัพยำกรมนุษย์ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 DCP - Director Certification 

Program รุ่นที่ 267/2561 

 Board Nomination and 

Compensation Program 

(BNCP) รุ่นที่ 7/2562 

 Risk Management Program 

for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่นที่ 18/2562  

 Director Leadership 

Certification Program (DLCP) 

รุ่นที่ 2/2564    

0.0002 2560–ปัจจุบัน 
 
2560–ปัจจุบัน 
2563–ปัจจุบัน 
 
2561–2563 
 
2556–2560 
 
 
 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย ์
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บจ. เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (M 
Academy) 
สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย 
(MAT) 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
 

นำยนรตุม ์  เจยีรสนอง 
 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝำ่ย
กำรตลำด 

39  ปริญญำโททำงกำรตลำด 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

(หลักสูตรนำนำชำติ) 

 ปริญญำตร ีรัฐศำสตร์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

-ไม่มี- 0.0000 2561 –ปัจจุบัน 
 
2560  
 
2559 
2557 
2561 - 2563 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
กำรตลำด 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและ
ต่ำงประเทศ 
หัวหน้ำฝำ่ยกำรตลำดอำวุโส 
หัวหน้ำฝำ่ยอำวโุสฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) 

ขอ้มลูประวตัผิูค้วบคมุดแูลกำรท ำบญัช ี(สมหุบ์ญัช)ี 
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ชื่อ – สกลุ/ 
ต ำแหนง่/ 

ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้รหิำร 

อำย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝกึอบรม 

(IOD Program) 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 
นำงสำวอรรถพร   แซแ่ต ้
 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี
(ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบญัช)ี 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง:  
1 ตุลำคม 2560 

40  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต 

(กำรบัญชี) สถำบันเทคโนโลยีรำช

มงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 

 TFRS 9 Workshop กำรจัด

ประเภทรำยกำรและกำรวัด

มูลค่ำ รุ่นที่ 1/63 

 เกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ตำม 

TFRS15 ส ำหรับธุรกิจทัว่ไป 

และประเด็นที่น่ำเกี่ยวข้องใน

กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ 

-ไม่มี- 2560–ปัจจุบัน 
 
2558–2560 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ีสำยงำนกำรเงินและ
บัญชี 
ผู้จัดกำรแผนกบญัช ีสำยงำนกำรเงินและ
บัญชี 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 1 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิัทย่อย 

 
หมำยเหต ุ       X   = ประธำนกรรมกำร     /   = กรรมกำร     //  = กรรมกำรบริหำร 
 

รำยชือ่ บริษัท บริษัทยอ่ย 
เมเจอร ์ 

ซีนเีพลก็ซ ์กรุ้ป 
กรงุเทพ ไอแมกซ ์

เธยีเตอร ์
สยำม ซีนเีพลก็ซ ์ อจีวีี เอ็นเตอร ์

เทนเม้นท ์
อจีวีี เอก็ซบิชิั่น เมเจอร ์จอยน์ 

ฟิลม ์
เมเจอร ์โฮลดิง้ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 
นำยสมใจนึก เองตระกูล /    x 

      

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์ /  // 
     

/ 
นำงภำรดี พูลวรลักษณ์ /  // 

     
/ 

นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์ /  // 
      

นำยชัย จรุงธนำภิบำล / 
      

นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ / 
      

นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ / 
      

นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / 
      

นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล / 
      

นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ / 
      

นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ /  // 
  

/ 
   

นำยกิติกร พุ่มสว่ำง    / / /  
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์    /    
นำยสุเมธ สอนสุทธิ์ 

 
/ / /    

นำงอนงค์ สุขวรรณ  / / / / /  
นำงสำวอนุ กวนพฤกษ์  / /  / /  
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 2 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง 

รำยชือ่ บริษัทยอ่ย 

ไท เมเจอร ์ เมเจอร ์โบวล์ 
กรุป้ 

เมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ ์

 พรอพเพอร์ตี ้

เมเจอรซ์ีนี
เพลก็ซ ์
เซอรว์ิส 

รชัโยธิน 
แมเนจเมนท ์

รชัโยธิน เรยีลตี ้ รชัโยธิน ซีนมีำ่ เมเจอร ์ซนีแีอด เอ็ม พคิเจอร์ส 
เอ็นเตอร ์
เทนเม้นท ์

