เป้าหมายองค์กร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะขยาย
จานวนโรงภาพยนตร์ 1,200 โรง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
และประเทศในกลุ่ ม CLMV ภายในปี 2568 พร้ อ มสนั บ สนุ น การ
พัฒนาภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทาให้มีศักยภาพในการผลิต
ภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ชมใน
ประเทศ และยังสามารถส่งออกภาพยนตร์ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ
รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความบันเทิงและโอกาสในการ
เรียนรู้จากสื่อภาพยนตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ความรู้ แรงบันดาลใจ
ความสุข และรอยยิ้มแก่ชุมชน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
“รางวัลโรงภาพยนตร์อันดับ 1 ในเมืองไทย”
รางวัล No.1 Brand Thailand 2018 – 2019 แบรนด์ยอดนิย ม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex
(Cinema) จากผลการวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ที่สารวจโดย บริษัท
เคเดนซ์ อิ น เตอร์ เ นชั น แนล (ประเทศไทย) จ ากั ด ด้ ว ยกลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Marketeer

“SUPERBRANDS THAILAND”
ได้ รั บ รางวั ล ต่ อ เนื่ อ ง 11 ปี ซ้ อ น ตั้ ง แต่ ปี 2551- 2561 ตาม
เป้าหมายและนโยบายของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งเป็นผู้นา
ในการสรรหาสุ ด ยอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาให้
คุ ณ สั ม ผั ส ก่ อ นใคร เพื่ อ คนรั ก หนั ง ทุ ก คนจะได้ เ ต็ ม อิ่ ม กั บ
ประสบการณ์บันเทิงเหนือความฝัน ตามสโลแกน“ร่วมสร้างฝัน
บั น เ ทิ ง ร ะ ดั บ โ ล ก ” ห รื อ Sharing the world’s best
entertainment dreams โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ต า ม
หลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้าน คือ คุณภาพของแบรนด์
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กั บผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของ
แบรนด์ โดยเป็นการจัดจาก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย
“Influential Brands”
ได้รับรางวัล Influential Brands สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภค
Gen Y สูงสุด ปี 2562 ตอกย้าการเป็นผู้นาโรงภาพยนตร์อันดับหนึ่ง
ที่ครองใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y จัดโดยบริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จากัด
จาก 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์ จีน และไทย
“Top Business Organization 2019 :
Best Lifestyle & Entertainment”

ได้รับรางวัล Top Business Organization 2019 : Best Lifestyle
& Entertainment จัดโดยนิตยสาร The Thailanders
“SET AWARDS 2019
รางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์”
คุณศุภารี จายะภูมิ (ที่ 3 จากซ้าย) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รับมอบ
รางวั ล “Outstanding Investor Relations ประจ าปี 2562”
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ และเชิ ดชู บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่มีความยอดเยี่ย มและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

2560

2561

2562

รายได้ (ล้านบาท)

8,972

9,952

10,697

กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)

2,948

2,991

2,943

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตรากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (%)

1,193
33

1,284
30

1,170
28

13

13

11

13,808

14,074

14,006

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

7,309

7,442

7,399

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)

6,499

6,632

6,607

จานวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุ้น)

894.7

894.7

894.7

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

7.26

7.41

7.38

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

1.33

1.43

1.31

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

1.25

1.35

1.35

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

93.98

94.10

103.23

0.65

0.51

0.48

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)

11.33

12.06

11.21

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

18.29

19.86

18.05

อัตรากาไรสุทธิ (%)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

4 รายงานประจาปี 2562

เหตุการณ์สาคัญในรอบปี
ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
มกราคม 2562

ตุลาคม 2562

• เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ITEC Vientiane ประเทศลาว
ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 4 โรง
• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขาโลตั ส บ้ า นสวน
ชลบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง
• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขาโลตั ส จอมทอง
เชียงใหม่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 1 โรง
• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขาโลตั ส อ่ า งทอง
ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง

• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขาบิ๊ ก ซี ปอยเปต
ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง

พฤษภาคม 2562
• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขาโลตั ส เดชอุ ด ม
อุบลราชธานี ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง

พฤศจิกายน 2562
• เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จากั ด (มหาชน) ได้ลงทุนในกิ จการร่วมค้า ภาพยนตร์ CRACKED
โดยมีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 20
• เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสัน ลาดกระบัง
ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง
• เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบิ๊กซี ปากช่อง นครราชสีมา
ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 3 โรง

กรกฎาคม 2562
ธันวาคม 2562
• เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ บริษัท ไท เมเจอร์ จากัด
โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ60
สิงหาคม 2562

• เปิ ด โรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขากาดสวนแก้ ว
เชียงใหม่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 6 โรง
• เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาโลตัส สระบุรี ให้บริการโรง
ภาพยนตร์จานวน 2 โรง

• เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ สาขาโลตัส พระราม 2 ให้บริการ
โรงภาพยนตร์จานวน 3 โรง

• เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียน ได้มมี ติพเิ ศษให้ลดทุนจดทะเบียน
จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 40,000,000 บาท (400,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้ 100 บาท) เป็น 30,000,000 บาท (300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ 100 บาท) โดยลดจานวนหุน้ ลง 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
100 บาท ซึง่ การลดทุนดังกล่าว ไม่สง่ ผลต่อสัดส่วนในการถือหุน้ ใน
บริษทั เมเจอร์ โฮลอิง้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในปี 2562 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทย บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ดว้ ยการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์ไปทัว่ ประเทศไทยและประเทศในกลุม่ CLMV รวมถึงการพัฒนา
โรงภาพยนตร์ทมี่ ีอยู่ให้มศี ักยภาพเพือ่ เพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้มากขึ้น อีกทัง้ บริษัทฯ ยังพัฒนาการดาเนินงานบนปรัชญาการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การกากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีมาตรฐานจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มสี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
เพือ่ การพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมอย่างยัง่ ยืน

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีสว่ นกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตทั้งจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเนื่องทั่วประเทศ รวมถึง
ในกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงการผลักดันให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ขยายวงกว้าง ทั้งหมดนีเ้ ป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นในองค์รวม ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ ไปกับการเติบโตในส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสื่อในโรง
ภาพยนตร์ และได้กลายเป็นส่วนส าคัญในการสร้างก าไรให้กับบริษัทฯ เพราะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นบนสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น การฉายโฆษณา
ในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็สร้างการขายสือ่ โฆษณาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ซึง่ ทาให้มฐี านลูกค้าทีก่ ว้างขึน้ อีกทัง้ ยังเป็น
สือ่ โฆษณาทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้ดี ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการทารายได้เพิม่ จากธุรกิจโฆษณาในปี 2562
สายธุรกิจหลักได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากผลการดาเนินการประจาปีในปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เติบโต อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลงทุนเดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์รวม
ความบันเทิงแบบครบวงจรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ วางรากฐานทีม่ นั่ คงเพือ่ การเจริญเติบโตในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ มุง่ มั่นเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารรายได้ควบคูไ่ ปกับการบริหารต้นทุนดาเนินงานและค่าใช้จา่ ยในการบริหารอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ความเติบโตของรายได้และกาไร โดยมี
มาตรการในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านการ
บริการลูกค้า ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนาเสนอข่าวสารและกิจกรรมการตลาดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีมาตรการในด้านจัดซือ้ จัดจ้างซึง่ ช่วยให้บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคงความสามารถในการทา
กาไรของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนือ่ งในด้านโครงสร้างทางการเงิน ควบคูไ่ ปกับการมองหาโอกาสในการเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ อีกด้วย
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยดี
เสมอมาไม่วา่ จะเป็น ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ สถาบันการเงิน ลูกค้าทีม่ าใช้บริการ สือ่ มวลชน ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ดาเนินงานอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทัง้ ในด้านการเติบโต รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานและใส่ใจสิง่ แวดล้อมชุมชนสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ขอให้ทกุ ท่านเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯจะมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจ
ด้วยหลักบรรษัทภิบาลและสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายและหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและ
เติบโตไปพร้อมกับบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนต่อเนือ่ งในทุกๆปี

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ
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รายงานประจาปี 2562

นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ ย วข้องกั บ
การรายงานทางการเงิ น และรายการเกี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท รวมถึ ง ให้
คาแนะนาในเรื่องระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ให้
บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตของบริษัท เพือ่ ทบทวนและประเมินเกีย่ วกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการบัญชีและการเงิน
การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน ให้
คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษัท จากการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.

รายงานทางการเงินในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทารายงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ดี นาเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่าเสมอกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
บริษัทมีมาตรการและการกาหนดแนวทางเชิงป้องกั นการทุจ ริตและพฤติก รรมที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตาม
ระเบียบปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตัง้ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
นางสาวนันทิกา ลิม้ วิริยะเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7358 และนางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9432 แห่งบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและค่าสอบบัญชีขนึ้ อยูก่ บั การอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปีทจี่ ะมีขนึ้ ในวันที่ 9 เมษายน 2563

นายชัย จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 3 คน คือ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายวิชา
พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ และนายวิชัย พูวรลักษณ์ กรรมการ โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการทางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3
คนมีความเหมาะสม จึงนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว
รวมถึงพิจ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนคานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าว สาหรับปี
2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจานวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจาปี 2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee : RMC) ขึ้นในการประชุมครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจานวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริษัท ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
สาหรับขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้เป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000 เช่นกัน
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุม สามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้
1. กาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ (กาหนดเป็นจานวน
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 2 เดือน) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็น
สาคัญ มีแนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง
เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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การดาเนินธุรกิจ ตามหลักการกากั บดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสาคัญที่ บริษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็ก ซ์ กรุ้ป จากั ด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนื่องจากพิจารณาว่า เป็นปัจ จัยสาคัญอีก ประการหนึ่งที่จะ
ทาให้องค์กรสามารถประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานสอดคล้องกั บหลักเกณฑ์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากั ด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกากั บดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2562 เพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทางและกากับดูแลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน โดยมีกระผม นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ
อิสระ) ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ, นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ), นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (กรรมการ) ทั้งนี้
ปี 2562 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีสาระสาคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบีย นฉบับล่าสุด ปี2560 (CG Code 2017) ซึ่งจัดทา โดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า
ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้กาหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า นโยบายการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้า ที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นสมควรให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณ า
อนุมัติก ฎบัตรดังกล่าว
3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ และโครงการความยั่งยืน (ESG)
ของคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการ ปี 2562
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การได้ รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า ตามแผนการด าเนิ น งานด้ า นการก ากั บ ดู แ ล
กิ จ การของคณะอนุกรรมการกากั บดูแลกิจการปี 2562 ได้แก่ โครงการ IT Governance โครงการการวางระบบควบคุมภายใน,
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลในเรื่องการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้ น
พร้อมทั้งให้คาแนะนาเพื่อให้ก ารดาเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. รับทราบผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบีย นไทย (CGR) ประจาปี 2562
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับทราบผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจาปี 2562
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)
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5. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้า น
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การสื่ อ สาร การสร้ า งความตระหนั ก และปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและนโยบายต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องปี 2562
คณะกรรมการกากั บ ดู แ ลกิ จ การ เน้ น ย้าความมุ่ ง มั่ น ในการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม
การจั ดการด้ านความยั่งยื น และการต่ อต้ า นการทุจ ริต ซึ่งเป็ นแรงผลัก ดั น ที่ สาคัญ ในการบรรลุ ค วามเป็น เลิ ศ ด้า นการดาเนิ นงาน ที่
โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน ซึ่งนาธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

11

คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายสมใจนึก เองตระกูล 75 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2547
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2547 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

นายวิชา พูลวรลักษณ์ 56 ปี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545
จานวนหุ้นที่ถือ 29.62%
ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต United States International
University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)

นางภารดี พูลวรลักษณ์ 58 ปี
กรรมการและกรรมการบริหาร
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545
จานวนหุ้นที่ถือ 2.05%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต United States International
University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 49 ปี
กรรมการและกรรมการบริหาร
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545
จานวนหุ้นที่ถือ 0.11%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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• 2551 – ปั จ จุ บั น : ประธานกรรมการ บริ ษั ท พลั ง งานบริ สุ ท ธิ์ จ ากั ด
(มหาชน)
• 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จากัด (มหาชน)
• 2538 – ปั จ จุ บั น : ประธานกรรมการ บริ ษั ท ทิ พ ยประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
• 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง จากัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 35

• 2546 - ปั จ จุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเ วลอปเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
• กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2546

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

• 2556 – 2560 : กรรมการ บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์
จากัด (มหาชน)
• 2546 - ปั จ จุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเ วลอปเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จากัด
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

นายชัย จรุงธนาภิบาล 65 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545
จานวนหุ้นที่ถือ 0.08%
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2545 – 2560: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จากัด (มหาชน)

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 68 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2545
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chapman University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 64 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 8 พฤษภาคม 2558
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการทีเ่ ป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 77 ปี
กรรมการอิสระ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 25 มิถุนายน 2552
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญ ญาปรั ชญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต กิ ตติ ม ศัก ดิ์ สาขารั ฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิส ระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด
(มหาชน)

• 2550 – ปั จ จุ บั น: ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
• 2549 – ปั จ จุ บั น : กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
• 2547 – ปั จ จุ บั น : ประธานกรรมการ, กรรมการอิ ส ระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จากัด (มหาชน)
• 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
• 2543 – ปั จ จุ บั น : กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีมพรีซีชั่น จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การเข้าอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จากัด
การเข้าอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 2/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 16/2548

• 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2552 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
การเข้าอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
รุ่นที่ 3/2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
สถาบันพัฒนาเมือง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2557 - ปัจจุบัน : ประธานสภากรุงเทพมหานคร
• 2555 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
• ที่ปรึกษา สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
• กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเข้าอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 57 ปี
กรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 5 เมษายน 2548
จานวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ญาติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการเสริ มสร้า งผู้ จั ดการยุค ใหม่ รุ่ นที่ 10 คณะพาณิช ยศาสตร์แ ละ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 67 ปี
กรรมการอิสระ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 15 กุมภาพันธ์ 2556
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
• Resident in Internal Medicine, Christ’s Hospital, Oaklawn
• ปริญญาบัตร American Board Internal Medicine (อายุรกรรม)
• Fellow in Rheumatology at Loma Linda University, CA,U.S.A.
• ปริญญาบัตร American Board Rheumatology (โรครูมาติสซั่ม)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2556 - ปัจ จุบัน : กรรมการอิส ระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด
(มหาชน)

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 63 ปี
กรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2547
จานวนหุ้นที่ถือ 0.05%
ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต United States International
University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2538 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)

นายกิติกร พุ่มสว่าง 65 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
จานวนหุ้นที่ถือ 0.0034%
ประวัติการศึกษา
• วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

นางจินดา วรรธนะหทัย 56 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
จานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2551 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2549 - 2551 : ผู้อานวยการธุรกิจพื้นที่เช่า
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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รายงานประจาปี 2562

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
• 2550 - 2556 : ประธานกรรมการ บริ ษัท อิ นเตอร์เ นชั่ นแนล รี เสริ ช
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
• อนุ ก รรมการก่ อ สร้ า งอาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
การเข้าอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544
• 2562 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อานวยการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
• 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
• 2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บมจ. บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2554 - ปั จ จุ บั น : กรรมการ มู ล นิ ธิ The Foundation of International
Education (FIE), NIST International School
• 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จากัด
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

• 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
• 2538 - 2560 : รองประธานเจ้า หน้าที่ บริหารฝ่ายธุ รกิจ ฟิ ล์มภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ 46 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา
- ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2561 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2545 - 2561 : ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารสายธุ ร กิ จ Content บริ ษั ท
กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

นายอภิชาติ คงชัย 53 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์
จานวนหุ้นที่ถือ 0.0031%
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจ จุบัน : รองประธานเจ้า หน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ 51 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท
จานวนหุ้นที่ถือ 0.0045%
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ 46 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จานวนหุ้นที่ถือ 0.0002%
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาประชากรศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจ จุ บั น : กรรมการบริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์
จากัด (มหาชน)

นายนรุตม์ เจียรสนอง อายุ 37 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
จานวนหุ้นที่ถือ ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโททางการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2561 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

• 2552 - 2556 : ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

• 2554 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
• ปั จ จุ บัน : กรรมการ บริษั ท เอ็ม พิ ค เจอร์ ส เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์ จ ากั ด
(มหาชน)
• ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด

• 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2556 - 2560 : ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2549 - 2556 : ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สายงาน Distribution & Sales บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

• 2560 : ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2559 : หัวหน้าฝ่ายอาวุโส
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
• 2557 : หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการตลาด

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโบว์ลิ่ง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจสื่อโฆษณา

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายก่อสร้าง

(นายวิชา พูลวรลักษณ์)
รักษาการ

ผู้อานวยการ
ฝ่ายโรงภาพยนตร์

ผู้อานวยการ
ฝ่ายการตลาด

ผู้อานวยการ
ฝ่ายธุรกิจโบว์ลิ่ง

ผู้อานวยการ
ฝ่ายธุรกิจ
สื่อโฆษณา

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายจัดซื้อและ
บริหารค่าใช้จ่าย

16
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ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจบริหาร
พื้นที่เช่า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานวางแผน
กลยุทธ์และ
นักลงทุนสัมพันธ์
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)
รักษาการ

ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ศูนย์การค้า

ผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายกฎหมาย
และกากับองค์กร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 28.09%
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 40%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 33%
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์
99.93%

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะ
บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป
99.99%

บจ. สยามซีนีเพล็กซ์
99.99%
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
99.98%
บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น
99.96%
บจ. ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์
99.99%
บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
99.96%

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์
(แคมโบเดีย) 69.97%
บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว)
59.98%
บจ. ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล
99.96%
บจ. เมเจอร์ รีวอร์ดส์
99.99%
บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย)
55.00%
18
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ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า
และบริการ
บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้
99.99%
บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส
99.99%
บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท์
99.99%
บจ. รัชโยธิน เรียลตี้
99.99%
บจ. รัชโยธิน ซีนีม่า
99.99%

บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 49 %
บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50% (ทางตรง),
14.05% (ทางอ้อมผ่านทาง SF)
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED 20.00%
ธุรกิจสื่อโฆษณา
บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด
99.93%
บจ. ไท เมเจอร์ 60.00%
บจ. เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ 92.46%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่งและ
หลาน 25 น้า 24 64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์สามเกลอหัวแข็ง
และจ๊วดกะเทยบั้งไฟ 64.72%

บจ. ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
32.07%

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
41.61%
บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม
ดิสทริบิวชั่น (ลาว)
36.98%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
92.46%
บจ. เอ็ม ทาเลนต์ 92.46%
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น
50.85%

บจ. เอ็มวีดี 92.46%
บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 92.46%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ
27.74%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟื้น
47.16%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ That March
12.94%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์
Our Love Forever 12.94%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์
Classic Again 36.06%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยุติธรรม
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮักเถิดเทิง
50.85%

*บริษัทย่อยเป็นบริษัททีจ่ ัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
**บริษัท เมตาคอกนิชั่น จากัด ถูกจาหน่ายเงินลงทุนไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
***บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างบริษัทในเครือ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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ธุรกิจโรงภาพยนตร์
: บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการด้าน
:
จาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
:
10900
: 0107545000047
: 894,667,502 บาท
: 894,667,502 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
: 100.00%
: บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105544003725
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 99.93%
: บริษัท สยามซีนีเพล็กซ์ จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105547057656
: 150,000,000 บาท
: 150,000,000 บาท
: 99.99%
: บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0107545000225
: 260,001,575 บาท
: 260,001,575 บาท
: 99.98%
: บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105539139100
: 25,000,000 บาท
: 25,000,000 บาท
: 99.96%
: บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
: ให้เช่าและบริการระบบเครือ่ งฉายและอุปกรณ์
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 015554048284
: 5,000,000 บาท
: 5,000,000 บาท
: 99.99%
: บริษัท เมเจอร์โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
: ธุรกิจลงทุน
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 015556003661
: 30,000,000 บาท
: 30,000,000 บาท
: 99.96%
: บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่นและบริการด้านโบว์ลิ่ง
เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ
:
ประเทศกัมพูชา
: 0714 E/2014
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
: 69.97%
: บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิง้ มอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้านนนชาน
: เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
: 01-00019319
: LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บาท
: LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บาท
: 59.98%

รายงานประจาปี 2562

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

: บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จากัด
ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจาหน่ายอาหารและเครื่อง
:
บริโภคอื่น
บ้านแก้วสัมพันธ์ เมืองปากเซ แขวงจาปาศักดิ์ นครหลวงเวียงจันทน์
:
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
: 16-00010251
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บาท
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บาท
: 99.99%
: บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. เค-อารีน่า จากัด)
ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
:
และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัด
:
สมุทรปราการ 10540
: 0105555064356
: 20,000,000 บาท
: 20,000,000 บาท
99.99%
: บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จากัด
สร้างและพัฒนาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชั่นประเภท Enterprise
:
Software
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105561067591
: 300,000 บาท
: 300,000 บาท
: 55.00%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ที่ตั้งสาขา
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จากัด
ให้บริการด้านโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034263
36,000,000 บาท
36,000,000 บาท
99.99%
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1221/39, 1239 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
0105537078910
78,000,000 บาท
78,000,000 บาท
99.99%
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จากัด
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
1221/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
0105540016130
23,000,000 บาท
23,000,000 บาท
99.99%
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จากัด
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105540016121
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
99.99%
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105539097628
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
99.99%
บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034255
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
99.99%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:
:
:
:

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
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ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
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ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
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ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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:
:
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จากัด
ให้บริการสื่อโฆษณา
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105544103711
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
99.93%
ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา และการจัดจาหน่ายภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0107544000124
656,558,588 บาท
650,059,588 บาท
92.46%
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จากัด
จัดจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทา วีซีดี
และดีวีดีและเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105548154744
150,000,000 บาท
150,000,000 บาท
92.46%
บริษัท เอ็มวีดี จากัด
จาหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105545084664
522,500,000 บาท
522,500,000 บาท
92.46%
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จากัด
ผลิตภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105552004395
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
92.46%
บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ทาเลนต์ วัน จากัด)
ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรูปแบบ
59/1 ซอยสุขุมวิท 39 วัฒนา กทม. 10110
010554068617
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
92.46%
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จากัด
ให้บริการเคเบิล้ ทีวี
991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
0105553012928
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
41.61%
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จากัด
กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
0105557122281
245,000,000 บาท
245,000,000 บาท
32.07%
บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จากัด
จัดจาหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชั้น 4 เลขที่ 13 เวีย นเที ยนเซ็ นเตอร์ ช้อ ปปิ้ ง มอลล์ ถนนคูเ วีย ง หมู่
บ้ า นนนชาน เมื อ งศรี สั ต ตนาค นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
01B00080044425(S/1)
LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท
LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท
36.98%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ทะเบียนบริษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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บริษัท ไท เมเจอร์ จากัด
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105562116838
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
60.00%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000401158
35,000,000 บาท
39.60%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000399226
25,000,000 บาท
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผน ฟ้าฟื้น
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000414446
47,000,000 บาท
47.16%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยุติธรรม
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000417411
19,000,000 บาท
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮักเถิดเทิง
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000418981
18,000,000 บาท
50.85%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ That March
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000406745
25,000,000 บาท
12.94%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Our Love Forever
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000410289
25,000,000 บาท
12.94%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Classic Again
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409655
25,000,000 บาท
36.06%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409701
25,000,000 บาท
64.72%
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่งและหลาน 25 น้า 24
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409698
50,000,000 บาท
64.72%

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เงินลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

:
:
:
:
:
:

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์สามเกลอและจ๊วด กะเทยบั้งไฟ
ผลิตภาพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000420764
39,000,000 บาท
20.00%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ธุรกิ จอื่น

: บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด
: ตัวแทนจัดจาหน่ายตั๋วบัตรเข้าชมการแสดง
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4
:
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
ทะเบียนบริษทั เลขที่
: 0105543020073
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว : 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 40.00%
ชื่อบริษัท
: บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ทะเบียนบริษทั เลขที่
: 0107545000187
ทุนจดทะเบียน
: 2,131,929,050 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว : 2,131,920,931 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 26.34%
ชื่อบริษัท
: บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ทะเบียนบริษทั เลขที่
: 0105550006391
ทุนจดทะเบียน
: 135,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว : 135,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 50.00% (ทางอ้อม 14.05%)

22

รายงานประจาปี 2562

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
: ให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด
: เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6, 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทะเบียนบริษทั เลขที่
: 179/2550
ทุนจดทะเบียน
: 3,300,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว : 3,300,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 33.00%
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายภาพยนตร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษทั เลขที่
: 0105559037388
ทุนจดทะเบียน
: 70,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว : 70,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 49.00%
ชื่อบริษัท
: กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตภาพยนตร์
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000420128
เงินลงทุน
: 27,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
: 20.00%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้นาอันดับ
หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมโรงภาพยนตร์ ข องประเทศไทย ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
พ.ศ.2538 และจดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2545 โดยมี
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและ
ลานสเก็ตน้าแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจ พื้นที่ให้เช่าและ
บริการ และธุรกิจสือ่ ภาพยนตร์ จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาเสริมสร้างให้บริษัท ก้ าวสู่ค วามเป็ น “สุด ยอด
เมื อ งหนั ง ระดั บ โลกและศู น ย์ ร วมความ บั น เทิ ง ส าหรั บ ชี วิ ต
คนรุ่ น ใหม่ ” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle
Entertainment Complex Provider) บริษัท พั ฒ นาและสรรหา
สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงนามาสู่
“การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก”
(Sharing the world’s best entertainment dreams)

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็ก ซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็ น
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ใน
รู ป แบบของ Standalone โดยเป็ น อาคาร 7-10 ชั้ น ซึ่ ง รวมโรง
ภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน และมีพื้นที่ให้เช่า
สาหรับร้านค้า ทาให้ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจากจานวนภาพยนตร์
ที่ ห ลากหลายและร้ า นค้ า ร้ า นอาหารที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย โรง
ภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 2562 มี 5 สาขา ได้แก่
สาขาปิ่นเกล้า สาขาสุขุมวิท สาขารัชโยธิน สาขารั งสิ ต และสาขา
เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว บริษัท
ยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบ ดังนี้
• รูปแบบห้างสรรพสินค้า
• รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
• รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ในปี 2547 บริ ษั ท เข้ า ไปร่ ว มลงทุ น ใน บมจ. สยามฟิ ว เจอร์
ดีเวลอปเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ดาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า

ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ ทาเลที่อยู่ใกล้ชุมชน
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท าให้ เ กิ ด ความ
สะดวกต่อผู้ชมภาพยนตร์ และอีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบ
สาขาของบริษัท คือการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่ง
ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบนี้ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใน
ต่า งจั งหวั ด เพราะห้า งค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ เหล่ า นี้ ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น
แหล่ ง จั บ จ่ า ยใช้ ส อยส าหรั บ คนต่ า งจั ง หวั ด แต่ ยั ง เป็ น จุ ด นั ด พบ
ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาหรับครอบครัว โดยบริษัท
ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ห้ า งค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ทั้ ง เทสโก้ โ ลตั ส และ บิ๊ ก ซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
การใช้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ บริ ษั ท จึ ง มี ก ารพั ฒ นาและสรรหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเปลี่ย น
จากฟิล์ม 35 mm เป็นระบบดิจิตอลซึ่งทาให้ภาพมีความคมชัดมาก
ยิ่ง ขึ้ น การใช้ ร ะบบ E-Ticketing เข้ ามาแทนการซื้ อ ตั๋ วหนั ง ผ่ า น
Box Office เพื่ อ ลดเวลาการต่ อ แถวซื้ อ ตั๋ ว ของลู ก ค้ า และเพิ่ ม
ช่ อ ง ทาง ที่ ท าให้ ลู ก ค้ าสะดวก สบาย มาก ขึ้ นผ่ า น Mobile
Application ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อตั๋วและสแกน QR Code เข้าโรง
ภาพยนตร์ ไ ด้ ทั น ที และในเดื อ นธั น วาคมบริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ตั ว โรง
ภาพย นตร์ ไอ คอ น ซี เนคอนิ คที่ เ ป็ น Flagship แ ห่ ง ให ม่ ที่
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามบนพื้นที่ 11,062 ตร.ม. กับ 13 โรง
ภาพยนตร์หรูที่ประกอบด้วยโรงวีไอพี, 4DX, IMAX, Kids Cinema
และลิฟวิ่งรูม และโรงภาพยนตร์ปกติ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากกว่ า 70% ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีแบรนด์ในเครือทัง้ สิน้ 11 แบรนด์ดงั นี้
• เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
• อีจีวี ซีนีม่า
• พารากอน ซีนีเพล็กซ์ • เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
• พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
• เมกา ซีนีเพล็กซ์
• หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์
• ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
• เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์
• ซีนีเพล็กซ์
• ไอคอน ซีเนคอนิค

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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บริษัทมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 170
สาขา 812 โรง สามารถรองรั บ ผู้ ช มได้ 183,974 ที่ นั่ ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากประเทศไทยยังมีจานวนโรงภาพยนตร์ต่อ ประชากรอยู่ใน
ระดับต่า บริษัทจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องอีกอย่าง
น้ อ ยปี ล ะ 30 - 40 โรง เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศ
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า
ในทุกระดับชั้นและมีโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบทั้ง
การฉายภาพยนตร์ แ บบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X
รวมถึงระบบเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสถึงความ
หลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษัทจึงได้ซื้อสิทธิ์
การฉายภาพยนตร์ ด้ ว ยระบบ IMAX แห่ ง เดี ย วในประเทศไทย
โรงภาพยนตร์ 4DX ที่ จ ะท าให้ ผู้ ช มได้ รั บ ประสบการณ์ ก ารชม
ภาพยนตร์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาพ แสง สี เสียง สัมผัส และ
กลิ่น เอฟเฟคต่างๆ ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อมเอฟเฟคถึง 24 ชนิด
โรงภาพยนตร์ ScreenX โรงภาพยนตร์แ ห่ง ที่ส ามของโลกใน
รูป แบบ Ultra Wide Screen 270 องศารอบทิ ศ ทาง ด้ วยระบบ
การฉาย 3 ทิศทาง ใช้เครื่องฉายถึง 9 ตัว โดยฉายบนจอขนาดใหญ่
พิเศษ 3 ด้าน เพื่ออรรถรสในการชมที่สมจริงมากขึ้น
โรงภาพยนตร์ LED Screen นวัตกรรมใหม่ แห่งแรกในเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และประเทศไทยเป็น ประเทศที่ ส องของโลก
มาพร้ อ มคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษแสดงผลภาพในระดั บ High Dynamic
Range (HDR) ความละเอียดหน้าจอที่ระดับ 4K ซึ่งจะทาให้ได้ภาพ
ที่คมชัด สีสันเต็มอิ่มสมจริง

โรงภาพยนตร์ Kids Cinema หรื อ โรงภาพยนตร์ ส าหรั บ เด็ ก
เป็นการนาโรงภาพยนตร์มาตกแต่งใหม่ให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่น
มี บ ริ ก ารเครื่ อ งเล่ น Playland และสนามลู ก บอลไว้ ใ ห้ เ ด็ ก ๆ ได้
เพลิดเพลินและสร้างบรรยากาศให้เด็กดูหนังสนุกขึ้น เนื้อหาหรือ
ภาพยนตร์ตัวอย่างเหมาะกับกลุ่มเด็กและครอบครัว ระบบเสียงและ
ไฟในโรงภาพยนตร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเด็ก โดยการเพิ่มแสง
สว่างขึ้น 30% และลดเสีย งลง 20% ขณะฉายภาพยนตร์เพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถมองเห็นลูกหลานได้ตลอดเวลา รวมถึงมีกิจกรรม
ก่อนและหลังภาพยนตร์ฉายอีกด้วย
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รายงานประจาปี 2562

โรง E-Sport แห่ ง แรกของโลก ซึ่ ง เป็ น โรงภาพยนตร์ แ บบ
ผสมผสาน Mixed-use ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการจัดฉาย
ภาพยนตร์และจัดกิจกรรมด้านอีสปอร์ตเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม พร้อมทัง้ เทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียง อุปกรณ์
และอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้รับชมการ
แข่งขันได้รบั ความสนุก ตืน่ เต้น และอรรถรสอย่างเต็มที่
รวมถึง การเพิ่ม Alternative Content หรือการนาคอนเทนท์
ทางเลือกที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ มาเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์เพื่อเป็น
การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

หากลูก ค้าต้องการความพรีเมี่ยม บริษัทได้มีการออกแบบและ
ตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ
เพื่อสร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ซึ่ง เป็ น กลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ไ ลฟ์ ส ไตล์ นิย มความสะดวกสบายและ
ความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่าง เต็มรูปแบบ และมีห้อง
รับรองส่วนตัว ซึ่งตกแต่งเป็นอย่างดีพร้อมบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมไปถึงบริการนวด
สปาในโรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ “อินิกม่าเดอะชาโดว์สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษ
พร้อมบาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ที่นั่ง เหมาะ
สาหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจาก
ลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร

สาขาในประเทศ
สาขารังสิต
สาขางามวงศ์วาน-แคราย
สาขาสยามพารากอน
สาขาเมกา บางนา
สาขารัชโยธิน
สาขาซีคอนสแควร์
สาขาไอคอนสยาม
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สาขาซีคอนบางแค
สาขาบางกะปิ
สาขาบางนา
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
สาขาฟิวเจอร์รังสิต
สาขาโคราช
สาขาพระราม 2
สาขาพระราม 3
สาขาสาโรง
สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์
สาขาเซ็นทรัลระยอง
สาขาโลตัสบางใหญ่
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
สาขาพัทยา
สาขาพรอมานาด
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
สาขาสุขุมวิท
สาขาอุดรธานี
สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี
สาขาเชียงใหม่
สาขาแฟชั่น ไอซ์แลนด์
สาขาเกตเวย์ บางซื่อ
สาขาสหไทย สุราษฏร์ธานี
สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
สาขาอยุธยา ซิตี้ ปาร์ค
สาขาบลูพอร์ต
สาขาโลตัสสุราษฏร์ธานี
สาขาเพชรเกษม
สาขาโรบินสันสระบุรี
สาขาสามเสน
สาขาอมตะนคร
สาขาอ้อมใหญ่
สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์
สาขาบิ๊กซีลพบุรี
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี
สาขาบิ๊กซีมหาชัย
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขานนทบุรี

จานวน จานวน
โรง
ทีน่ ั่ง
16
3,357
16
4,173
16
4,320
15
3,233
15
3,722
14
3,353
13
2,645
12
2,235
12
2,533
11
1,821
10
1,877
10
2,210
10
1,942
10
2,417
10
2,339
10
1,615
10
2,549
9
1,607
9
2,594
8
2,023
8
1,128
8
1,487
8
2,050
8
1,509
8
1,715
8
1,785
8
1,348
8
1,747
8
2,119
7
1,564
7
1,835
7
1,911
6
1,410
7
1,408
6
1,312
6
1,231
6
1,195
6
1,298
6
1,690
6
1,317
6
1,461
5
1,249
5
1,174
5
1,329
5
1,101
5
1,234
5
1,328
5
1,100
5
1,168
5
1,636
5
633

สาขาในประเทศ
สาขาปิ่นเกล้า
สาขาแจ้งวัฒนะ
สาขาเชียงราย
สาขาไดอาน่า หาดใหญ่
สาขาโลตัสขอนแก่น
สาขาบิ๊กซีปทุมธานี
สาขาโรบินสันเพชรบุรี
สาขาโลตัสขอนแก่น ประตูน้า
สาขาโลตัสสงขลา
สาขาโลตัสศรีนครินทร์
สาขาโลตัสบ้านโป่ง
สาขานครสวรรค์
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
สาขาศาลายา
สาขาโอเชียน ชุมพร
สาขาโรบินสัน ลาดกระบัง
สาขาอยุธยา
สาขาบิ๊กซีลาปาง
สาขาบิ๊กซีราชบุรี
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี
สาขาชลบุรี
สาขาหัวหิน
สาขาแจ่มฟ้า ลาพูน
สาขากาแพงเพชร
สาขากระบี่
สาขาโลตัสแกลง
สาขาโลตัสแม่สอด
สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช
สาขาโลตัสนครปฐม
สาขาโลตัสนครสวรรค์
สาขาโลตัสหนองบัวลาพู
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี
สาขาโลตัสนวนคร
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาพิษณุโลก
สาขาโรบินสันมุกดาหาร
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด
สาขาโรบินสันสกลนคร
สาขาสระบุรี
สาขาศรีราชา
สาขาธัญบุรี
สาขาเดอะสกายอยุธยา
สาขาบิ๊กซีโคราช 2
สาขาโรบินสันกาแพงเพชร
สาขาบิ๊กซี เชียงราย
สาขาทีเอ็มเค กาญจนบุรี
สาขาบิ๊กซีระนอง
สาขาเซ็นทรัลสมุย