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์         /  // 

นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ /        /  // 

นำยวิสูตร พูลวรลักษณ์ /         

นำยกิติกร พุ่มสว่ำง   / /   /   

นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ /        /  // 

นำยถิรชัย วุฒิธรรม         /   x 

นำยธนะชัย สันติชัยกูล         / 

นำยณัฐชำนนท์ โกมุทพุฒิพงศ์         / 

นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์         / 

นำยอภิชำติ คงชัย         / 

นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์         / 

นำยสุเมธ สอนสุทธิ์  /        

นำงอนงค์ สุขวรรณ  / / / / / / /  

นำงสำวอนุ กวนพฤกษ์  / / / / / / /  

 

หมำยเหตุ        X   = ประธำนกรรมกำร     /   = กรรมกำร     //  = กรรมกำรบริหำร 
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                                                                                                                                                                                        _________________________รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน หน้ำ  1  

 

เอกสำรแนบ 3 

 รำยละเอยีดเกีย่วกบับคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหป้ฏบิตังิำนเปน็หวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน 

 

ชือ-สกลุ/ต ำแหนง่ 

 

อำย ุ
(ปี) 

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

สดัสว่นกำร
ถอืหุ้นใน
บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ควำมสมัพนัธก์บั
กรรมกำร/
ผูบ้รหิำรอืน่ 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะเวลำ 5 ปยีอ้นหลงั  

(เฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิบรษิทั) 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อหนว่ยงำน/บรษิทั 

นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์  46 ปริญญำตรี  บัญชีบัณฑิต  คณะบริหำรธุรกิจ                                
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต 

0.0030 -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

2550-ปัจจุบัน 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

ประวตักิำรอบรม 

ISACA Bangkok Chapter (ISACA) 

Global Institute of Internal Auditors (IIA) 

Thai Institute of Directors (IOD) 

สถำบันอบรมภำยใน 

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย     

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย      

Thai Institute of Directors (IOD) 

สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

หลักสูตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบระบบ SAP 

หลกัสตูร IT Essentials for Internal Auditors 

หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 2020  

หลักสูตร Risk Management Plan Workshop  

หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

หลักสูตร Transforming IA for the Digital Age 

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 

หลักสูตร Cyber Security ส ำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 
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ประวตักิำรอบรม (ตอ่) 

บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ จ ำกัด                                                                      หลักสูตร รำยงำนบัญชีเพ่ือผู้บริหำร 

ACIS PROFESSIONAL CENTER                                                                    หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018 

World Business Forum                                                                                       หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018 

สวทช. (NSTDA Academy)                                                                          หลักสูตร How To Develop a Risk Management Plan 

Thai Institute of Directors (IOD)                                                                 หลักสูตร IT Application Audit Process in the Digital 

 

 รำยละเอยีดเกีย่วกบับคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหป้ฏบิตังิำนเปน็หวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 

 

ชือ-สกลุ/ต ำแหนง่ 

 

อำย ุ(ป)ี 

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

สดัสว่นกำร
ถอืหุ้นใน
บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ควำมสมัพนัธก์บั
กรรมกำร/
ผูบ้รหิำรอืน่ 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะเวลำ 5 ปยีอ้นหลงั  

(เฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิบรษิทั) 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อหนว่ยงำน/บรษิทั 

นำงสำวฐิตำภัสร์   อิสรำพรพัฒน์ 54 • ป ริ ญ ญ ำ โ ท  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ
มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• ปริญญำตรี  คณะบริหำรธุ รกิจ 
สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

0.0045 -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

2556 –ปัจจุบัน 

 
2559 –ปัจจุบัน 

 

2555 –ปัจจุบัน 

2554 -ปัจจุบัน 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรสำยงำนกำรเงิน
และบัญชี 

กรรมกำร 

 

กรรมกำรและเหรัญญิก 

เลขำนุกำรบริษัท 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 
บจก. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ 
 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
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2554 –ปัจจุบัน 

2555 –ปัจจุบัน 

 

2562 –ปัจจุบัน 

2556 –ปัจจุบัน 

 

2554 –ปัจจุบัน 

2556 -2564 

 

กรรมกำร 

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร 
 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

บมจ อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ 
 

บจ. ไท เมเจอร์ 

บจ. เมเจอร์ กันตนำ บอรดแค
สต้ิง 

บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอป
เมนท์ 

ประวตักิำรอบรม 

 พระรำชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนกำรและแนวปฏิบัติ รุ่น 4/2019 

Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9/2019 

Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 

DCP - Director Certification Program รุ่นที่ 148/2554 

สัมมนำพิเศษ หัวข้อ “Upgrade บุคลำกรกำรเงินสู่กำรเป็น The Next Normal Financial Professional” 

CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 

TLCA CFO CPD ครั้งท่ี 8/2021 หัวข้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the 
Finance and Accounting” 
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 เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 4 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 

- ไมม่ ี-
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เอกสำรแนบ 5 
 

นโยบำยและแนบปฏบิตักิำรก ำกบัดแูลกจิกำร ฉบบัเตม็ และจรรยำบรรณธรุกจิ ฉบบัเตม็ 

โปรดศึกษำข้อมลูเกีย่วกับนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจ ท่ี  

https://investor.majorcineplex.com/th/sustainable-development/corporate-governance-policy 

 

 

  

https://investor.majorcineplex.com/th/sustainable-development/corporate-governance-policy
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เอกสำรแนบ 6 อื่นๆ หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 6 
 

เอกสำรแนบอืน่ๆ 
 

6.1 แบบประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับปี 2564  
 

6.2 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

- รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 

- รำยงำนคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง 

- รำยงำนคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร 
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แบบประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 
      
 
 
 
 

 
 
 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

วันที ่  24  มกรำคม  2565 
 
 
 
  
 
 

 
 

แบบประเมนินี้จดัท ำโดยคณะกรรมกำรบรษิัทซึง่เป็นควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 
 

แนวคดิและวตัถปุระสงค์ 

กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่
มีประชำชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสำมำรถช่วยป้องกัน บริหำร จัดกำรควำมเสี่ยงหรือควำม
เสียหำยต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทที่จะต้องด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และ
เพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้งมีกำร
จัดท ำบัญชี รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพัฒนำแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัท
ใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้  ได้จัดท ำตำมแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ที่ ได้ ป รับป รุ ง  framework ใหม่  เมื่ อ เดื อน
พฤษภำคม 2556 และน ำมำปรับให้เข้ำใจง่ำยขึ้น รวมทั้งเหมำะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ค ำถำมหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักกำรย่อยรวม 17 หลักกำร เพ่ือให้เข้ำใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กำรน ำไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในอย่ำงน้อยทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพ่ิมเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ   กำรประเมินดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น  
มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริษัทได้   

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบันผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผูบ้ริหารการเงิน  
(Financial Executives Institute ห รือ   FEI)  สมาคมนั กบัญ ชี แ ห่ งสห รัฐอ เม ริก า  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรปฏิบัติจริง หำกประเมินแล้ว
พบว่ำ บริษัทยังขำดกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือ
มีแล้วแต่ยังไม่เหมำะสม)  บริษัทควรอธิบำยเหตุผลและแนวทำงแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

   

กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถงึควำมยึดมัน่ในคุณคำ่ของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่บนหลักควำม
ซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ  

       1.1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและ
พนักงำน ที่เหมำะสม 

       1.2.2  มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชันอันท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้ำงต้น 

       1.2.4  มีกำรสื่อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำน 
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ code of conduct 
ให้แก่พนกังำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 4 
 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช ่
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct 
      1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน 
       1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม
 1.4.2 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร  
 1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

2.1  มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ์
อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

 

  

2.2  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน 

 

  

2.3  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบั ตร ซึ่ งครอบคลุมบทบำทที่ ส ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

 

  

2.4  คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆได้ 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 5 
 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

2.5  คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์อ่ืนใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงเป็นอิสระ ในจ ำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ 

 

 

  

2.6 คณ ะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรพัฒ นำและปฏิบั ติ เรื่ อ งกำรควบคุมภำยใน     
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม 

 

  

 
 

 

3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและ 
ควำมรบัผดิชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

3.1 ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มีกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส ำคัญ ซึ่งท ำให้เกิด
กำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน  มีงำนตรวจสอบภำยในที่ข้ึนตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ 
และมีสำยกำรรำยงำนที่ชัดเจน เป็นต้น   

 

  

3.2  ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล 

 

  

3.3  มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำง
เหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และพนักงำน  
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 6 
 

4. องคก์รแสดงถงึควำมมุง่มั่นในกำรจงูใจ พัฒนำและรักษำบคุลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

 ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

4.1  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้น
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อ
บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย 
รวมถึง กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทรำบ 

 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมอย่ำงทันเวลำ 

 

 
 

 

4.4  บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน  เช่น 
กำรจัดระบบที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) ที่ส ำคัญ 
 

 

 
 

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกร 
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ ไข
กระบวนกำรปฏิบัติ ในกรณีที่จ ำเป็น 

 

  

5.2  คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
และกำรให้รำงวัล ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเรื่องกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct 
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยำวของบริษัท 

 

  

5.3  คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมส ำเร็จของหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุม
ภำยในด้วย 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 7 
 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกิน ไป 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน 

 

 
 

 

 

 

 

 

กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำม
เสี่ยงต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

6.1  บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน  
แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 

  

6.2 บริษัทก ำหนดสำระส ำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจัยที่ส ำคัญ เช่น 
ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ 

 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
อย่ำงแท้จริง 

 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อนุมัติและสื่อสำรนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

 

 
 

 

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้  
อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำง ๆ   
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
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ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

7.2  บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอกองค์กร ซึ่ งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนิน งำน กำรรำยงำน  
กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

  

7.3  ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ 
และผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน  

 

  

7.5  บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงนั้น (acceptance)  กำรลดควำมเสี่ยง (reduction)  กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง 
(avoidance)  หรือกำรร่วมรับควำมเสี่ยง (sharing)  

 

  

 

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สูญ เสียทรัพย์สิน  กำรคอร์รัปชัน   
กำรที่ ผู้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of 
internal controls)  กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนที่ส ำคัญ  กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น  

 
 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไป
ได้ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระท ำไม่
เหมำะสม   เช่ น  ไม่ ตั้ ง เป้ ำหมำยยอดขำยของบริษั ท ไว้สู ง เกิ นควำม เป็ นจริ ง  
จนท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับโอกำส 
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรที่บริษัทด ำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
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ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

8.4 บริษัทได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ           
ที่ก ำหนดไว้  
 

 

  

 

 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

9.1 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว  

 

  

9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุ รกิจ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว 

  

 

กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

10.1  มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง และลักษณะเฉพำะ
ขององค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขต 
กำรด ำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอ่ืน ๆ 

  

  

 

 



 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564         
                                                                                                                                 (แบบ 56-1 One Report)                                                   

 

 

 

_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
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ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

10.2  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจ
หน้ำที่  และล ำดับชั้นกำรอนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้
สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้  เช่น  มีกำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนุมัติของ
ผู้บริหำรแต่ละระดับ  ขั้นตอนในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน  ขั้นตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำร
คัดเลือกผู้ขำย  กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำย
วัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนกำรส ำหรับ
กรณีต่ำง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน 
กำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท ำสัญญำกับผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยืม   
กำรค้ ำประกนั  บริษัทได้ติดตำมให้มั่นใจแล้วว่ำ มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ทีต่กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหนี้ตำม
ก ำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น  
กำรควบคุมแบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม 

  

10.4 บริษัทก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

 

 
 

 

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกัน 
โดยเด็ดขำด เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ  

(1) หน้ำที่อนุมัติ  
(2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ                    
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม 

  

11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ควำมเหมำะสม 

  

11.4  บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอน
กำรปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่ก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

12.1 บริษัทมนีโยบำยที่รัดกุมเพ่ือติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ              ที่
ก ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ เพ่ือป้องกันกำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบำยเพ่ือให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น 

 

  

12.3 บริษัทมีนโยบำยเพ่ือให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส ำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก   (at 
arms’ length basis) 

 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้ งก ำหนดแนวทำงให้บุ คคลที่ บริษัทแต่ งตั้ งให้ เป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หำกบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              

 

  



 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564         
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 12 
 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

12.5  บริษัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร              
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหำรและพนักงำน 

 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทได้รับกำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำด              
ในกำรปฏิบัติงำน 

 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ 
 

  
 

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและมคีุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไป
ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

13.1 บริษัทก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้องต่องำน 

 

  

13.2 บริษัทพิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้อง
ของข้อมูล  

 

  

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอส ำหรับ               
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องที่ เสนอ                         
ให้พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ  

 

  

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขั้นต่ ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 

  

13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร        
เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของ
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 13 
 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