จานวน จานวน
โรง
ทีน่ ั่ง
5
1,370
5
1,040
5
1,225
5
1,043
5
1,205
5
1,281
5
1,046
5
1,041
5
1,243
5
1,203
5
1,442
5
1,098
5
1,165
5
963
5
905
5
882
4
1,248
4
866
4
937
4
912
4
1,066
4
844
4
1,061
4
1,386
4
1,092
4
965
4
1,089
4
1,079
4
1,184
4
1,103
4
897
4
668
4
994
4
877
4
1,191
4
1,103
4
1,091
4
945
4
1,015
4
916
4
856
4
1,064
4
1,137
4
936
4
951
4
980
4
753
4
1,050
4
910
3
694
3
672

สาขาในประเทศ
สาขาอีจีวี บิ๊กซีลาพูน
สาขาโลตัสนาดี
สาขาโลตัสสตูล
สาขาพังงา
สาขาพะเยา
สาขาสมุย
สาขาโลตัสท่าทอง
สาขาสหไทย ทุ่งสง
สาขาโลตัส พัทลุง
สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
สาขาท๊อป พิจิตร
สาขาบิ๊กซี สัตหีบ
สาขาโลตัส พระราม 2
สาขาบิ๊กซี ปากช่อง
สาขาไชยแสง สิงห์บุรี
สาขาโรบินสันชัยภูมิ
สาขาโลตัส บางปะกอก
สาขาโลตัสจะนะ
สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย
สาขาโลตัสพิมาย
สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ์
สาขาโลตัสสามพราน
สาขาสิชล
สาขาบิ๊กซีบ้านไผ่
สาขาบิ๊กซีนครพนม
สาขาบิ๊กซีน่าน
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี
สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ
สาขาโลตัสพล ขอนแก่น
สาขาโลตัส บ้านสวน
สาขาโลตัสมาบตาพุด
สาขาโลตัส อ่างทอง
สาขาโลตัส เดชอุดม
สาขาโลตัสยโสธร
สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ
สาขาโลตัส สระบุรี
สาขาโลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี
สาขาโลตัส กาแพงแสน
สาขาโลตัส พิบูลมังสาหาร
สาขาโลตัส โคกสาโรง
สาขาโลตัส ศรีสะเกษ
สาขาโลตัส ราชบุรี
สาขาอัศวรรณ หนองคาย
สาขาโลตัส อุตรดิตถ์
สาขาโลตัส พิจิตร
สาขาบิ๊กซี สุโขทัย
สาขาบิ๊กซีบ้านดุง อุดรธานี
สาขาโลตัสสุโขทัย
สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด
สาขาบิ๊กซีท่าตะโก
สาขาบิ๊กซีวังน้าเย็น

จานวน จานวน
โรง
ทีน่ ั่ง
3
738
3
669
3
707
3
634
3
652
3
870
3
490
3
607
3
429
3
593
3
625
3
791
3
765
3
781
3
745
3
707
3
777
2
456
2
398
2
377
2
192
2
414
2
456
2
546
2
615
2
498
2
616
2
348
2
316
2
348
2
399
2
465
2
331
2
346
2
277
2
378
2
344
2
286
2
276
2
292
2
309
2
320
2
580
2
234
2
340
2
421
1
204
1
95
1
204
1
204
1
204

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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สาขาในประเทศ
สาขาโลตัส จอมทอง
สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
สาขาบิ๊กซีน้ายืน อุบลราชธานี
สาขาบิ๊กซี หนองกี่
สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี
สาขาบิ๊กซี หนองบัว
สาขาบิ๊กซี ลาดยาว
สาขาบิ๊กซี พังโคน สกลนคร
สาขาบิ๊กซี คาตากล้า สกลนคร
สาขาต่างประเทศ
สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา
สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศลาว
สาขาปากเซ ประเทศลาว
สาขาโซย่า พนมเปญ
สาขาแพลตตินั่ม เสียมเรียบ
สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา
สาขาบิ๊กซี ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
สาขาไอทีอีซีซี เวียนตียน ประเทศลาว
รวมทั้งสิ้น

จานวนโรง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
จานวนโรง
7
5
4
6
3
8
2
4
812

จานวน
ที่นั่ง
207
204
194
205
204
205
205
205
205
จานวน
ที่นั่ง
1,578
1,150
1,087
807
457
2,085
419
843
183,974

บริ ษั ท มี น โยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ ไ ปสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ
AEC ซึ่ ง ประเทศแรกที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไปลงทุ น เปิ ด โรงภาพยนตร์ คื อ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จากัด
บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้ร่วมทุนกับ
บริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้ง
บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษัทถือหุ้นใน
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ขณะที่ บจ. แพลติ นั่ ม ซี นี เ พล็ ก ซ์ ถื อ หุ้ น ใน
สัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์

ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
รายได้จากป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) เป็นธุรกิจที่
อยู่คู่โรงภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญกับเรื่อง
คุณ ภาพ รสชาติ และบรรจุภั ณ ฑ์ข องป๊อ ปคอร์ นและเครื่อ งดื่ม ที่
ดึงดูดลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์และไม่ใช่ผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้า
มาซื้อ ประกอบกับการเพิ่มรสชาติของป๊อปคอร์นจากรสชาติดั้งเดิม
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเทศกาล เพื่อให้เหมาะกับความ
นิ ย มในปั จ จุ บั น และการน าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ได้ ซึ่ ง การ
ขยายตั วของโรงภาพยนตร์ส่งเสริมให้ ก ารเติ บโตของการบริโ ภค
ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ทาให้รายได้จ ากป๊อปคอร์นและ
เครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
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ซีนี เ พล็ ก ซ์ ” เป็ น โรงภาพยนตร์ ห รู ร ะดั บเวิ ล์ ด คลาส 7 โรง และ
โบว์ ลิ่ ง 13 เลน ตั้ ง อยู่ที่ ห้ า งอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ บนพื้นที่
ประมาณ 4,450 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จานวน
7 โรง 1,578 ที่นั่ง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบ
ดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งมีโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรง
ภาพยนตร์ 4DX อีก 1 และอีก –3 สาขา ทีศ่ นู ย์การค้า เมืองเสียมเรียบ
ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 3 โรง ศูนย์การค้าโสรยา ตัง้ อยูใ่ จกลาง
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้บริการโรงภาพยนตร์จานวน 6
โรง และอิ อ อนมอลล์ 2 จ านวน 8 โรง และในปี 2562 เปิ ด
ให้บริการบิ๊กซี ปอยเปต จานวน 2 โรง
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จากัด
บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้ร่วมทุนกับ
บริษั ท แพลติ นั่ม ซี นีเ พล็ ก ซ์ จ ากั ด เปิด ให้ บริ ก ารโรงภาพยนตร์
ภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็ก ซ์ ” ประกอบด้วยโรง
ภาพยนตร์จานวน 5 โรง ทีศ่ นู ย์การค้าเวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่
ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยบริษั ท ถือ หุ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 60 และ บจ. แพลติ นั่ ม
ซีนีเ พล็ ก ซ์ ถื อหุ้ นสัด ส่ว นร้ อยละ 40 ให้บ ริก ารโรงภาพยนตร์ใ น
นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จานวน 5 โรง 1,148 ที่นั่ง และในปี
2562 เปิดให้บริการเพิม่ ทีส่ าขาไอทีอซี ซี ี เมืองเวียนเตียน จานวน 4 โรง
บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จากัด
บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากั ด ได้ลงทุนใน
บจ. ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล โดยซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่า
การลงทุน 1,000,000,000 LAK (ที่ราคาพาร์ 10,000 LAK) หรือ
ประมาณ 4,300,000 บาท เพื่ อประกอบธุรกิ จ โรงภาพยนตร์ใ น
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารโรง
ภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเฟรนด์ชปิ มอลล์ เมืองปากเซ แขวงจาปาศักดิ์
ประเทศลาว จานวน 4 โรง 1,087 ที่นั่ง

ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้าแข็ง
บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ที่สาขา
สุขุมวิท จานวน 20 เลน โดยเน้นความหลากหลายของการบริการ
เพือ่ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต”
ซึ่ ง บริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ในลั ก ษณะของกี ฬ าเพื่ อ ความบั น เทิ ง ( Sport
Entertainment) เป็นสถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆ สามารถมา
สังสรรค์ด้วยกันได้ ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์
ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะ
เป็ น แฟชั่ น โบว์ ลิ่ ง มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ย่ า นใจกลางเมื อ ง โดยเปิ ด
ให้ บ ริ ก ารแห่ ง แรก ณ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สยามพารากอนมี โ บว์ ลิ่ ง
38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง
ภายใน 1 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลน และบริการคาราโอเกะ
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดตัวลานสเก็ตน้าแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้
ชื่อ “ซับซีโร่” ซึ่งกลายเป็นที่สังสรรค์สาหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง
เมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ตเพื่อตอบสนองทุก
กลุ่มลูกค้าที่นิยมกีฬาท้าทายสุดอินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport
and Entertainment” เป็นสถานที่ที่ลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้รับ
ความบันเทิงด้วยบนพื้นที่ให้บริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000
ตร.ม. นอกจากนั้ น ยั ง ให้ บ ริ ก ารลาน Academy ส าหรั บ เรี ย นรู้
วิธีการเล่นกับโค้ชระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัว โดยจะมี
สอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey
ณ 31 ธั นวาคม 2562 บริ ษัท ได้ปิ ดด าเนิน การสาขาอุด รธานี
(เมษายน 2562) ,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ (บลูโอ) (เมษายน
2562) และซับซีโร่สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (กันยายน 2562)
สาหรับสาขาที่ผลประกอบการไม่ดี ทาให้ ณ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษั ท เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในประเทศไทย ประเทศกั ม พู ช า และ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ทั้ ง หมด 12 สาขา
ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 267 เลน ห้องคาราโอเกะ 153 ห้อ งและ
ลานสเก็ตน้าแข็งจานวน 3 ลาน

จานวน จานวนห้อง จานวนลาน
เลนโบว์ลงิ่ คาราโอเกะ สเก็ตน้าแข็ง

สาขาในประเทศ
สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)
สาขารัชโยธิน (บลูโอ)
สาขารังสิต (บลูโอ)
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (บลูโอ)
สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ)
สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ)
สาขาพัทยา (บลูโอ)
สาขาปิ่นเกล้า
สาขาสุขุมวิท (บลูโอ)
สาขาในเครือต่างประเทศ
สาขาอิออน มอลล์
สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาขาอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

38
36
26
24
24
22
22
20
20

16
19
13
25
13
17
9
14
10

1
1
1

13

-

-

8

-

-

14
267

153

3
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ธุรกิจสื่อโฆษณา

จากการที่บริ ษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีน วัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จึงสามารถดึงดูดให้ลูกค้าทั่วประเทศ
เข้ามาใช้บริการในแต่ละปีประมาณ 38 ล้านคน ทาให้บริษัทย่อย
ภายใต้ ชื่ อ “บริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี แ อด จ ากั ด ” จึ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้
บริ ก ารสื่ อ โฆษณาทั้ ง ในโรงภาพยนตร์ แ ละพื้ น ที่ ทั้ ง หมดภายใน
Cineplex ทั่ วประเทศอย่า งครบวงจร ด้ว ยความสามารถในการ
สร้า งรายได้ เพิ่ มเติ มจากสิน ทรั พย์ที่ ลงทุน ไปแล้ ว ท าให้ธุ รกิ จ สื่ อ
โฆษณาของบริษั ทหรือ ที่เ รีย กกั น ว่า “cinemedia” มีอั ตราก าไร
มากกว่ า 80% ปั จ จุ บั น cinemedia ครอบคลุ ม สื่ อ โฆษณา
หลากหลายนั บ ตั้ ง แต่ โ ฆษณาบนจอ ภาพยนตร์ (Screen Ads)
โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณา
บนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma
โ ฆ ษณ า บน Menu Board รวมถึ ง โฆษณาบนสื่ อ กลางแจ้ ง
(Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ (4D Ads)
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ สามารถทาได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัท ยั ง มี ก ารท ากิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายแบบ
โต้ ต อบสองทาง (Interactive media) และการท าโฆษณาสิ น ค้ า
ร่ว มกั บเจ้ า ของผลิต ภั ณ ฑ์ (Cross Promotion) จากการที่ cinemedia เป็นอี ก ช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภ าพหลากหลาย
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า หมายได้โ ดยตรงส่งผลให้มีอั ตราการ
เติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
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รายงานประจาปี 2562

ธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการ
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ เ ช่ า ในรู ป แบบ Standalone เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ า ที่ หลากหลายนอกเหนื อ จาก
ให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้าแข็ง
โดยทาการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและ
พฤติ ก รรมของผู้ ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารเป็ น หลั ก ซึ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า มี
2 ลักษณะ คือ เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญา
เช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี รวมบริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่า
พื้นที่ ได้แก่ บริก ารแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกั นอัคคีภัย การท า
ความสะอาด และการรั ก ษาความปลอดภั ย รวมถึ ง การบริ ก าร
ส่ ว นกลาง เช่ น ลิ ฟ ท์ บั น ไดเลื่ อ น และที่ จ อดรถ ทั้ ง นี้ ใ นเดื อ น
ธันวาคม 2562 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยก
ลาดพร้าว ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แล้วเสร็จและเปิด
ด าเนิ น การเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ส่ ง ผลให้ ส าขารั ช โยธิ น มี ลู ก ค้ า มาใช้
บริการมากขึ้น

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
สาขาเมโทรโพลิส
สาขางามวงศ์วาน แคราย
สาขาสุขุมวิท
สาขารัชโยธิน
สาขารังสิต
สาขาอ้อมใหญ่
สาขาฟิวเจอร์รังสิต
สาขาสาโรง
สาขาสยามพารากอน
สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
สาขาพิษณุโลก
สาขาบางกะปิ
สาขาโลตัส นวนคร
สาขาสมุย
สาขาเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)
21,961
100%
11,481
77%
6,645
95%
2,909
100%
1,564
89%
1,150
73%
673
100%
429
100%
374
84%
253
100%
186
100%
110
0%
99
100%
89
0%
30
100%
47,954
92%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริ ษั ทฯ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ จั ด จาหน่า ยภาพยนตร์ โ ดยการถื อ หุ้ น
ร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จากัด ผู้จัดจาหน่ายภาพยนตร์
เข้าโรงภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีบริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ดังนี้
• บจ.เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส 92.46% จั ด หาและซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร์
ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
• บจ.เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ 92.46% ผลิตภาพยนตร์ไทย
• บจ.เอ็มวีดี 92.46% จัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย จัดทาในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์
• บจ.เมเจอร์ กั น ตนาบรอดแคสติ้ ง 41.61% เผยแพร่ ภ าพผ่ า น
สัญญาณดาวเทียมและจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
• บจ.เอ็ม วี พี เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส ฟิ ล์ ม ดิ สทริบิ ว ชั่น (ลาว) 36.98%
จัดจาหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว
• บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม 32.07% ผลิตภาพยนตร์ไทย
• บจ.ไท เมเจอร์ 60.00% ผลิตภาพยนต์

ในปี 2562 บริษัทยังคงตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ บริ ษั ท พยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ที ม
ผู้สร้างต่างๆ ทั้งจากทีมผู้สร้างละครและเกมส์โชว์ เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์เพื่อป้อนตลาดโรงภาพยนตร์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การเข้ามาร่วมทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้าในการ
สร้างภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยม
จากหลายประเทศมากขึน้ ทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแถบเอเชีย ทาให้ผู้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยมีโอกาสรับรู้รายได้
เพิ่มมากขึ้น
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พันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษั ท สยามฟิ ว เจอร์ ดี เ วลอปเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน) (SF)
บริษัทลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ผู้พัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ในปี
2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กั บ
แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ทั้งสองบริษัทเติบโตไปควบคู่กันโดยมี โรง
ภาพยนตร์ข องเมเจอร์ เป็ น ผู้ เช่ า หลั ก ที่ ช่ว ยดึง ดู ดลู ก ค้ าเข้ ามาใช้
บริก าร ขณะที่ สยามฟิว เจอร์ดีเ วลอปเม้น ท์ซึ่ง อยู่ใ นช่ว งของการ
ขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้
อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 28.09 โดยมีอักษรย่อว่า SF

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด
ในปี 2550 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บจ. ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษัทไปสู่ช่องทางการเป็นตัวแทน
จาหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการใช้ ช่ อ งจ าหน่ า ยบั ต รชมภาพยนตร์ เ ป็ น
ช่องทางในการจาหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต
บัตรชมกี ฬา และบัตรโดยสาร เป็นต้น ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ยังช่วย
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า MJLF

บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
(“CJM”)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ร่วมมือเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ บริษัท ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จากัด ซึ่งเป็นบริษัท เอ็นเตอร์
เทนเม้ น ท์ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ นเอเชี ย ที่ ท าธุ ร กิ จ สื่ อ บั น เทิ ง ครบวงจร
โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ที่ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เป็นบริษัทผู้ผลิตและ
จัดจาหน่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี การร่วมทุ น
ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด บริษัทได้
ถือหุ้นเป็นจานวน 245 หุ้น มูลค่าเท่ากับ 2.45 ล้านบาท โดยบริษัท
ถื อ หุ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบี ย น จากการ
ประเมินอานาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษัท ซีเจ
เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นบริษัทร่วมและบริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนใน
ข้อมูลทางการเงินรวม
และเมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2559 บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบีย นโดยการออกหุ้น
ใหม่จานวน 6,500 หุ้น ในราคาที่ตราไว้ 10,000 บาทต่อหุ้น โดย
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 49 เป็น
จานวนเงิน 31.85 ล้านบาท โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกออกมา
ในปี 2559

กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จากัด
ในปี 2561 บริษัทร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจาก
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF)
ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ จานวน 2
โครงการ คือ อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็ก ซ์ รัชโยธิน และ
อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และลงทุนในสิทธิการเช่า
ที่ดนิ และพืน้ ทีบ่ างส่วนของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซกู ิ อเวนิว
รัชโยธิน ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ คือ เช่าที่ดิน
และอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จากัด เป็นผูจ้ ดั การกองทุน รวมมูลค่า 2,300 ล้าน
บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว
ทั้งนี้กาไรที่ได้มาจากการขายกองทุน บริษัทได้นาไปลงทุนในสาขา
Standalone บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนย์ก ารค้าเมเจอร์อเวนิว
รัชโยธินที่เข้าร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
เป็นเครื่องมือสาคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็วอย่าง
Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจาก ผู้ถือหุ้น
และมี ท รั พ ย์ สิ น อยู่ ใ นครอบครองมากเกิ น ไป กองทุ น รวม
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ฮ่องกงชื่อ บริษัท เอ็มเทล โซลูชั่น จากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนภายใต้
ชื่อ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จากัด โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่ วนร้ อยละ 55 ของทุ นจดทะเบีย นเป็ นบริ ษัทผู้ สร้า ง พั ฒนา
ซอร์ฟแวร์และแอพพลิเคชั่น

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในนามของกลุ่ม ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ โรงภาพยนตร์ นั้ น ปั จ จุ บั น
ขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะมีฐานะเป็นผู้นาในอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ดังนี้
ทั้งในด้านสถานทีแ่ ละนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการขยายสาขาใหม่และ
ปรับปรุ งสาขาเดิม ให้มีรูป ลัก ษณ์ ทันสมั ย อยู่เสมอ โดยการลงทุ น
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย
ผู้ ป ระกอบการโรงภาพยนตร์ ใ นฐานะของผู้ ฉ ายภาพยนตร์ ขยายสาขาใน 4 รู ป แบบได้ แ ก่ Standalone ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
จาเป็ นต้ อ งพึ่ งพาภาพยนตร์ ที่เ ข้ า ฉายค่ อ นข้ า งสู ง หากบริ ษั ท ไม่ ศูน ย์ ก ารค้า แบบเปิด และห้า งค้า ปลีก ขนาดใหญ่ เพื่ อขยายฐาน
สามารถหาภาพยนตร์เพื่อ นามาฉายในโรงภาพยนตร์ได้ส่ งผลให้ ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขา
บริ ษั ท สู ญ เสี ย รายได้ เนื่ อ งจากเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ ในการ และการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการ
ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 74 ของรายได้ ของเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ อาทิ เ ช่ น สั ด ส่ ว นรายได้ ล ดลงเกิ ด การ
ทั้งหมดของบริษัทรายได้หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการจาหน่าย เปรียบเทียบทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและการบริการ เป็นต้น บริษัท
ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์โดยจะขึ้นอยู่กับจานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายและ ตระหนั ก ดี ถึ ง การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ ใ ห้
ระดั บ ความนิ ย มของภาพยนตร์ แ ต่ ล ะเรื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามโรง ความสาคัญกั บการสร้างและรัก ษาฐานลูก ค้าด้วยการวางกลยุทธ์
ภาพยนตร์ เ ป็ น ช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ยภาพยนตร์ อั น ดั บ แรกและมี การตลาดที่ต่อเนื่องและนาเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่า
ความสาคัญสูงที่สุด เจ้าของและผู้จัดจาหน่ายภาพยนตร์จาเป็นต้อง โรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ร้า นค้ าในสาขา
พึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์เพื่อเป็นใบเบิกทางในการ รวมทั้งการปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ทาให้ลูกค้าที่มาใช้
จั ด จ าหน่ า ยในรู ป แบบอื่ น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น การท าธุ ร กิ จ ระหว่ า ง บริการได้รับความบันเทิงและประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การมาชม
ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัทตัวแทน ภาพยนตร์ ท าให้ ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์
จาหน่ายภาพยนตร์จึงมีลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการ โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่นในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สาคัญของธุรกิจ
เติบโตของทั้งสองธุรกิจร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน โรงภาพยนตร์คือ สื่อออนไลน์ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มี
แบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 (ส่วนแบ่งการตลาดจะวัดจาก การผลิตมากขึ้นซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของ
ยอดจาหน่ายตั๋ วภาพยนตร์) ซึ่งบริ ษัทถือเป็นผู้นาตลาดอั นดับ 1 ธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากการบริการที่
นั บ เป็ น การเพิ่ ม อ านาจต่ อ รองของบริ ษั ท กั บ เจ้ า ของและผู้ จั ด น าเสนอในสาขาของเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ นอกจากนี้ ใ นด้ า นการ
จาหน่า ยภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้ก ารที่บริษัท เข้าไปดาเนิ น ปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสาคัญ
ธุรกิ จ จัดจาหน่ายภาพยนตร์และทาการตลาดผ่านบริษัท เอ็มพิค กับปัญหานี้ด้วยการดาเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวด
เจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) บริษัทยังได้สนับสนุนการ และมีค วามคื บ หน้ า อย่า งเป็ น รู ปธรรมมี ผ ลท าให้ สื่ อ ผิด กฎหมาย
ผลิตและพัฒนาภาพยนตร์ไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้นจาก ลดลงเป็นอย่างมาก
บริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีความชานาญ ทาให้บริษัทลดความ ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
ในปี 2563 บริษัทมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจานวน
เสี่ยงในช่วงเวลาที่ไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพทาง โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณ 20-40 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่า
โดยลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ผู้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ แ ละผู้ ป ระกอบการโรง จะใช้ประมาณ 150-200 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน
ภาพยนตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น บริษัทจะทาการ และ/หรือการนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/
ตกลงกั บ ผู้ ผลิ ต ภาพยนตร์ ตั้ ง แต่ ต้ น ท าให้ บ ริ ษัท สามารถบริ ห าร หรือกระแสเงินสดจากการดาเนินงานการลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิด
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนอาจส่งผลให้บริษัท
จัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องเลื่อนระยะเวลาการเปิดหรื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ขึ้ น จากต้ น ทุ น ที่
เปลี่ย นแปลงไปแต่ด้ ว ย
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ประสบการณ์ค วามสาเร็จ อย่ างต่อเนื่องทาให้บริษั ทมีระยะเวลา
คุ้มทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี และมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่ง
เป็ น ไปตามผลจากการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
(Feasibility Study) ความชานาญในการดาเนินธุรกิจและนโยบาย
ในการขยายสาขาที่มีการวางแผนก าหนดทาเลที่ตั้งในพื้นที่แหล่ง
ชุมชนที่พัก ใกล้สถานศึก ษา สถานที่ทางาน สถานที่ราชการ เพื่อ
สร้างความสะดวกในการใช้บริการ ทาให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า
สาขาใหม่ จ ะประสบผลส าเร็ จ และสร้ า งความเติ บ โตให้ กั บ กลุ่ ม
เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ต ามหาก
ระยะเวลาคุ้มทุนไม่เป็นไปตามที่คาด บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่ม
หรือลดจานวนโรงภาพยนตร์ ปรับจานวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจานวน
พื้นที่เช่าหรือปรับค่าเช่าพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการ
ลงทุนสาขาใหม่ทุก แห่งจะใช้มาตรการเดียวกั นนี้ในการพิจ ารณา
และดาเนินงาน จากการร่วมลงทุนกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและ
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยังช่วยให้บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร
เนือ่ งด้วยกิจการเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์กอ่ ตัง้ และประสบความสาเร็จใน
การด าเนิ นกิ จ การด้ว ยที มงานบริ หารของนายวิ ชา พู ลวรลั ก ษณ์
ผู้ก่อตั้งกิจการเสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณ์
ของผู้ก่ อตั้ง เท่านั้น อี ก ทั้ง บริษั ทอาจมีความเสี่ย งจากการที่ก ลุ่ ม
ผู้ก่อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงหรือออกจากการเป็น
ผู้บริหารในกิจการจะส่งผลให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ผลิตภาพยนตร์
และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัททาให้ส่งผลกระทบกับรายได้อย่าง
มีนัยสาคัญ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึง
ความเป็นเจ้าของและความผูกพันที่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้าง
กิจการเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมาและมีความ
ตั้งใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผู้บริหารและ
ผู้ก่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ
พัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในแต่ละส่วนและมีการพัฒนาร่วมกับ
การฝึก อบรมของผู้บริหารและพนัก งานอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้าง
ผู้บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทกับทั้งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจภาพยนตร์
และโรงภาพยนตร์ อ ย่ า งมาก จึ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้
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ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย
บริษัทฯ อาจมีค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บอัค คีภัย ส่ง ผลให้บ ริษัทต้อ ง
หยุดดาเนินการทาให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการทา
สัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
และมี เ งื่ อ นไขปกติ ข องธุ ร กิ จ โดยได้ ร วมถึ ง การประกั น ภั ย ด้ า น
อัคคีภัยด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
ทรัพย์สินและรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดดาเนินการซึ่งครอบคลุม
ความเสี ย หายบุ ค คลที่ 3 ด้ ว ยนอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง จั ด การซ้ อ ม
ดับ เพลิ ง เป็ น ประจ าทุ ก ปีโ ดยได้ รั บค าแนะนาและช่ ว ยเหลือ จาก
ตารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเป็นประจา
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ ก ารก่ อความไม่ส งบภายในประเทศยั งมี อยู่ อย่ า ง
ต่อเนื่องซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงให้ความสาคัญกับนโยบายรัก ษาความปลอดภัย อย่าง
รัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดยังคงถูกนามาใช้เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิด
เหตุ วุ่ น วายต่ า งๆ ในสาขาที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท
ตลอดจนมีก ารเตรีย มความพร้อ มที่ จ ะรับ มือ กั บ เหตุต่ างๆ อย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจร
ปิดเพิ่มเติมในทุ ก สาขาของบริษั ทเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญ ในการแข่งขันทางธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการสื่อสาร การ
จัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงในด้านนี้และ
การวางแผนรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
โดยประเด็นความเสี่ยงที่ยังถือว่ามีความสาคัญที่สุดคือ ความเสี่ยง
จากการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ตั้งแต่ระบบงานต่าง ๆ ไปจนถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผลกระทบ ต่อมาคือ
ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล สาหรับประเด็น ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นคือ
กรณีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญติข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจเกิด
การตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักในการดาเนินกิจกรรมได้โดยคานึงถึงความเสี่ยงในด้าน
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ เตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการ
ป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านดังกล่าว ได้แก่

1. ก าหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน การกากับดูแล การป้องกันรักษาความ
ปลอดภั ย และบทก าหนดโทษ รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในชีวิต ประจาวัน การสร้างความ
ตระหนัก รู้และรับผิดชอบเกี่ ยวกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กั บ
พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการ แจ้งข่าวสารผ่านระบบอีเมล์ การ
อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ ง านเทคโนโลยี อย่ า งถู ก ต้ อ งที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด ต่ อ กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง และมี ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล เพื่ อ ป้ อ งกั น การถู ก
คุ ก คามทาง ไซเบอร์ รวมถึ ง คุ ณ และโทษจากการใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม
2. การสร้ า งระบบป้ อ งกั น ความปลอดภั ย ตั้ ง แต่ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
จนถึง เครื่อ งคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ที่ มีความเสี่ย ง ต่อ การถู ก
โจมตีจากบุคคลภายนอก
 ระดั บ เครื อ ข่ า ยมี ก ารสร้ า งไฟร์ ว อลล์ (Firewall) เพื่ อ
ป้องกั นและตรวจสอบให้มีก ารรับส่งข้อมูลในช่องทาง ที่
กาหนดกับปลายทางที่อนุญาตเท่านั้น
 ระดั บ อุ ป กร ณ์ มี ก ารติ ด ตั้ ง โปร แกรมป้ อ งกั นไวรั ส
คอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิว เตอร์ทุ ก เครื่อง และมี ก าร
เชื่ อ มต่ อ มาที่ ส่ ว นกลางเพื่ อ สามารถควบคุ ม และแก้ ไ ข
เครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยัง
สามารถหาสาเหตุ ข องการถู ก คุ ก คาม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่
ต้นเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้า ในครั้งต่อไป
3. การกาหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อการ
จาแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อให้ การเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและ ตามความจาเป็น อันจะเป็น
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นความลับและการจารกรรมข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงกาหนดให้มีระบบการบันทึก การเข้าใช้
งานเพื่อให้ สามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการสารองข้อมูล ที่สาคัญ
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อระบบหลัก มีปัญหา ส่งผล
ให้ธุรกิจยังสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
5. การเก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ง านเครื อ ข่ า ยตามข้ อ บั ง คั บ ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์
และมีการกากับดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง ต่อการถูกจาร
กรรมข้อมูล หรือกระทาผิดกฎหมาย

6. การติ ด ตั้ งโปรแกรมเพื่อ ตรวจสอบการใช้ง านโปรแกรม ที่ ไ ม่
ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ในส่วนของระบบ
เครื่องแม่ข่าย (Server) มีก ารตรวจสอบ สิทธิก ารใช้งานและ License รวมถึงดาเนินการต่ออายุ การใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบทั้งหมดใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. การเพิ่ มระบบบันทึ ก และติ ดตามการแก้ ไขปัญ หา ของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวสามารถสื่อสาร กับผู้ใช้งานและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของ
บริษัท บริษัทได้มีการจัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuing Plan) เพื่ อน ามาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ต่างๆ โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้บริษัทจะนามาปรับใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์และอย่างทันท่วงทีจึงสามารถ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทั้งหมด 5 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะโดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
10. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ
นายวิ ช า พู ล วรลั ก ษณ์ นางภารดี พู ลวรลั ก ษณ์ นายวี ร วั ฒ น์
องค์ ว าสิ ฎ ฐ์ นายธนกร ปุ ลิ เ วคิ น ทร์ สองในสี่ ค นนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
อานาจของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
2. กรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทได้
3. คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลอื่ น ใดให้ ด าเนิ น กิ จ การของ
บริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องนั้น
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุ้นได้เป็น
ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้นและ
รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
ว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระทาได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การพิจารณาและ
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รายงานประจาปี 2562

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกาไร
และจั ด สรรเงิ น ไว้ เ ป็ น ทุ น ส ารอง การเลื อ กตั้ ง กรรมการแทน
กรรมการที่ อ อกตามวาระ และก าหนดค่ า ตอบแทนการแต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนและกาหนดค่าตอบแทนการขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคล
อื่ น การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น มาเป็ น ของบริ ษั ท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การทาแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของบริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก าหนดวิสัย ทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดาเนินงาน พร้อม
ควบคุ ม ติด ตามผลการดาเนิ นงานให้เ ป็น ไปตามเป้ า หมายอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายทุกปี

4. จั ด ท าจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ส าหรั บ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่
บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตามให้มีก ารปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
5.ก าหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มกั บ ติ ด ตามให้ ฝ่ า ยจั ด การเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา
6.จัดให้มีก ารเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุก กลุ่ม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
7. คณะกรรมการต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบโดยมิ ชั ก ช้ า ในกรณี ที่
กรรมการมีส่ว นได้เสี ย ไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่
บริษัททาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและ
บริษัทในเครือ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
รอบปีบัญชี
8. คณะกรรมการต้ อ งประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ นต่ อ ครั้ ง โดยมี
กรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
9. คณะกรรมการต้องจัดให้มีก ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท
10. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้น ส่ วนหรื อกรรมการในบริษั ท อื่ นที่ ป ระกอบกิ จ การอั น มีส ภาพ
อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดาเนินการเรื่องใดที่กรรมการราย
ใดเป็ น บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วน
เสี ย หรื อ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดให้
กรรมการรายนั้นไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ในบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ ยวข้อง (ตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานในการเป็ น ผู้ มี อ านาจควบคุ ม
รวมถึ ง อ านาจในการลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ไม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
พนั ก งานประจ าของบริ ษั ท หรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น
ประจาหรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งปัจ จุบันและในช่วง 3 ปี ก่ อนได้รับ
การแต่งตั้ง
3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ
ผู้มีอานาจควบคุม
4. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ในลั ก ษณะของการ
ให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน
5. ไม่เป็ นการได้รั บแต่ง ตั้งขึ้ นเพื่อ เป็น ตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได้
7. สามารถทาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่ า เที ย มกั น และดู แ ลมิ ใ ห้ เ กิ ด รายการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจ กรรมที่สาคัญ
ของบริษัทได้
โดยกรรมการอิสระทาหน้าที่พิจ ารณาด้วยดุลพินิจ ที่เป็นอิสระ
เพื่อให้นโยบาย แผนการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท
ให้ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน
อนึ่ง การกาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าวได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กาหนดโดยสานักงาน
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ คั ดเลื อ กกรรมการอิ สระ โดยสรรหาผู้ ที่ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อก าหนดที่เกี่ ยวข้องกับ
ทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่ ง บริ ษั ท เห็ น ว่ า กรรมการอิ ส ระข้ า งต้ น สามารถใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ได้มี ม ติ ใ ห้แ ก้ ไ ขคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการตรวจสอบให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลตามแนวทางที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ได้ ป ระกาศใช้ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น กั บ ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คานิยาม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ หมายถึ ง ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น กรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ
ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้
ตัดสิน ใจในการดาเนิ นกิ จ การของบริ ษัท บริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย
บริษัทร่ว มบริษัท ย่อยลาดับเดีย วกั น หรื อนิติบุค คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น ตลอดจนมี คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ใ นลั ก ษณะ
เดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ส อบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ รวมทั้ ง การท าหน้ า ที่ อื่ น ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่า กรรมการ
ตรวจสอบทุ ก คนมี คุ ณ สมบั ติ ต ามนิ ย ามที่ บ ริ ษั ท ก าหนดขึ้ น และ
เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย และที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ า
นายชัย จรุงธนาภิบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี
และการเงิ น และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระจานวน 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวน 1 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
“Audit Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3
คน ดังนี้
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รายงานประจาปี 2562

รายชื่อกรรมการ
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีก ารรายงานทางการเงินอย่างถูก ต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษัทปฏิ บัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน รวมถึงการ
ถอดถอนหรือเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ น
รายงานประจ าปีข องบริ ษัท ซึ่ง รายงานดั งกล่ าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ ย วกั บความถูก ต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อ ถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ย วกั บการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท ตามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่การดาเนินการเรื่องใดที่กรรมการ
ท่านใดหรือบุค คลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรื อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กั บบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการ
ได้ม าหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ของบริ ษัทจดทะเบี ย น รวมถึ ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้
ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริหาร

จานวนเทียบเท่า
5. มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตาแหน่งที่ไม่สูง
กว่าตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
6. มีอานาจจัดทา เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหารโดย
ให้ครอบคลุมทุก รายละเอีย ดของการคัดเลือก การฝึก อบรมการ
ว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
8. ก าหนดแผนธุรกิ จ อานาจการบริห ารงาน อนุมั ติงบประมาณ
สาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และด าเนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ โดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยคณะ
กรรมการบริห ารจะต้ องนาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ
บริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ
รายการดั งกล่ า วภายใต้ ข้ อ บัง คั บ หรื อ ประกาศ หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท (4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารจ านวน 4 คน มี ร ายนาม คานิยาม
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ สรรหา
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร
และกาหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
กรรมการบริหาร
และก าหนดค่ า ตอบแทนจะต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ และใน
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการ
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
กรรมการบริหาร
อิสระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ นอกจากนี้ จ ะต้ องมีความรู้ และประสบการณ์เ พีย ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิ บั ติ ง านและด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ตามกฎหมาย พอที่ จ ะสามารถท าหน้ าที่ใ นการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทาหน้าที่อื่น
ในฐานะ ก รร มก ารสรร หาแ ละ ก าหนดค่ าตอบแ ทน โ ดย
มอบหมาย
2. ปฏิ บั ติ ง านและด าเนิ น กิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและทิ ศ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตาม
นิยามที่บริษัทกาหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทางการดาเนินงานของกรรมการบริษัท
3. ปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ ที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและที่ประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายไกรทิพย์
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใ น
ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกันหรือ ด้ า นการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจึ ง ได้ มี ม ติ แ ต่ ง เป็ น
การชาระ หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การใช้ จ่า ยเงิน เพื่ อการลงทุ นและเพื่ อการดาเนิน งานต่ างๆ ทั้ง นี้
ภายในวงเงินสาหรับ แต่ละรายการไม่ เกิ น กว่า 60 ล้ านบาทหรื อ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจานวน 4 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ดังนี้

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือก
จากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ความชานาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือมีความรู้ความชานาญ
ในอุตสาหกรรมที่บริษั ทดาเนินธุ รกิ จ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการสรรหาและ
ความเสีย่ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และ
กาหนดค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
กรรมการสรรหาและ
2. ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไม่ ด ารงต าแหน่ ง
กาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการสรรหาและ
3. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก าร
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่
4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
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 ที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา
ประกอบด้
วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 8 คน มีวาระการ
1. กาหนดหลัก เกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท
ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะ
ประธานกรรมการ
มาดารงตาแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
บริหารความเสี่ยง
อนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่น 2. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการ
ใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท
บริหารความเสี่ยง
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
กรรมการ
หน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
บริหารความเสี่ยง
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของ 4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ และประธาน
บริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
บริหารความเสี่ยง
2. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท คณะอนุก รรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์
บริหารความเสี่ยง
ของบริษัทในแต่ละปี
กรรมการ
3. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม 7. นายธนาธิป แย้มพยนต์
บริหารความเสี่ยง
หรื อ รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ควรทราบต่ อ
8.
นายอภิ
ร
ก
ั
ษ์
วาราชนนท์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ความเสี่ยง
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยมี นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจาปี 2561

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รั บ มอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง คงต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งบริ ษั ท ก่ อ นน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ รวมถึงก าหนดหน้าที่ให้
ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. พิ จ ารณา และให้ ค วามเห็ น ในการก าหนดระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับ ได้ (Risk Appetite) และความเบี่ย งเบนของระดั บความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้อง
กับการกาหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
บริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
กาหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
4. จั ดให้มี ก ารประเมิ น และวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งที่ส าคั ญในด้ า น
ต่า งๆ ให้ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั นอย่ า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่ อให้มั่นใจว่า การประเมิน ความเสี่ย งได้ครอบคลุมทุ ก
ขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดาเนินการ
กรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความ
เสี่ยงที่มีความสาคัญต่อบริษัท และดาเนินการให้บริษัทมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจให้ฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลที่เกี่ ย วข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลัก ษณ์อัก ษร หรือ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูล
ด้ ว ยวาจา ส าหรั บ ความเสี่ ย ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความ
รับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้
ผู้บ ริ หาร และเจ้ า หน้ า ที่ ที่เกี่ ยวข้องที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอ
ข้อมูลถือเป็นหน้าทีใ่ นการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
7. ก ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ ย งเพื่ อการต่ อต้ านด้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ เ พี ย งพอ
เหมาะสม
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. ประกอ บด้ ว ย ตั ว แ ทนจากพนั ก งานบริ ห ารที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเป็นสมาชิก
2. กรรมการกากับดูแลกิจการสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และ
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 8 คน มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กากับดูแลกิจการ

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์

5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
6. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
7. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์
8. นางสาวทับทิม วัลลิกุล

โดยมี นางสาวปณิตา มณีดุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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หน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท
5. มอบนโยบายการกากับดูแลกิจจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
6. มอบโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานด้านการดูแล
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. วางกรอบแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในการให้คาแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบีย บและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติต่างๆ
รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดูแลให้มีก ารเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบีย บและข้อกาหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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การประชุมคณะกรรมการ
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการในปี 2562 มีดังนี้
ชื่อและนามสกุล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
บริหาร
กากับดูแล
กาหนด
ความเสี่ยง
กิจการ
ค่าตอบแทน

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

5/5

-

-

-

-

-

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์

5/5

-

-

12/12

-

-

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์

5/5

-

1/1

12/12

1/1

1/1

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์

5/5

-

-

12/12

-

-

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

5/5

-

-

12/12

-

-

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์

5/5

-

-

-

-

-

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล

5/5

8/8

1/1

-

1/1

-

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

5/5

8/8

1/1

-

-

-

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

5/5

8/8

1/1

-

-

1/1

10. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

3/5

-

-

-

-

-

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

4/5

-

-

-

1/1

1/1

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

(8) คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คนดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์

2. นางจินดา วรรธนะหทัย
3. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
4. นายกิติกร พุ่มสว่าง
5. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์
6. นายอภิชาติ คงชัย
7. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
8. นายนรุตม์ เจียรสนอง

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
รักษาการตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโบว์ลิ่ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กาหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจาปี
เ พื่ อ เ สนอ ข อ อ นุ มั ติ ต่ อ คณ ะ ก ร ร มก า ร บริ หาร แ ละ /หรื อ
คณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ก ารดาเนินงานของบริษัท
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้ก รอบนโยบายแผนธุรกิ จ และ
แผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการ
ดาเนิ น การต่า งๆ ตามระเบี ย บอ านาจอนุ มัติ ข องบริ ษั ทหรื อตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้าง
ผู้บริหารและพนักงานในทุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็ น
ตาแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อานวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นตาแหน่งระดับ
เที ย บเท่ า ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยตรวจสอบภายในให้ ด าเนิ น การภายใต้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี
การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการบริหารทั่วไปรวมทั้ง
เอกสารสาคัญอื่นๆ
6. กาหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คาสั่งประกาศ
ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกาหนด
7. แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานเพื่ อ
ประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอานาจในการแต่งตั้งทนายความ
เพื่อฟ้องร้องดาเนินคดีหรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดแทนตนตามที่ เ ห็น สมควร และสามารถยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9. รายงานผลการด าเนิ น งานความคื บ หน้ า ของโครงการต่ า งๆ
ตลอดจนสถานะทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการบริษัท
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่ก ารดาเนินการเรื่องใดที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มี
อานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารและยึ ด หลั ก ความ
โปร่งใสในการสรรหากรรมการไว้เป็นสาคัญโดยปราศจากอิทธิพล
ของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนมีหน้าที่พิจ ารณา ผู้ที่มีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมจากช่องทางต่างๆ ดังนี้
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
100,000 หุ้น โดยอาจเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายเดีย วหรื อ หลายราย
รวมกั นก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือ
หุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทาหลักเกณฑ์
การพิจ ารณาเผยแพร่ผ่ านระบบข้อ มูลของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3
เดือนก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
• พิจารณาจากทาเนียบกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทาโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือจากหน่วยงาน
อื่นๆ หรือจากช่องทางอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเห็นสมควร
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
• พิ จ ารณ าความเ หมาะ สมข อ ง ความรู้ ประ สบก าร ณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เ ป็นประโยชน์ กั บบริษัท (Board
Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
• พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board
Diversity)
• พิจารณาภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ ประวัติการทางานที่ดี รวมทั้งใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ก าร สร ร ห าผู้ ม าด าร ง ต าแ หน่ ง ผู้ บ ริ หาร ร ะ ดั บ สู ง สุ ด
คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการคัดกรอง
สรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น เหมาะสม มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติการทางานที่ดี สามารถ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2562 ได้พิจ ารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 14.2 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม
จานวน 7.8 ล้านบาท และบาเหน็จพิเศษจานวน 6.4 ล้านบาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว
ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี
และเบี้ยประชุม
955,000
595,000
200,000
75,000
30,000
30,000
200,000
75,000

ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
รายชื่อกรรมการ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
10. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม
(บาท)

บาเหน็จพิเศษ
(บาท)

955,000
795,000
700,000
670,000
670,000
595,000
825,000
700,000
700,000
595,000
595,000

1,310,000
1,310,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2562
ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารจานวน 7 ท่านเป็นจานวนเงิน
33.05 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของ
ผู้บริหาร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่
จะยกระดั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ ษั ท จึง ได้ น าเอาแบบประเมิ น
ตนเอง เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เ ป็นเครื่องมื อ
ในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลัก การก ากั บดูแลกิ จ การที่ดี (Good Corporate Governance)
ที่ก าหนดโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี
ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
การให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่า
เทีย มกั น บทบาทของผู้มีส่ว นได้ ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมู ลและ
ความโปร่งใส และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการ และในปี
2562 คณะกรรมการมี ก ระบวนการในการทบทวนการน า CG
Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ ง เพื่ อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในเรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทรายงานให้ทราบซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1
สิทธิผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายในการกากับดูแ ลกิจการที่ดีเกี่ย วกับการดูแ ลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี
2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดาเนินงานของ
บริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกั น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่สาคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกาหนดนโยบายไว้ดังนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้องและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมี
ส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพีย งพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล
การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
เสนอบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการล่ ว งหน้ า สิ ท ธิ ใ นการส่ ง
คาถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการงดเว้นการกระทาใดๆ อันเป็น
การละเมิ ด หรื อ จ ากั ด สิ ท ธิ ห รื อ การลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ใน
44

รายงานประจาปี 2562

การศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่ น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคั ญ
เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้น ใช้สิ ท ธิต่ า งๆ เช่ น การให้ ข้อ มู ลส าคัญ ที่ เป็ น ปัจ จุ บัน ผ่ านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า
• คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นานโยบายสิทธิของผู้ถือ
หุ้ น มาปฏิ บั ติ และมี ค วามครอบคลุ ม มากกว่ า สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
(31 วันล่วงหน้า ก่ อ นวันประชุม ) และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษพร้ อ มกั น โดยมี ข้ อ มู ล เหมื อ นกั บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ
เอกสารที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR
Code
4. เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยาม
กรรมการอิสระ
5. เอกสารแนบ 4 ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม ส าหรั บ
กรรมการประจาปี 2562
6. เอกสารแนบ 5 รายนามผูส้ อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 6 ค าชี้ แ จงวิ ธี ก ารมอบฉั น ทะ การลงทะเบี ย น
หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับ
มอบฉันทะ
9. เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
10. เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
11. เอกสารแนบ 10 แผนทีข่ องสถานทีใ่ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
• ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้
บริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝากหลั ก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมี
ช่ ว งระยะเวลาในการจั ด ส่ ง เอกสารมากกว่ า ตามที่ ก ฎหมายได้
กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูล
มากขึ้น

• ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริก ารในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้ง
จัดทาป้ายสัญลัก ษณ์สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบีย นแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารใหม่
• หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริษัทได้นาเนื้อหา
การประชุ ม ซึ่ง ประกอบด้วย รายละเอี ย ดวาระการประชุ มมติ ที่
ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาถามและความเห็นของผู้ถือ
หุ้นรวบรวมจัดทาเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 การป้องกันกรณีการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ส่ ง เสริ ม การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และ
ไม่จากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีก ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 บริษัทไม่มีก ารแจกโดยกะทันหั น ซึ่งเอกสารที่ มี
ข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
1.4 การอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ
• บริษัทอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการนา
ระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนนเสีย งโดยวิธี Barcode มาใช้
พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
ก่อนการประชุม
• บริษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นให้
ผู้ถือหุ้ นทราบในหนังสือ เชิญประชุ มรวมทั้งในวันประชุมผู้ ถือหุ้ น
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอน
การออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีก ารบันทึก การแจ้ง
กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
• บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็น
ข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
1.5 การจั ด สรรเวลาและการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นร่ ว มแสดง
ความคิดเห็น
• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุม หรือ เกี่ ย วข้อ งกั บ บริษั ท และแสดงความคิ ดเห็ น โดย
ประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระรวมทั้ง
ได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ ย วข้องกั บบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรวมทั้งค า
ชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

• บริษัทจัดให้มีก ารบันทึกเสีย งการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผย
รายละเอียดสาระสาคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลังและ
ช่ว ยให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มการประชุ ม สามารถติ ด ตาม
รายละเอียดได้
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ให้มีความเคร่งครัดกว่า
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
• บริษัทได้เปิดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย
เดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
นั บ จากวั น ที่ ถื อ หุ้ น จนถึ ง วั น ที่ เ สนอเรื่ อ ง เพื่ อ บรรจุ ใ นวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยได้ จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า เป็ น เวลา 3 เดื อ นก่ อ นวั น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษั ท ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ร วบรวมวาระการประชุ ม และน าเสนอต่ อ
กรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระ
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมก็ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เพื่ อ พิ จ ารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่า
ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
• บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่าน
ระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริ ษั ท ล่ ว งหน้ า เป็ น เวลา 3 เดื อ นก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ าปี 2562 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 25 61 ถึ ง วั น ที่
31 มกราคม 2562) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมา
ตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กาหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อ
• คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่ได้กาหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
บริษัทได้ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบีย บวาระการ
ประชุมอย่า งเคร่ง ครัด โดยไม่มีก ารแจกเอกสารที่มี ข้อ มูลส าคั ญ
เพิ่ ม เติ ม อย่ า งกะทั น หั น และไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ย นแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหน้า
• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบ
มอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะ
เฉพาะส าหรั บ custodian) ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยเผยแพร่ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้าเป็นเวลา 31 วันก่อน
วันประชุม) สาหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
• คณะกรรมการบริ ษั ท อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มี
กรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจานวน
2 คน คือนายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ) และนายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ได้
• คณะกรรมการบริษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถือ หุ้ น ใช้ สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และ
แจกในขณะลงทะเบี ย นก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ซึ่ ง ได้ จั ด ท าบั ต ร
ลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ปันผล
การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจ ารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการ
นับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นในภายหลัง มาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อ ผู้ อื่ น ในทางมิ ช อบไว้ ใ นหลั ก จรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Code of
Conduct) ซึ่ ง ครอบคลุ มถึ ง เรื่อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายในเพื่ อซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดย
มีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การ
จัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้
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เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการแจ้ ง
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทารายการระหว่างกัน
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่พร้อมกับ
ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกั บนโยบายการก ากั บดูแ ล
กิจการที่ดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
ดังนี้
1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้าและเจ้าหนี้
3. ผู้ถือหุ้น
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
6. คู่แข่ง
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
1. พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่ พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดื อ น รายได้ จ ากการท างานล่ ว งเวลา โบนั ส ประจ าปี การ
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ จั ด ให้ มี ก ารอบรมและสั ม มนาผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกระดับ เป็นต้น
3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่า
เทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ
ประวัติการทางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
4) บริษัทคานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสาคัญ และเปิดโอกาสให้
พนั ก งานร้ อ งเรี ย น กรณี พ นั ก งานไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่รับเรื่อง เป็นต้น
5) บริษัทมี หน้า ที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อ มในการท างานให้มี ความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผล

2. ลูกค้าและเจ้าหนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า
1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะ
ยาวกั บ ลู ก ค้ า โดยยึ ด หลั ก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความเชื่ อ ถื อ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของ
บริษัทด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อปัญหา
และความต้ อ งการของลู ก ค้ า อั น ดั บ แรก โดยให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ยึ ด มั่ น ในการน าเสนอและส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่าง
ดีที่สุด
• การเสนอราคาและเงื่อ นไขการค้าให้แก่ ลู ก ค้าที่จัด อยู่ในกลุ่ ม
เดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ที่ ผลิ ตได้ เพื่ อสร้า งความเชื่อ มั่น และ
ความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
• พร้อมที่จะตอบคาถามของลูกค้า รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การให้คาแนะนา และการติดตามผลความคืบหน้าใน
ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยคานึ งถึง ประโยชน์ สูงสุด ของบริษั ท และตั้ง อยู่บ น
พื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้
ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง
กันไว้กั บคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อน
ไหขข้ อ ใดได้ ต้ อ งรี บ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนว
ทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
1.
สถานภาพทางการเงิน
2.
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3.
ความสามารถทางเทคนิค
4.
ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
5.
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ รายการเกี่ยวข้อง
6.
นโยบายต่อต้านทุจ ริตคอร์รัปชั่น และนโยบายด้า น
คุณภาพ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบีติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพัก
ที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้าประกัน และ
เรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนิ้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกันโดย

ก าหนดแนวทางในการบริ ห ารเงิ น ทุ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงที่
แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ย ากลาบากต่อการ
ชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสาคัญต่อการบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงิน โดยการวางแผนชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจนและ
ตรงตามเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อการ
ติ ด ตามวางแผนและควบคุ ม สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ให้ มี ค วาม
เหมาะสมกั บ กิ จ กรรมทางการเงินของบริษัท โดยมี ก ระบวนการ
ประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัย สาคัญครบทุก
ด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
3. ผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น
1) บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ งปกป้ อ ง และเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ขั้ น
พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิ จ การ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล กิ จ การอย่ า ง
เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการกาหนด
หรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้แก่สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาถามต่อที่ประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามต่อที่
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น
3) บริษัทต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจากัดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น
4. พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)
1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
2) บริษั ทมีห น้า ที่ในการเปิด โอกาสให้คู่ ค้าทุ ก รายน าเสนอสิ นค้ า
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
• ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่า
เทียมกัน
• การพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของการ
เปรียบเทีย บคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
• ต้องรัก ษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีก ารรับสินบนหรือ
ค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเสนอ
ของคู่ค้ารายหนึ่ง หรือหลายราย ให้กั บคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
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5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบัน
การเงิน
1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินได้
รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานของบริ ษั ท และแนวโน้ ม ผล
ประกอบการในอนาคตได้ ต ามความเหมาะสม และเป็ น ไปตาม
เงื่ อ นไขของกฎหมายและการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี ในเรื่ องการ
เปิดเผยข้อมูล
2) บริษัทจะอานวยความสะดวกโดยจัดทาข้อมูลแนะนาการลงทุน
ของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์
6. คู่แข่ง
นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง
บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทาการใดๆ ที่ทาลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจาก
ข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาสั ง คมอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่ อ หวั ง ระดมทุ น
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และ
จากการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้องกั น มิให้ก ารดาเนินธุรกิ จ
สร้ า งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท จึ ง ให้
ความส าคั ญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบีย บ และมาตรฐานที่เกี่ ย วข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษั ท
สนั บ สนุ น ให้ ค วามรู้ แ ละจั ด ให้ มี กิ จ กรรมรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
เสริมสร้างและปลุกจิตสานึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน
การความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ทั้งด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ด้านอื่น
ที่กฎหมายกาหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การน าผลงานต่ า งๆ มาใช้ ภ ายในบริ ษั ท
จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่านั้นจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่าง
เสมอภาคกั น บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุก คนมีสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหง
ในทุกรูปแบบ การจ้างงานที่เป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ
กระทาใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
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นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ก รรมการ พนัก งาน และบุคคลใดๆ ที่ ก ระทาการแทน
กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท
จึง ได้ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การต่ อต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ก รรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ ดูแลและก าหนดแนวปฏิบั ติเกี่ ย วกั บ การต่ อต้า น
ทุจริตคอร์รัปชั่น สาหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทได้มีการกาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บุคคลใดก็ ตามที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรีย นหรือเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรีย นหรือแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อ
หน่วยงานที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความ
คุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บ
รั ก ษาเป็ น ความลั บ ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ ผู้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งและหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบจะทาหน้าที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรีย น
หรื อ เบาะแสตามขั้น ตอน หากการสอบสวนสิ้น สุ ด และผู้ ถู ก แจ้ ง
กระทาความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ความผิ ด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็ น ผู้ ร ายงานผลกรณี ทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกเดือน
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานท าหน้าที่ให้
ค าปรึก ษา และรับข้อ ร้องเรีย นด้านคุณ ธรรมและจริย ธรรม โดย
ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะดาเนินการเก็บรักษาเป็นความลับ
ทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยานต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งพนัก งานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่มสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนโดยตรงมายังช่องทางที่อยู่ต่อไปนี้
1. จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่าน
ใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 เลขานุการบริษัท
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โดยส่งมายังที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
1839, 1839/1-6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
2. อีเมล auditcom@majorcineplex.com

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ใ ห้ ค วามเ ป็ น ธร รมและคุ้ มครอ งผู้ ที่ ป ฏิ เ สธการ
คอร์ รั ป ชั่ น โดยก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองผู้ ที่ ป ฏิ เ สธการ
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ปกปิ ด เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น ความลั บ ไม่ เ ปิ ด เผยแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่
เกี่ยวข้อง
2. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา บังคับหรือขู่เข็ญทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ไม่นาเหตุดังกล่าวไปประกอบการพิจ ารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลด
ตาแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ในทุกกรณี
แม้ ว่ า การปฏิ เ สธการคอร์ รั ป ชั่ น นั้ น จะท าให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งสู ญ เสี ย
โอกาสทางธุรกิจ
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ใช้เหตุ
จากการที่ผู้นั้นปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไปในทางเลือกปฏิบัติ บริษัท
ถือว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ผลการปฏิบตั นิ โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
• ในรอบปี 2562 บริษัทได้ท าการเปิด เผยข้อมูลของบริษัททั้ ง
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิ ใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม
เกณฑ์ ที่ก าหนดโดยส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยอย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทั น เวลา และโปร่ ง ใสผ่ า น
ช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต.หรือ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยด าเนิ น การเนื่ อ งมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกาหนด
• นอกจากนี้บริษัทยังได้นาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆของบริษัท
เปิ ด เผยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจาปีภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุด
ของรอบปี บั ญ ชี เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ ท ราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงสาหรับปี 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูง
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่
เพี ย งพอ การเที ย บเคี ย งกั บ ค่ าตอบแทน กรรมการในบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม

และธุรกิ จ ที่มีขนาดใกล้เคีย งกั น รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาใน
เบื้องต้น และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็ น ชอบและน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี เ พื่ อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดใน
แต่ละปี และการกาหนดค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
3. ทั้งนี้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียด
ค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี นอกจากนี้ยังต้อง
เปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทาหน้าที่อื่นให้บริษัท
เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการ
ทาหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น
4. ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทาหน้าที่ในฝ่าย
บริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจ ารณานาเสนอวงเงิน
และรายละเอี ย ดการตอบแทนกรรมการเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เพื่ออนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 14.2 ล้าน
บาทต่อปีแก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏอยู่ ใ นหั ว ข้ อ ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห าร ทั้ ง นี้
กรรมการของบริ ษั ท ที่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยจะไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอี ย ดปรากฏในหั ว ข้ อ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
4. 4 บทบาทแ ละหน้ าที่ ข อ งค ณะ กรร ม การ บริ ษั ทแ ล ะ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุก รรมการขึ้น เพื่ อช่ ว ยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกลั่นกรอง
งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท อย่า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เชื่ อ ถื อ ได้
เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสาคัญที่
อาจกระทบต่อราคาหลัก ทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น
ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง นั ก วิ เ คราะห์ ทั่ ว ไป และภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ย วกั บบริษัท ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้นัก ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น
• บริ ษั ท ได้ จั ด ท าแผนนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ โ ดยสั ง เขป และแผน
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจาไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณี
หากนัก วิเคราะห์ประสงค์ที่จ ะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม
บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็น
กรณีๆ ไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นัก
ลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นัก

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
• คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกากับดูแลธุรกิจโดยยึด
มั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก าร
บริหารงานและการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการจึงได้กาหนดหลักการกากับกิจการที่ดีเป็นนโยบายอย่าง
เป็นลายลัก ษณ์อัก ษรและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายดั ง กล่ า วดั ง มี ร ายละเอี ย ดนโยบายการก ากั บ กิ จ การที่ ดี
ต่อไปนี้
• การคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามีสิทธิเสนอ
บุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการล่ ว งหน้ า เป็ น ต้ น ตลอดจนไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ล งทุ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ย วข้องอย่างถูก ต้อง เพีย งพอ ทั่วถึง เท่าเทีย มกั นและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกเช่น ผ่าน
กิจกรรมในปี 2562
จานวนครั้ง
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
• การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น
200
ในการกากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ทา ง โ ทร ศั พ ท์ กั บก อ ง ทุ น
60
เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิด
ต่างประเทศ
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
การพบปะผู้ ล งทุ น สถาบั น ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
110
• การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและ
นักวิเคราะห์
การตรวจสอบภายใน
เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit)
5
• การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ และ
17
กับการดาเนินกิจการของบริษัท
ต่างประเทศ
• การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ภายใต้ ก รอบของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
อีกทั้งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ 5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
(Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893, 275 หรือ • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คนซึ่งมี
ในลัก ษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ หลาก หลาย ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ ปร ะ สบก าร ณ์
ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท รวมทั้ง การ
อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
• คณะกรรมการบริ ษั ท ค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้เป็นสาคัญ ดังนั้นประธานกรรมการของบริษัท
จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้า
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รายงานประจาปี 2562

หน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อานวยการ
สัดส่วนและโครงสร้างคณะกรรมการ

เพศ
1 คน

10 คน

5.3 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
• คณะกรรมการบริ ษั ทมี ภ าวะผู้ นา วิสั ย ทัศ น์ และมีค วามเป็ น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์สู งสุดของบริษั ทและผู้ถือหุ้ น
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้
หาข้ อ มู ล ต่า งๆ เพื่อ ประกอบการพิ จ ารณาและคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
• คณะกรรมการบริษั ทมุ่งหวังที่จ ะให้กิ จ การของบริษัทมี ความ
มั่นคง และมีความสาเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาวจึงได้
ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปรวมถึ ง ก าหนด
เป้าหมาย แผนธุรกิ จ และแผนงบประมาณ โดยคานึ งถึงการเพิ่ ม
มูลค่าทางเศรษฐกิ จสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท
และของผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุก ปี ตลอดจนทาหน้าที่ในการกากั บ
ดูแลและติดตามการดาเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลใน
การบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นาใน
การก าหนดแนวทางการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี หลั ก จรรยาบรรณ
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมั ติ การทารายการระหว่างกั นกั บ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง รวมถึ ง การ
แบ่ง แยกขอบเขตอานาจหน้ าที่อ ย่างชัด เจนระหว่า ง ผู้ ถือหุ้ นกั บ
คณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกัน
ได้อย่างอิสระ
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น
กรรมการและฝ่ายบริหารด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี

เหตุมี ผลและเป็ นอิ สระภายในกรอบจริ ย ธรรมที่ ดี ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
เป็ น สาคั ญ โดยยึ ด ถื อการปฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารตาม
ประกาศคาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่ างเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันนั้น
• คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ ม มี ส่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการ และ
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นาเสนอ
นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การทารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจาปี
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
• คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ าเสมอและเคร่ ง ครั ด โดยครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ
และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญ
และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการดาเนินการของฝ่าย
บริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานยึ ด มั่ น อยู่ ใ นกรอบของ
คุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการ
อิสระจานวน 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 5 คน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก รรมการจานวนทั้งสิ้น 11 คน
โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จานวน 5 คน (ร้อยละ 45)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
จานวน 6 คน (ร้อยละ 55)
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5.7 การรวมหรื อ แยกต าแหน่ ง เพื่ อ การถ่ ว งดุ ล อ านาจการ
บริหารงาน
คณะกรรมการบริษัทกาหนดแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
การกาหนดให้บุคคลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กั บฝ่ายบริหาร เพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง มี อ านาจโดยไม่ จ ากั ด และ
สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้
ประธานกรรมการมี ห น้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ดชอบในฐานะผู้ น า
คณะกรรมการในการกากับดูแลกิจการ รวมถึงการเป็นประธานในที่
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ด าเนิ น การ
ประชุ ม อย่ า งเหมาะสมและโปร่ งใส และเปิด โอกาสให้ ผู้เ ข้ าร่ ว ม
ประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในเรื่องสาคัญต่างๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนธุรกิ จ การลงทุน และแผนงบประมาณประจาปีเพื่ อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท
รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ทาหน้าที่ในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมทั้ง
กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึง
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากั บดูแ ล
กิจ การของบริษัทเป็นลายลัก ษณ์อัก ษร และให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีก ารทบทวน
เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลาย
ลัก ษณ์ อั ก ษรขึ้ น ไว้ แล้ ว และได้เ ผยแพร่ แจกจ่า ยให้ แก่ ก รรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ เ ข้ า ใหม่ และด าเนิ น การทบทวน
จรรยาบรรณต่างๆ สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม
เพื่อให้เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริย ธรรมที่บริษั ทใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิ จ และคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ด้ า นการ
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบีย บต่างๆ ซึ่งจะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
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5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าปีละ 4 ครั้ง และดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบีย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีก ารใช้ดุลย
พินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอ
เรื่ อ งและมากพอที่ ก รรมการจะอภิ ป รายปั ญ หาส าคั ญ กั น อย่ า ง
รอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุก
ครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการ
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษ
• ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในปี 2562 นั้ น ในช่ ว ง
ปลายปี 2561 เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ท า ก าหนดการประชุ ม
ประจาปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกาหนดการประชุมล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัด
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
• ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
เอกสารประชุมให้แก่ก รรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อน
การประชุมและได้มีการจัดทาเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม
• ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ มเ ป็ น ไ ป ตา ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บริ ษั ท แ ล ะ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด และ
ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
อภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการ
บริ ษั ท และที่ ป รึ ก ษากฎหมายเข้ า ร่ ว มการประชุ ม และจดบั น ทึ ก
รายงานการประชุ ม ข้ อ ซั ก ถามและข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ของ
กรรมการ เพื่ อ ให้ ก รรมการและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถติ ด ตามและ
ตรวจสอบได้
• ก าหนดนโยบายให้ ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาสที่ จ ะ
ประชุ มกั นเอง อย่ างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ ออภิ ปรายปัญ หาต่า งๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็น
จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ท า “แบบ
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment)
นาเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทา
การประเมินตนเองแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณา
ผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการทางานให้ดีขึ้น ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินแบ่งตาม
หัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร ดังนี้
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการ
ประเมินรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 97.93
-ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบรายคณะในภาพรวมทุก หั ว ข้ อ อยู่ ใ น
ระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 98.57
-ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติข อง การประเมิ น ของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 99.34
- ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารปี 2562 ในภาพรวมทุก หัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้
คะแนนรวมร้อยละ 99.86
5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยมีคณะกรรมการบริษทั จานวน 10 คน ที่ได้ผ่านการอบรม
หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ
Director Certification Program (DCP) จ า ก ส ถ า บั น IOD
เรียบร้อยแล้ว
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
ในปี 2562 กรรมการบริ ษัทได้เข้ าร่ว มอบรมสั มมนาในหลัก สูต ร
ต่อไปนี้
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
-สรุปสาระสาคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดย Tileke&Gibbins
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ ToPCATS
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
หลักสูตรวิทยาการผู้นาไทย-จีน (วทจ.) ยุคใหม่ รุ่นที่ 2
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
-สรุปสาระสาคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดย Tileke&Gibbins

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดาเนินการ
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล บริ ษั ท ภาพรวมธุ ร กิ จ โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น
โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และกาหนดการประชุม เพื่อให้
กรรมการใหม่ รั บ ทราบถึ ง บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบั ติใ นการก ากั บดู แลกิ จ การของ
บริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน
และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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5.13 การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ ได้จัดทาการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมา
ดารงตาแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตาแหน่งที่
อาจว่ า งลง ตลอดจนรองรั บ ต าแหน่ ง ที่ อ าจต้ อ งก าหนดขึ้ น ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในอนาคต และสร้างโอกาสใน
การทาธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับ
การสานต่ออย่างต่อเนื่องและทันท่วงที โดยมีแผนการดาเนินงาน
ดังนี้
ใ น ก ร ณี ที่ ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ว่ า ง ล ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกจากรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี
จ า นวน 1 ท่ า น ห รื อ อ าจ พิ จ าร ณ าส ร ร หาแ ละ คั ดเ ลื อ ก
บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กาหนด และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้น เพื่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ตามลาดับ
ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงว่างลง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
เสนอผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง ตามที่ ไ ด้ จั ด ท าแผนรองรั บ ไว้ ส าหรั บ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไป ซึ่งได้ระบุตัวบุคคลที่จะ
ปฏิ บัติ หน้ า ที่แ ทน (Successor) ไว้ และในกรณี ที่ยั ง ไม่ มีบุ คคลที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนา
บุคลากรในลาดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งอาจสรร
หาและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้กาหนดกระบวนการ
จัดทาการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) ดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งงานสาคัญที่ต้องจัดทา Succession Plan เช่น
ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ ภายใน 3-5 ปี เป็นต้น
2. วิเคราะห์และกาหนด Competency ของผู้บริหาร และพนักงาน
ในระดั บ Chief, Director และ Department Manager ขอ ง
ตาแหน่งที่ต้องการจัดทา Succession Plan
3. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการสรรหา คั ด เลื อ ก และเลื่ อ นระดั บ
ตาแหน่งพนักงาน
4. ค้นหา และประเมินกลุ่มบุคคลากรที่มีความพร้อมในการสืบทอด
ต าแหน่ ง (Pool of Candidate) จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานของแผนก
บริหารทรัพยากรมนุษย์
5. จัดทาแผนกการฝึกอบรมของฝ่าย หรือตาแหน่งงานที่จะจัดทา
Succession Plan
6. จัดทา และดาเนินการฝึกอบรมพัฒนา Pool of Successors ตาม
Group / Individual Development Plan
7. ติ ด ตามผลการพั ฒ นาและผลการปฏิ บั ติ ง านของ Pool of
Successors ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
8. การเลื่อนระดับตาแหน่ง
9. สรุ ป ประเมิ นผลการด าเนิ น โครงการ Succession Plan และ
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รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม
ภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติก าร คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบการ
ตัดสินใจการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และการกาหนดวงเงิน
อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกาหนดระเบียบ
วิธี ปฏิ บัติ ของพนัก งานแต่ล ะสายงานไว้อ ย่า งชั ดเจนการก าหนด
กรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุม
และขั้นตอนในการทารายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละมี ก ารใช้ น โยบายบั ญ ชี ต าม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการ
แสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้พิ จ ารณาประเมิ น ความเพี ย งพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ประจ าปี 256 2 แล้ ว มี
สาระสาคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication)
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โดยจะ
วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน และสัญญาณเตือน
ภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
เพื่อที่บริษัทจะดาเนินการจัดการและบริหารความเสี่ย งที่เกิ ดขึ้น
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ การติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการกาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ตลอดจนกาหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็น
สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบ
กับบริษัท

ของปัญหา และการแก้ไขเป็นประจาทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารและทาความเข้าใจกับ
พนั ก งานทุ ก คนในองค์ก รเพื่ อรั บ ทราบและปฏิ บั ติต ามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังกาหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์และปัจ จัย ความเสี่ยงให้มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพิ จ ารณาและประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข
ตามลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยง
เหล่านั้น เพื่อให้บริษัทดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้บริษัทได้มี
การติ ดตามการปฏิ บั ติง านของหน่ วยงานต่า งๆ ว่า ได้ ป ฏิบั ติต าม
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก าร
ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งในการติ ด ตามการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยจะมี ก ารรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมี
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท อย่ า ง
สม่าเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กาหนดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ด้ า นการควบคุ ม ภายในโดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การ
ควบคุมตนเอง (Self-Control)