กรรมกำรในเรื่องที่ พิ จำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ ไม่ เห็นด้วยกับเรื่อ ง 
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

13.6 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่อง                
ในกำรควบคุมภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

 

 

14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อ  
กำรควบคุมภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่
วำงไว้ 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง              
กำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน  

 

 

 

 

14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ และ             
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน หรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจำกที่ได้รับจำกผู้บริหำร รวมทั้งกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำก
ผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน  กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ตำมที่คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นต้น    

 

 

 

 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้บุคคลต่ำง ๆ              
ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 14 
 

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น 
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บริษัทได้อย่ำงปลอดภัย 

 

 

 

 

   
 

ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก ำหนดห้ำม
ฝ่ ำยบ ริห ำรและพนั กงำนปฏิ บั ติ ตน ในลั กษณ ะที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ดควำมขัดแย้ ง                 
ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ  และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นต้น 

 

 

 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้             
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
 

 
 

 

 

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 
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_________________________________รับรองควำมถูกต้อง 
 

เอกสำรแนบ 6 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน หน้ำ 15 
 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

16.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

 

 

 

16 .6 บ ริษั ทส่ ง เสริม ให้ ผู้ ต รวจสอบภำยในปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ต ำมมำตรฐำนสำกล                         
กำรป ฏิ บั ติ งำน วิ ช ำชี พ กำรตรวจสอบภ ำยใน  (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

 

 

 

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุค คลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช ่ ไมใ่ช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพ่ือ
ติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนที่ เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำย                              
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย  หรือ
มีกำรกระท ำที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
 17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้ว่ำ
จะได้เริ่มด ำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 6 
รำยงำนคณะกรรมกำรชดุย่อย 

 
6.1 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสอบทำนข้อมูลและแผนงำน
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำในเรื่องระบบควบคุมภำยในต่อผู้บริหำร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีฝ่ำยบริหำรระดับสูง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำร่วมประชุม และมีกำรประชุม 1 ครั้งที่มีวำระที่เป็นกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรระดับสูงร่วมประชุมด้วย 

ในกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบปะอย่ำงอิสระกับฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบำยและหลักกำรบัญชี แนวทำงกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้สอบทำนและรับรอง
ข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในกำรควบคุมภำยในและควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ดังต่อไปนี้  

1. รำยงำนทำงกำรเงินในป ี2564 มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เช่ือถือได้  
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีกำรป้องกันและรักษำเป็นอย่ำงดี กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีมีควำมเหมำะสม และทรัพยำกร

ได้ถูกใช้ อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
3. รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2564 มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท 
4. บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
5. บริษัทมีระบบควบคุมภำยในพอเพียงเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ประเมิน

ข้อบกพร่องในกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำงบัญชีและกำรปฏิบัติงำนของบริษัทอย่ำง
มีระบบ จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ดี น ำเสนอแก่ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน
ในอนำคต และประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ จะได้รับกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและภำยในเวลำที่เหมำะสม 

6. บริษัทมีมำตรกำรและกำรก ำหนดแนวทำงเชิงป้องกันกำรทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอตำมระเบียบปฏิบัติกำรรับเรื่องร้องเรียน เบำะแสกำรทุจริตและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมหลักกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ ว่ำบริษัทฯ มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้แต่งตั้ง นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต    เลขที่ 

4095 นำงสำวนันทิกำ ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี 7358 และนำงสำวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชี         รับ
อนุญำต เลขที่ 9432 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
วันที ่31 ธันวำคม 2565 ซึ่งกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีที่
จะมีขึ้นในวันที ่8 เมษำยน 2565 

 

 

                                                             นำยชัย จรุงธนำภิบำล 
                                                            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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6.2 รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

        คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน นำยชัย จรุงธนำภิบำล และนำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์  

        ในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำรที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 คน คือ นำงภำรดี พูลวรลักษณ์ กรรมกำร นำย
วีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์ กรรมกำร นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมกำรอิสระ และนำงสำวชลธิชำ จิตรภรณ์ กรรมกำรอิสระ 
โดยกำรพิจำรณำถึงคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติกำรท ำงำนท่ีดี 
รวมทั้งในด้ำนจริยธรรม กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 คนมีควำมเหมำะสม จึงน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทให้กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง  

        รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งมิได้เป็นพนักงำนและ
ผู้บริหำร โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทน
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนค ำนึงถึงผล
ประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและสภำวะ เศรษฐกิจโดยรวม และได้น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำว ส ำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งหมดจ ำนวน 2 ครั้ง      

       คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส 
และเป็นอิสระตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งเป็นไป
ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท   

 

 

                   นำยไกรทิพย์   ไกรฤกษ ์
                                                            ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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6.3 รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 

       คณะกรรมกำรบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( Risk 
Management Committee : RMC) เพื่อท ำหน้ำท่ี ก ำหนดทิศทำงและก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตำมกลไกและกระบวนกำรตำมมำตรฐำนสำกล อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
และสอดคล้องกับกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

        คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปัจจุบันมีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ทั้งหมด 3 ท่ำน ดังต่อไปนี้ 

1. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  กรรมกำรอิสระ  ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์   กรรมกำรบริษัท  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำรบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

         ส ำหรับขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น ได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมกฎบัตรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 4 ครั้ง 
และกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมครบองค์ประชุม สำมำรถสรุปสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้ดังต่อไปนี้ 

1. กำรก ำกับดูแลและติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 2 ระดับ คือ 

• กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) 

• กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับปฏิบัติกำร (Operation Risk Management) 

          กำรก ำหนดให้มีคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งในระดับกลยุทธ์ และ ระดับปฏิบัติกำร เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนครอบคลุม และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนเป็นล ำดับขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมนโยบำยของบริษัทและแนวทำงของกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) 

2. พิจำรณำและติดตำมควำมเสี่ยงส ำคัญของบริษัท (Key Risk Monitoring) ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่บริษัทได้รับ
ผลกระทบ โดยมีขอบเขตกำรพิจำรณำครอบคลุม ดังน้ี  

• ด้ำนกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategic Risk)  

          ด้วยผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด19 จนน ำไปสู่กำรชะลอตัวของอุสำหกรรมภำพยนตร ์ท ำให้ภำพยนตร์
ดังจำกต่ำงประเทศไม่สำมำรถเข้ำฉำยได้ตำมก ำหนดกำรและท้ำยที่สุด คือ กำรสั่งปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ช่ัวครำว  

          บริษัทฯ ได้เร่งด ำเนินกำรผลติภำพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหำที่ครอบคลุม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ
กลุ่มลูกค้ำทุกช่วงวัย, กำรเร่งสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกธุรกิจ Concessions delivery ในทุกช่องทำงกำรขำย, กำรพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ  
เช่น ธุรกิจ Merchandising ที่มีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเป็นแบรนด์เมเจอรเ์ข้ำไปสู่ร้ำนสะดวกซื้อ ห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ รวมทั้ง
กำรต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Digital agency เป็นตัวแทนผู้จัดจ ำหน่ำยสื่อโฆษณำผ่ำน Digital platform ทุกช่องทำงทั้งในและ
ต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำนั้น บริษัทฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำสภำพคล่อง 
และกระแสเงินสด โดยกำรควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำน  
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• ด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational Risk)  

          บริษัทฯได้ด ำเนินมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด19 ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุม
โรค รวมทั้งประกำศ/ค ำสั่งของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) อย่ำงเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง ได้แก่ มำตรกำร New Normal, Social distancing, กำรตรวจ ATK ให้พนักงำน, กำรตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยืนยัน
ผล, มำตรกำร Work from home, กำรส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด19ให้พนักงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

          ด้ำนควำมปลอดภัย บริษัทมีมำตรกำรป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องทุกภำค
ส่วน บริษัทฯให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรป้องกันเหตุอัคคีภัย มีแผนงำนและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุม ได้แก่ แผนป้องกัน
อัคคีภัย มีกำรจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเข้ำท ำกำรตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบระบบกำรควบคุมป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในกำรป้องกันอัคคีภัย, กำรตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ระบบควบคุมไฟฟ้ำ และ พ้ืนที่ต่ำงๆให้อยู่ในควำม
เรียบร้อยปลอดภัยตำมแผนงำน, กำรท ำประกันภัยในวงเงินที่ครอบคลุมต่อควำมเสียหำย และกำรทบทวนทุนประกันภัยเป็น
ประจ ำทุกปี, ต่อมำคือ แผนขณะเผชิญเหตุอัคคีภัย มีกำรจัดอบรมโดยผู้เช่ียวชำญให้แก่พนักงำนของบริษัทฯและกำรซ้อม
อพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี และท้ำยที่สุด คือ แผนฟื้นฟูจำกเหตุอัคคีภัยส ำหรับศูนย์กำรค้ำ/โรงภำพยนตร์ เป็นต้น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำ หำกประสบเหตุอัคคีภัย บริษัทฯจะสำมำรถด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆได้อย่ำงครบถ้วน  

          ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองภำยในโรงภำพยนตร์ ที่บริษัทฯมีกำรให้ข้อมูลลูกค้ำเรื่องสิทธิส่วนบุคคล , กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจและท ำควำมเข้ำใจกันและกัน, ส ำหรับควำมขัดแย้งบนสื่อโซเชียลมีเดีย บริษัทฯจัดตั้ง   คณะกรรมกำร Social Media 
committee เพื่อก ำกับดูแลและติดตำม กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีควำมสุ่มเสี่ยง ช้ีน ำ , ปลุกระดมให้เกิดควำมขัดแย้ง, 
วิเครำะห์เพื่อประเมินควำมรุนแรง และด ำเนินกำรควบคุม 

• ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

          ด้วยปัจจัยของค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯด ำเนินมำตรกำรอย่ำงรัดกุม, ควบคุมค่ำใช้จ่ำยของทั้งบริษัทฯ แต่ยังคงรักษำ
คุณภำพและมำตรฐำนต่ำงๆไว้อย่ำงครบถ้วน, กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร, กำรวำงแผนใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม, กำรลงทุน
ใหม่ๆ รวมทั้ง กำรส ำรองเงินทุนเพื่อรักษำสภำพคล่องของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 

• ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  

          ด้วยข้อกฎหมำย, นโยบำยและค ำสั่งของหน่วยงำนภำครัฐที่เข้มงวด บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเรื่องใบอนุญำตในกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงครบถ้วน ทั้งกำรต่อใบอนุญำตเดิมและขอใบอนุญำตใหม่, กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโควิด19 ตำมค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค และ ศบค. อย่ำงเคร่งครัดสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งกำร
ด ำเนินงำนตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

• ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Risk)  

          ด้วยควำมเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital disruption บริษัทฯ มีมำตรกำรที่หลำกหลำยเพื่อบรรเทำควำมเสียหำยดังกล่ำวที่
อำจจะเกิดขึ้นด้ำน IT ได้แก่ กำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนเกี่ยวกับ Cyber-attack & cyber security, กำร update ระบบ
ป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก เช่น โปรแกรม Anti-Virus และ Firewall สม่ ำเสมอ, กำรปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ IT 
ต่ำงๆ ท่ีได้มำตรฐำน, กำรทดสอบเจำะระบบ (Penetration test) เพื่อค้นหำช่องว่ำงช่องโหว่ด้ำนระบบ IT, กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อมูล และกำรส ำรองข้อมูล (Backup) บนระบบ server หลัก/ server ส ำรองอย่ำงสม่ ำเสมอ, และกำร
ฝึกซ้อมรับมือกับเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้น 
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• ควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน (Corruption Risk) 

          ด้วยเป้ำหมำยที่จะเป็นองค์กรที่พัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯมีกำรด ำเนินงำน แบ่งเป็นด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัท
ได้ด ำเนินโครงกำร Green Cinema ที่มีกิจกรรมมำกมำยที่เสริมสร้ำงและดูแลเอำใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อม, ด้ำนสังคม มีกิจกรรม
ภำยในที่สนับสนุนดูแลเอำใจใส่พนักงำน, กิจกรรมภำยนอกที่ช่วยเหลือตอบแทนสงัคมชุมชน, มีกำรด ำเนินงำนท่ีดูแลลูกค้ำและ
คู่ค้ำและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม, ด้ำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (บรรษัทภิบำล) บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรำศจำก
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกำรด ำเนินงำน , แนวปฏิบัติต่ำงๆ รวมทั้งมีกำรจัดเอกสำรลำยลักษณ์อักษรให้
พนักงำนสำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