รายละเอี ย ดบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ (44 ปี)
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยม อันดับ 2)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

2550-ปัจจุบัน : ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม :

1. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP),
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. Transforming IA for the Digital Age, สมาคมผู้ ต รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
3. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG), Thai Institute
of Directors (IOD)
4. Cyber Security ส าหรั บ ผู้ ต รวจสอบและนั ก บั ญ ชี ใ นยุ ค 4.0,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร, บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ จากัด
6. Cyber Leadership Forum 2018, ACIS PROFESSIONAL
CENTER

7.Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018,
World Business Forum
8. หลั ก สู ต ร IT Application Audit Process in the Digital,
สวทช.
9. หลั ก สู ต ร How To Develop a Risk Management Plan,
Thai Institute of Directors (IOD)
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. จั ด โครงสร้ า งแบ่ ง งานความรั บ ผิ ด ชอบและบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ภายในสานักตรวจสอบ Design the overall structure
2. จัดทาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และสอบทานผู้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ ผ่านการพิจ ารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จั ดท างบประมาณประจ าปี และตั วชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของงาน
ตรวจสอบ
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงาน
ตรวจสอบทั้ ง ด้ า นปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นสารสนเทศ เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่
จริงของทรัพย์สินของบริษัท
7. ประเมินความเชื่อถือได้และความถูก ต้องของข้อมูลด้านบัญ ชี
การเงิน
8. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้
9. ตรวจสอบ/สอบสวน และดาเนินการทางกฎหมายการทุจริต
10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ
11. จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
12. คัดเลือกและพัฒนาผูต้ รวจสอบภายในทุกระดับให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
13. ให้คาแนะนาและปรึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
14. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
15. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษา

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในที่
มีสาระสาคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมี
วิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้
1. ดาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญรวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษั ท
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้บริษัทยั งได้
กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่
การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็น
สานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจานวนเงินไม่เกิน 8,450,000
บาท* ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นจากผู้สอบบัญชี
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2562
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท
4,340,000
4,550,000
2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
3,705,000
3,900,000
3.ค่าบริการอื่นๆ
- ไม่มี - ไม่มี รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
8,045,000
8,450,000
*ค่าสอบบัญชีของบริษัทน่อยในปี 2562 เพิ่มขึ้นตามที่ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 อนุมัติ เนื่องจากระหว่างปีมีการ
เรียกเก็บค่าสอบบัญชีของบริษัท ไท เมเจอร์ จากัด เพิ่มเติม
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รายงานประจาปี 2562

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้ควบคุม และตรวจสอบ
การบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนาของประธานกรรมการที่มีภาวะ
ผู้นาและสามารถควบคุม การดาเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และควา ม
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกันโดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตาแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจาของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไมว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในนด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือก
จากกรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ สานักงานคณะกรรมกา ร
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบติสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
กรณีของหลักการกากับดูแลกิจการที่ยังไม่มีการนาไปปฏิบัติ
สาหรับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้มีการปฏิบัติ บริษัทจะนาไปพิจารณาหาแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
1. คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก
คณะกรรมการไม่มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด
2. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการไม่มีการกาหนดจานวนการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระและกรรมการ เนื่องจาก
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่าง
สูงสุด
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บุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี พ นั ก งานจ านวน
1,812 คน เพื่อ รองรั บการให้ บริ ก ารส าหรับ ลูก ค้า ที่เ ติบ โตอย่ า ง
ต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา
พื้น ที่เ ช่ าและบริ ก าร รวมถึ ง ธุร กิ จ สื่ อ ภาพยนตร์ โดยในปี 2562
บริษัทได้เพิ่มจานวนสาขาอีก 11 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศใน
กลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
สายธุรกิจหลัก

จานวนพนักงาน

สานักงานใหญ่
โรงภาพยนตร์

393
902

โบว์ลิ่ง
ขายโฆษณา
ขายพื้นที่เช้าและศูนย์การค้า
สื่อภาพยนตร์
รวมจานวนพนักงาน

252
57
109
99
1,812

อัตราการลาออก ปี 2560-2562
ปี

2560

2561

2562

อัตราการลาออก (ร้อยละ)

2.10

1.62

1.39

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนบุคลากร
บริ ษั ท ได้ มี ก ารบริ ห ารค่ า จ้ า งค่ า ตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของ
บริ ษั ท ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น ค่ า ล่ ว งเวลา เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ
ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
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เ งิ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ป ร ะ กั น ชี วิ ต ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จ า ปี
ค่ารักษาพยาบาล และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้
การกาหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขัน และ
รักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้กาหนด
นโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจาปี โดยจะพิจารณาตาม
ผลประกอบการในแต่ละปี ของบริษัท ซึ่งในส่วนของพนัก งานจะ
พิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล
โดยมีนโยบายสารวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็น
ประจ าท าให้ มั่ น ใจได้ ว่ า บริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งและการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน
นอกจากนี้บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงิน
รางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหาร
และพนั ก งาน เพื่ อ เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
องค์กรต่อไป
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
บริ ษั ท ห่ ว งใยต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพของพนั ก งานทุ ก คนจึ ง
เห็นสมควรให้มีก ารดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกั บหน้าที่ประจาของพนัก งานจึงได้
กาหนดนโยบายและแผนงานด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน
รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
อันเนื่องจากการทางานหรือความไม่ปลอดภัยในการทางาน โดยให้
มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อม
ทั้งสนับสนุนกิจ กรรมด้านความปลอดภัย ในการทางานของสถาน
ประกอบกิจการ โดยในปี 2562 มีจานวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยจากการทางานทั้งสิ้น 17 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานทื่เกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทางานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน

M PASSION วัฒนธรรมองค์กร
M

Major Iconic Leadership

เป็นต้นแบบและตานานของโลก

P

Professionalism

ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน

A

Adaptability

พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

S

Speed

คล่องแคล่วและรวดเร็ว

S

Service Excellence

เป็นเลิศในบริการ

I

Innovation

สร้างนวัตกรรม

O

Optimism

มองโลกในแง่ดี

N

Network

ประสานเครือข่าย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน
บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วทาการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน ทาให้ได้
พนัก งานที่คุ้ นเคยกั บการด าเนิน งานและยั งมีส่ว นช่ว ยสร้า งขวั ญ
กาลังใจในการทางานให้กับพนักงาน ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทางาน
อยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่า
เทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัด
สภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการท างานให้ เ อื้ อ ต่ อ การใช้
ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธี
หนึ่ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท มี นโยบายจัด ให้มี ก ารอบรมภายในให้ กั บพนั ก งานของ
บริษัท เพื่ อพัฒ นาให้พนั ก งานมีทั ก ษะความรู้โ ดยเรีย นรู้จ ากการ
ปฏิบัติจริง และจากคาแนะนาของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนัก งานเข้าอบรม และสัมมนากั บ
หน่ว ยงานภายนอกอย่า งสม่าเสมอตลอดจนมี นโยบายในการให้
ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้
พนัก งานทางานกั บบริ ษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีก ารจัดอบรม
ให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทาพร้อมกับการทางาน (On-the-job
training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สาหรับ
ในกรณี ที่ เ ป็ น การฝึ ก อบรมพร้ อ มกั บ การท างาน บริ ษั ท จะให้
พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า ซึ่งพนักงานที่อาวุโส
กว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คาแนะนาและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน
ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ทั้งที่ดาเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่ง
พนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็น
คนจั ด เช่ น การฝึ ก อบรมด้ า นการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ก ารอย่ า ง

สม่าเสมออี ก ทั้งบริษัท ยังจัดอบรมทัก ษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills)
อาทิทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาทักษะการขายและการตลาดการ
พัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการ
ใช้ เ วลาที่ ว่ า งเว้ น จากการเรี ย นให้ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยการฝึ ก
ประสบการณ์ ก ารท างาน โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ มี
โอกาสฝึกทางานในบางตาแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและ
ช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในปี 2562 พนักงานและ
ผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็น จานวน 8,276
ชั่วโมง ซึ่ง ยังไม่ รวมจ านวนของการอบรมออนไลน์ ที่บริษั ทกาลั ง
ดาเนินการพัฒนาระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินของพนักงานที่
เข้ามาอบรมยังสานัก งานใหญ่ ทั้งนี้บริษัทก าลังพัฒนาระบบเพื่ อ
รองรับระบบการอบรมออนไลน์ให้มากกว่าปัจจุบัน อีกทั้ง พนักงาน
ของบริษัททุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาในการอบรม
เกีย่ วกับภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2562 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)
บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
บมจ.สยามฟิวเจอร์ บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้น
ดีเวลอปเมนท์
ทางตรงอยู่ร้อยละ 28.09

ประเภทรายการ
รายได้
1. เงินปันผลรับ
2. รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่า ค่าบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค

2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจา (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
บจ.รัชโยธิน อเวนิว

บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลล
อปเม้นท์ (บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ ) ในอัตราร้อยละ
14.05
กองทุนรวมสิทธิการ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 33.00
ไลฟ์สไตล์
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เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่าย
1.ดอกเบี้ยจ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น
รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
และค่าตอบแทน
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

46.34 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
0.60 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
19.96 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดาเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วย
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขา
พัทยา
ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคา
ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
0.98 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
4.75 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
9.14 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.31 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
0.38 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.49 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

35.93 เป็นค่าตอบแทนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ (ต่อ)

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
2. ค่าสาธารณูปโภค

3. เงินปันผลรับ
4. รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทางการเงิน”)
3.ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจา (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น")

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทางตรงอยู่
ร้อยละ 40.00

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน
"เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน")
เงินมัดจา (รวมอยู่
ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")
เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
รายได้
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่าย
ค่าโฆษณา
เจ้าหนี้อื่น

ล้านบาท
ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ปี 2562
23.78 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่บริษัทฯ
ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
88.21 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
0.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
182.41 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติ
ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
1.69 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.49
1.58
7.55
3.46

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.45 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
21.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

123.50 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

21.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

30.00 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
4.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
56.30 เงินที่บริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอทาคืนในเดือน
ถัดไป
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

61

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
บจ. ซีเจ เมเจอร์
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ถือหุ้นทางตรงอยู่
จากัด
ร้อยละ 49.00
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี
(กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ
50.85
บจ.เมเจอร์ กันตนา กิจการร่วมค้าที่บริษัท
บรอดแคสติ้ง
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ
41.61

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชั่นฟิล์ม

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ไบค์แมน

62

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

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

รายงานประจาปี 2562

ประเภทรายการ
รายได้
1. ค่าโฆษณา
2. รายได้อื่น
รายได้
จาหน่ายลิขสิทธิ์
ลูกหนี้การค้า

รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. ค่าเช่าและบริการ
4. จาหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนโฆษณา
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย
1. ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

0.24 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.42 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.56 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.48
0.09
1.02
1.35

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.05
0.27
0.05
4.61

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

4.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.23 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.11 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

6.03 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.77 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
7.61 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.36 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

13.85 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

0.35 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

0.04
0.16
0.10
0.55

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้าที่
ภาพยนตร์แสงกระสือ บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ
27.74

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ขุนแผนฟ้า
ฟื้น

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ THAT
MARCH

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์ OUR
LOVE FOREVER

ประเภทรายการ
รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการร่วมค้าที่
รายได้
บริษัทฯ ถือหุ้น
1. ค่าบริหารจัดการ
ทางอ้อมผ่าน
2. ค่าโฆษณา
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 4. รายได้อื่น
(บริษัทย่อยของ
ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ)ร้อยละ
1. ต้นทุนส่วนแบ่ง
47.16
ภาพยนตร์
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการร่วมค้าที่
รายได้
บริษัทฯ ถือหุ้น
จาหน่ายลิขสิทธิ์
ทางอ้อมผ่าน
ค่าใช้จ่าย
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส ต้นทุนส่วนแบ่ง
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ภาพยนตร์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า
12.94
เจ้าหนี้อื่น
กิจการร่วมค้าที่
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) ร้อยละ
12.94

รายได้
จาหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.14 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
13.07 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.20 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.07
0.46
46.65
0.03

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

8.60 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.98 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.50 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.69 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.29 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.24 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.32 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.55 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.34 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.40
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์
คืนยุติธรรม

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์
ไบค์แมน 2

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์
ฮักเถิดเทิง

กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์
แก็งตาลซิ่ง และ
หลาน 25 น้า 24

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

กิจการร่วมค้าที่บริษัท รายได้
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ค่าบริหารจัดการ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เจ้าหนี้การค้า
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72
กิจการร่วมค้าที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85

รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
4. รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
กิจการร่วมค้าที่บริษัท รายได้
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ค่าบริหารจัดการ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85
กิจการร่วมค้าที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72

รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
4. รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
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รายงานประจาปี 2562

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
17.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.04
0.20
0.96
0.53

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

5.30 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.43 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.09
0.05
0.36
0.26

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

1.58 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.38 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.54 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
กิจการร่วมค้า
ภาพยนตร์
สามเกลอหัวแข็ง
และ จ๊วดกระเทย
บั้งไฟ

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

ประเภทรายการ
รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ
2. ค่าโฆษณา
3. จาหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภาพยนตร์
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
รายได้
1. ดอกเบี้ยรับ

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

การร่วมค้าที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2. จาหน่ายลิขสิทธิ์
(บริษัทย่อยของบริษัท ลูกหนี้การค้า
ฯ) ร้อยละ 36.98

บจ. แมคไทย

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 90

บจ.แมคแคนนา
แลนด์

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

รายได้
1. ค่าเช่า ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าโฆษณา
3. ดอกเบี้ยรับ
4. รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจา (รวมอยู่
ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

0.07 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.24 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.57 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี
1.48 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.95 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

32.07 เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขุมวิท
รังสิต สาโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
40.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.19 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
32.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.08 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.27 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
6.52 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

5.53

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

11.54 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ.เวลแอด

บจ. เวล ซีนีเพล็กซ์

หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บมจ.วีรันดา รีสอร์ท

บจ.เพชรปิ่นเกล้า

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริษัทที่คุณวิชา
และคุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 70.99 และ
ร้อยละ 29
ตามลาดับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าบริการที่ปรึกษา

บริษัทที่บิดา, มารดา
และคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 20, ร้อยละ
20 และ ร้อยละ 10
ตามลาดับ
บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ 50
และ
ร้อยละ 10
ตามลาดับ
บริษัทที่คุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 2.87

รายได้
ส่วนแบ่งภาพยนตร์

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

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค

รายงานประจาปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

13.20 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตรา
เดือนละ 1.10 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็น
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาหนดในสัญญา เป็น
การคิดค่าตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้
ซึ่งต่ากว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้รับค่าตอบแทน
อื่นใด

ลูกหนี้การค้า

0.51 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.44 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

3.87
0.59
0.02
0.52
0.05

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

66

ล้านบาท
ปี 2562

เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

34.56 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
0.37 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.47 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ.วิรชา

วี มัลดีฟส์ ไพรเวท ลิ
มิเต็ด

บจ. รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

บจ. เอส เอฟ
ดีเวลอปเมนท์

บจ. วี ฟิตเนส

ความสัมพันธ์
บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ. วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
99.98
บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจ. วี
พี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
99.98
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
สยามฟิวเจอร์ ดีเวล
อปเมนท์
ร้อยละ 14.05 และ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บจ.รัชโยธิน อเวนิว
ร้อยละ 50.00

ประเภทรายการ

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

3.81 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

1.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

รายได้
ค่าบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

เจ้าหนี้อื่น
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
1. ค่าเช่าพื้นที่
สยามฟิวเจอร์ ดีเวล
ค่าบริการ และค่า
อปเมนท์ ร้อยละ
สาธารณูปโภค
14.05
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินมัดจา (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
บริษัทที่คุณภารดี
รายได้
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น 1. ค่าเช่า ค่าบริการ
ร้อยละ 100
และสาธารณูปโภค
2. รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

0.41 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000
บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
1.35 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสาหรับการเช่า
พื้นที่เพื่อสาหรับสานักงานของบริษัทฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรายการปกติทาง
การค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
0.15 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
52.91 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
3.25 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
25.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
8.96 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
19.62 เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
1.40 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.48 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.78 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
10.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์

เอ็มเทล โซลูชั่น
ลิมิเต็ด

ความสัมพันธ์

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมผ่าน บมจ.
1.ค่าเช่า ค่าบริการ
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป และสาธารณูปโภค
เมนท์ ร้อยละ 28.09

2.ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินมัดจา (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทที่คุณวิชาและ
คุณภารดี พูลวร
ลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ
25 และ
เจ้าหนี้อื่น
ร้อยละ 25 ตามลาดับ
บริษัทที่ถือหุ้นใน
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย (บจ. เอ็ม
เทล (ประเทศไทย)
จากัด) ร้อยละ 30

บจ.วีรันดา บีช พัทยา บริษัทที่คุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 2.52
เน็กซ์ สเต็ป
เวนเจอร์ ลิมิเต็ด
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ประเภทรายการ

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันในบริษัทย่อย
(บจ. เอ็มเทล
(ประเทศไทย) จากัด)

รายงานประจาปี 2562

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึกษา
เจ้าหนี้อื่น

ล้านบาท
ปี 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

13.03 เป็นการเช่าพื้นที่และบริการ ของสาขา
เอสพลานาด เพื่อดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นรายการปกติทาง
การค้า
และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
1.55 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.31 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.06 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.65 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.39 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.11 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.70 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือนละ
10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
0.65 เป็นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์

จานวนหุ้น

ร้อยละ

265,040,100

29.62%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

63,366,786

7.08%

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

48,028,280

5.37%

4. GIC PRIVATE LIMITED

45,547,200

5.09%

5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

44,929,302

5.02%

6. STATE STREET EUROPE LIMITED

41,078,615

4.59%

7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

37,261,300

4.16%

8. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์

20,436,900

2.28%

9. นางภารดี พูลวรลักษณ์

18,345,536

2.05%

10. สานักงานประกันสังคม

12,541,700

1.40%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงานและ
มีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินสารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และตามความจาเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมี
เหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
10. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
12. นายกิติกร พุ่มสว่าง
13. นางจินดา วรรธนะหทัย
14. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์
15. นายอภิชาติ คงชัย
16. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
17. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
18. นายนรุตม์ เจียรสนอง