          ทั้งนี้ ได้มีกำรพิจำรณำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำคัญดังกล่ำว (Risk Mitigation) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive 
action) และเชิงแก้ไข (Corrective action) ครอบคลุมเหมำะสม เพื่อให้มีกำรปรับปรุงมำตรกำรต่ำงๆให้มีประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 3. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง ทั้ง 2 ด้ำนได้แก่ กำรประเมินโอกำสเกิด (Likelihood) และ กำรประเมินผล
กระทบ (Impact) ของแต่ละควำมเสี่ยง เพื่อให้ทรำบระดับควำมเสี่ยง (Risk Level) อีกทั้งมีหลักกำรที่ถูกต้องและมีข้อมูล
สนับสนุนท่ีเพียงพอในกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนควำมเป็นจริงของควำมเสี่ยงส ำคัญที่บริษัทให้ควำมส ำคัญ
และติดตำม เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

    4. พิจำรณำกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมกลไกและมำตรฐำนสำกล โดยเริ่มจำกกำรติดตำมควำมเสี่ยงปัจจุบัน
และระบุควำมเสี่ยงใหม่ๆ กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรก ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรติดตำมเพื่อรำยงำนควำม
เสี่ยง โดยจัดเก็บข้อมูลควำมเสี่ยงในรูปแบบของทะเบียนควำมเสี่ยง รวมทั้ง ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับปฏิบัติกำร ท่ีต้องก ำหนดแผนงำน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน สำมำรถน ำมำปฏิบัติใช้ได้ทันที 

          จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ดังที่กล่ำวมำทั้งหมด บริษัทฯ มั่นใจว่ำสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงสมบูรณ์ เพื่อรักษำและสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มยิ่งๆขึ้นไป  

 

 

 

     นำยแพทย์เสถียร    ภู่ประเสริฐ 
                                                          ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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6.4 รำยงำนคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกจิกำร 

 

กำรด ำเนินธุรกจิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีจรรยำบรรณธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจส ำคัญที่ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด เนื่องจำกพิจำรณำว่ำ เป็นปัจจัย
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่จะท ำให้องค์กรสำมำรถประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนในอนำคต  และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยใน
กำรที่จะพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้รับกำรยอมรับ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล คณะกรรมกำรบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงและก ำกับดูแล
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 2 ท่ำน โดยมีดิฉัน นำงสำวชลธิชำ จิตรำภรณ์ 
(กรรมกำรอิสระ) ท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร, นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (กรรมกำรอิสระ) และผู้บริหำรระดับสูง
จ ำนวน 5 ท่ำน ทั้งนี้ ปี 2564 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรจัดให้มีกำรประชุม 4 ครั้ง ซึ่งผลสรุปรำยงำนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีสำระส ำคัญกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

1. ด้ำนกำรพัฒนำแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

 บริษัทฯ ได้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่ำสุด ปี2560 (CG Code 2017) 
ซึ่งจัดท ำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  มำประเมินควำม
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ระบุ
ไว้ก็ได้ก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะควำมหลำกหลำยและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ระบุ
ช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ก ำกับดูแลกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 
2564 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ถึง 31 มกรำคม 2564 

2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ 
เพื่อเป็นแนวทำงให้ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งพิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน เพื่อให้
มีควำมสอดคล้องกันยิ่งขึ้น 

3. รับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำตำมแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร และโครงกำรควำมยั่งยืน 
(ESG) ของคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ปี 2564 

 รับทรำบผลกำรประเมินควำมยั่งยืน (THSI) ประจ ำปี 2564 และติดตำมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล อำทิ DJSI (Down Jones Sustainability 
Indices)  รวมถึงทบทวนทุกองค์ประกอบภำยใต้กรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน (Sustainability 
Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกที่ก ำลังเผชิญกับโรคระบำด และควำมท้ำทำยที่
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เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  

 ก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนกำร
น ำเสนอรำยงำนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  

4. รับทรำบผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ ำปี 2564 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้รับทรำบผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ ำปี 2564  ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ผลปรำกฏว่ำบริษัทอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(Excellent) 

5. รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น  

 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ
นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรสื่อสำร กำรสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังให้พนักงำนปฏิบัติตำม
หลักธรรมำภิบำลและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงต่อเนื่องปี 2564 

 พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นกำรทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เน้นย้ ำควำมมุ่งมั่นในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
ส่งเสริมกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ส ำคัญในกำรบรรลุควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ได้รับควำมไว้วำงใจและยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน ซึ่งน ำธุรกิจไปสู่กำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 

 

 

                     นำงสำวชลธิชำ จิตรำภรณ ์
                                                            ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 



20 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 