31 ธ.ค. 61
ทางตรง
ทางอ้อม
265,040,100
1,020,000

รายงานประจาปี 2562

-

-

-

18,345,536 265,040,100

18,345,536

-

18,345,536 265,040,100

1,020,000

-

18,345,536 265,040,100

440,000

-

400,000

-

-

350,000

-

350,000

672,500

-

672,500

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจสื่อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการตลาด

-

77,500

-

60,000

30,046

-

30,046

-

102,665

-

88,665

-

-

-

-

-

27,740

-

27,740

-

40,040

-

40,040

-

2,000

-

2,000

-

27

-

27

-

หมายเหตุ : ทางอ้อมเป็นการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
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31 ธ.ค. 62
ทางตรง
ทางอ้อม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์
มอบหน้ากากอนามัย N95 5,000 ชิ้น
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ร่ว มกับ
จานวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ นาไปช่วยเหลือสังคม บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) จัดทาโครงการ
ต่อไป
“ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน มอบหน้ากากอนามัย N95”ให้กับลูกค้า
จานวน 5,000 ชิ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาจากสถานการณ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมเป็น Green Cinema
“ฝุ่นละออง PM 2.5” ที่มีค่าเกินมาตรฐานปกคลุมกรุงเทพฯ และ
นาร่องจับมือ ไบโอฟอร์ม ใช้หลอดที่ผลิตจากน้าตาลอ้อยย่อย ปริมณฑล ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 6 สาขา
สลายได้เองพร้อมจัดถังแยกประเภทขยะ
ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล พระราม 2, มหาชัย
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด จ.สมุทรสาคร, ศาลายา จ.นครปฐม, พารากอน ซีนเี พล็กซ์ และ เมกา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) จับมือ ดร.วีรพงษ์ ซีนีเพล็กซ์ บางนา ในเขตพื้นที่เสี่ยงที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน
ศรัทธาผล กรรมการบริหารด้านเศรษฐศาสตร์ บริษัท ไบโอฟอร์ม มาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและสุขภาพ
(ประเทศไทย) จากัด ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์และปลุกจิตสานึก ของประชาชน
รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้า ลด ละ เลิก การใช้หลอดซึ่งเป็นขยะ
ฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวทิ้งและยากต่อการย่อยสลาย ซึ่งเป็นปัญหาขยะ
สนับสนุน การจัดงาน “Nurse for Love Concert”
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน โดยพร้อมเป็น Green
หารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการสาหรับพยาบาลที่บาดเจ็บ
Cinema หันมาให้บริการหลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่าง
หรือเสียชีวิตจากการทางาน
น้าตาลอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเริ่มให้บริการ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมจัดวางถังขยะแยกประเภท สาธารณสุข และ รศ.สุปาณีเสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ และ ขยะทั่วไป เพื่อง่ายต่อการทิ้งและ ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ง่ายต่อการนาไปกาจัดขยะต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือ ง ชนนี มอบช่อดอกไม้ขอบคุณให้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
และการกาจัดขยะทีถ่ กู วิธี ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ จากัด (มหาชน) ในฐานะสนับสนุนการจัดงาน คอนเสิร์ต “Nurse
กรุ้ป ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, for Love Concert” ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รังสิต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย, พารากอน ซีนี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิก ารสาหรับพยาบาลที่บาดเจ็บ
เพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
พิการ หรือ เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงภาพยนตร์สยามภา
วลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์
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“Green Lifestyle Entertainment”
บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จากัด จับมือ บริษัท บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)ผู้ผ ลิตและจัดจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์แบรนด์ “เกรซ” ตอกย้าผู้นาธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเดย์ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนนี้ นาร่องเป็น “Green Lifestyle
Entertainment” เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์สาหรับใส่อาหารจาก
กล่องโฟมมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อยซึ่งปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติภายใน 45
วัน โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจัดเลี้ยงในลักษณะเป็นซุ้มอาหาร
ขนมขบเคี้ยว และลูกค้าที่ต้องการนาอาหารกลับไปทานที่บ้าน ทั้งนี้
เมเจอร์ โบว์ล ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกให้ลดลงภายในปี
2562 โดยเฉพาะการลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอาทิ หลอด,
กล่องโฟม, แก้วพลาสติก, แท่งคนกาแฟ และช้อนส้อม จานวน
มากกว่า 1,300,000 ชิ้นต่อปี โครงการนี้จะสามารถลดการใช้
พลาสติกน้าหนักรวมได้ประมาณ 8,000 กิโลกรัมต่อปี เพื่อเป็น
ต้นแบบโครงการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย
เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่ว มกับ สภากาชาดไทย เชิญ ชวน
ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจาทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเป็น
ช่องทางในการจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความ
พร้อมไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต
โดยในปี 2562 ได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง รวม
จานวนผู้บริจาคทั้งสิ้น 397 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 346 ยูนิต
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รายงานประจาปี 2562

กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2562
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซึ่งได้ก่ อตั้ ง
จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล (Non-Profit Organization)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ
วั น ที่ 12 มกราคม 2556 เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิ ต ของน้ อ ง ๆ คนพิ ก าร และผู้ สู งอายุที่ ด้อ ยโอกาสใน
สังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึก ษาเพื่อช่วยเปิดโลก
ทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์
พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และ
เสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
โดยมี เ ป้ า หมายการด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ผ่ า น 3
กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ” ทางมูลนิธิฯ จะนา
น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ปีละ 34,000
คน และผู้ สู ง อายุ 60 ปีขึ้ น ไปที่ ด้อ ยโอกาส จากระยะเวลา 6 ปี
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ”
นาน้องๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 248,609 คน และนา
ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 43,644 คน
ซึ่ ง ในปี 2562 ทางมู ล นิ ธิ ไ ด้ น าน้ อ งๆ ที่ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ชม
ภาพยนตร์รวม 41,108 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกาส
เข้าชมภาพยนตร์รวม 8,941 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2. กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา “มาเติม
รอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” แนวทางการให้โอกาสทางการศึกษา ด้วย
การคัดเลือกจากเรียงความของน้องๆ หลังจากได้เข้าชมภาพยนตร์

รอบพิเศษ และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงมาจาก
ความรู้สึกของน้องๆ มอบเป็นทุนการศึกษาประจาปี ปีละ 20 ทุน
ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้องๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส
และกลุ่มน้องๆ พิก ารที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา รวม
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี รวม 120 ทุน
ปี 2562 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิ จกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้
เต็มหัวใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชิงถ้วยรางวัลและของรางวัล พร้อม
มอบทุนการศึก ษาให้กั บน้องๆ ด้อยโอกาส ณ บลูโ อ ริธึม แอนด์
โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย
จะนาไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ
3. กิจกรรม “การจัดทาและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ”
ปีที่ 4 มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆ ด้อยโอกาส และเป็น
โรงเรีย นศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน 10 จังหวัด เพื่อ
น้องๆ จะได้มีพื้นที่สาหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็น
ผู้ชี้แนะผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อช่วย
เปิ ด โลกทั ศ น์ ด้ า นความคิ ด และก่ อ ให้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจดี ๆ ซึ่ ง
สามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ได้ โดยมู ล นิ ธิ ฯ จะคั ด สรรดี วี ดี
สร้างสรรค์ที่ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจสาหรับน้องๆ ส่งให้อย่างต่อเนื่อง
จากระยะเวลา 4 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทาและส่งมอบห้อง
หนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 41 โรงเรียน 41 จังหวัด
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่งต่อ
เรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป และยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุก พื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างพอเพียงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระที่ไ ม่เ ป็นผู้ บริ หารเป็ นผู้ ดูแ ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กั น ให้ มีค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บเรื่ องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ

74

รายงานประจาปี 2562

นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คาอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2562
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แม้อยู่ในอัตราที่ชะลอตัว
แต่การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จาก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ที่ยังอยู่ในระดับต่า และมาตรการ
ต่างๆของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการใช้จ่าย ทาให้ลูกค้ายังคงเข้ามาใช้
บริการโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ยังคงเติบโต
โดยภาพยนตร์ต่างประเทศในกลุ่มฮีโร่ที่ยังคงได้รับ
ความนิยมสูง ทารายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง
Avengers End Game ,Spiderman Far From Home ,Captain
Marvel และสาหรับภาพยนตร์ไทยที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีหนังที่ทารายได้
สูงเท่าภาพยนตร์เรื่องนาคี 2 ในปี 2561 ก็ตาม แต่แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปีนี้ก็ยังคงขยายตัวมากขึ้น เนื่องจาก
จานวนสาขาที่เปิดดาเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ
รูปแบบการลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ที่เปลี่ยนไป มีการร่วมทุน
เป็นพาร์ทเนอร์สร้างกับบริษัทภาพยนตร์และนายทุนต่างชาติมาก
ขึ้น ทั้งจากจีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ฯลฯ ซึ่งนอกจากได้
ฉายในประเทศไทยแล้ว ก็ยังสามารถส่งไปฉายในประเทศที่ร่วมทุน
ได้ โดยเป็นการขยายฐานสาหรับภาพยนตร์ไทยไปในตัว และในส่วน
ของอุตสาหกรรมโฆษณาที่หลายสื่อได้รับผลกระทบติดลบมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่สาหรับสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์นั้นยังเติบโตสวน
กระแสกับสื่ออื่นๆ ซึ่งปัจจัยในการขยายตัวของเม็ดเงินโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ มาจากการที่บริษัทยังเดินหน้าขยายสาขาทั่วประเทศ
ณ สิ้นปี 2562 มีสาขารวม 170 สาขา 812 โรงภาพยนตร์
ครอบคลุม 60 จังหวัด ทั้งยังขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาจากบัตร
สมาชิก MPASS สมาชิกบัตร MGEN และกลุ่มลูกค้าเด็กและ
ครอบครัวจากโรงภาพยนตร์พิเศษ อย่าง Kids Cinema ทาให้เป็น
สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศ หลากหลายกลุ่ม ทั้งคนเมือง
คนต่างจังหวัด ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งวัยรุ่น คนทางาน และ
ครอบครัว สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและแบรนด์ต่างๆ ใช้เป็น
ช่องทางการสื่อสาร เช่นเดียวกับสื่อมวลชนต่างๆได้เป็นอย่างดี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15) ได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้การรับรู้รายได้สะท้อนถึงการควบคุมในสินค้าและ
บริการที่ได้โอนไป แทนการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อ ซึ่งกลุ่มกิจการได้
รับรู้เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกาไรสะสมต้นงวด โดย
ไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ สาหรับสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยใช้
วิธีปฎิบัติที่ผ่อนปรนสาหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์และสัญญาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อกาหนด TFRS15 และสาหรับหนี้สินที่เกิดจาก
สัญญากับลูกค้าที่เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษนั้น ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ ไม่มีความแตกต่างที่เป็นสาระสาคัญ
จากจานวนเงินที่เคยรับรู้ภายใต้นโยบายการบัญชีเดิม แต่ได้ถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ,มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรื่อง
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ
ฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือ
ปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
ที่ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยไม่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
ซึ่งกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
มาใช้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

75

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายได้รวมเป็นจานวน 10,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
จากปีก่ อ นหน้ า ธและถึง แม้ว่ าก าไรสุทธิ สาหรับ ปีจานวน 1,170
ล้านบาท จะลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า (ปี 2561, 1,284ล้าน
บาท) แต่ก็เป็นผลมาจากรายการพิเศษจากกาไรจากการจาหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นหลัก ซึ่งหากไม่
รวมรายการพิ เศษดั งกล่ าวบริ ษัท จะมีก าไรสุ ท ธิก่ อ นหั ก รายการ
พิเศษฯ จานวน 1,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า
(ปี 2561, 955ล้านบาท)
ผลการดาเนินงานของบริษัทที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจาก
การที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายสาขา เพื่อให้การบริการเข้าถึงลูกค้าให้
มากที่สุด ขยายฐานลูกค้า และสร้างวัฒนธรรมในการชมภาพยนตร์
ส่งผลให้ในปี 2562 จานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น 40 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการ
บริหารจัดการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการขยายอัตราการทากาไรขั้นต้น

กลุ่มธุรกิจ

ผ่านการคัดสรรและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกั บความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น
รายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น
สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

7,953

74%

7,564

76%

389

5%

ธุรกิจสื่อโฆษณา

1,584

15%

1,340

13%

244

18%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ

419

4%

438

4%

-19

-4%

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ

430

4%

425

4%

6

1%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

311

3%

185

2%

126

68%

10,697

100%

9,952

100%

745

7%

รวมรายได้

ตารางเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภทกับปีก่อนหน้า
รายได้จากการจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 7,953 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น
จานวน 389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่ อน
หน้า ปัจจัย ที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมาจากจานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น มี
ลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ๆ อย่ า งกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาจากการเป็ น สมาชิ ก บั ต ร
MPASS และกลุ่ ม ครอบครั ว ที่ ใ ห้ ก ารตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี จ ากโรง
Kids Cinema มีสินค้าขายที่หลากหลายมากขึ้น และภาพยนตร์
ต่า งประเทศที่ ยัง คงได้ รับ ความนิ ย มเป็ นอย่า งสู งดั งกล่า วข้ างต้ น
รวมถึง จ านวนภาพยนตร์ไ ทยที่ เ ข้ าฉายมากขึ้ น ตอบโจทย์ค วาม
ต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้น
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จานวน 1,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 244 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ18 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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หน้า มาจากการต่อสัญญาใหม่ของลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
รวมถึงการขยายสาขาโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น
รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ จานวน 419 ล้านบาท
ลดลง จานวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทีย บกับปี
ก่ อ นหน้ า มาจากการการปิ ด ด าเนิ น การของ 3 สาขา ที่ มี ผ ล
ประกอบการไม่ ดี ทั้ ง ส่ว นของโบว์ ลิ่ ง คาราโอเกะและไอซ์ส เก็ ต
ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ,สาขาอุดรธานี และสาขาเชียงใหม่
รายได้จ ากธุร กิ จให้เช่ าพื้ นที่แ ละบริก าร จานวน 430 ล้า น
บาท เพิ่มขึ้น จานวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า มาจาก Occupancy เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.3 เป็น
ร้อยละ 92.2 มาจากสาขางามวงศ์วาน มีการขายพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น

รายได้จากธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จานวน 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า มาจากรายได้จากการจัดจาหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และ
การผลิ ต ภาพยนตร์ ไ ทย เข้ า ฉายในช่ อ งทางโรงภาพยนตร์ และ
ช่องทาง Free TV เพิ่มขึ้น
รายได้อื่น จานวน 150 ล้านบาท ลดลง 306 ล้า นบาท (ปี
2561 : 457 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 67 มาจากกาไรจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง จานวน 253 ล้านบาท กาไร
จากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย ลดลง จานวน 43 ล้านบาท
และ บริษัท เอ็มวีดี จากัด (บริษัทย่อย) มีหนี้สูญได้รับคืนในปีก่อน
หน้า จานวน 10 ล้านบาท
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้น
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น จานวน 7,006 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 507 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า (ปี
2561 : 6,499 ล้านบาท) มีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 65
เท่ากับปีก่อนหน้า
โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวตามยอดขาย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกาไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น
จานวน 3,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
7 จากปีก่อนหน้า มีอัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 35
เท่ากับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนต่อโรงที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น
จานวน 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
จากปีก่อนหน้า (ปี 2561 : 2,491 ล้านบาท) และมีสัดส่วนต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 24 ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้
และการขยายสาขาเพิ่ม บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการและควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่อโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ปรับปรุงสาขาเดิมให้มี
ความทันสมัยขึ้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายสาหรับ
พนักงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นหาแนวทางลด
ค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับปี 2562 จานวน 98 ล้านบาท
ลดลง 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
เป็นผลจากการทยอยจ่ายชาระเงินกู้ตามสัญญา
รวมถึงการ
วิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนการบริหารการเงินผ่านเครื่องมือต่างๆ
ทั้งการใช้เงินจากกระแสเงินสด หรือการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อ
บริหารต้นทุนให้สมดุล
และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ตลอดจนการควบคุมอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม

กาไรสุทธิ
ผลการดาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 1,170
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 มี
อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 11 ลดลง
จากปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 13 และมีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.31
บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อนที่มีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาทต่อ
หุ้น) โดยมีสาเหตุหลักจากกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขายที่ลดลง ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากไม่รวม
รายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯยังคงมีความสามารถในการขยาย
อัตราการทากาไร และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 อยู่ที่ร้อยละ 18.05 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 19.86 จากความสามารถในการทา
กาไรที่ลดลง
ซึ่งมาจากรายการพิเศษกาไรจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวข้างต้น
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน
14,006 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 2,420 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,586 ล้านบาท บริษัทมี
สินทรัพย์รวม ลดลง 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีสินทรัพย์ 14,074 ล้านบาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 34.56
ของปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 35.33 โดยมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงเป็นผล
มาจากรายการที่สาคัญดังต่อไปนี้
-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จานวน 365 ล้าน
บาท มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
-เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น จานวน 435
ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกาไร
เพิ่มขึ้น
-ลูกหนี้การค้า ลดลง จานวน 106 ล้านบาท ส่ว นใหญ่มาจากรับ
ชาระเงินจากลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณา
-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง จานวน 621 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์
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สภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สดจ านวน 962 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากวั น ที่ 31
ธันวาคม 2562 จานวน 365 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้
-เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน 2,396 ล้านบาท
ได้มาจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในรายการ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ด าเนิ น งาน 2,843 ล้ า นบาท และเงิ น ทุ น
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ ภาพยนตร์ระหว่างผลิต หนี้สินที่
เกิ ดจากสั ญญา รายการลูก หนี้ก ารค้าและลู ก หนี้อื่ น รวมจ านวน
เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย จานวน 99 ล้านบาทและจ่าย
ภาษีเงินได้ 325 ล้านบาท
-เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 946 ล้านบาท โดย
ปัจจัยหลักมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาหรับ
การขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย ในปี 2562
และในปีถัดไป จานวนสุทธิ 782 ล้านบาท ชาระค่าสิทธิภาพยนตร์
และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ จานวน 63 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อ
ลงทุนในบริษัทร่วมและกิ จการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 272 ล้านบาท
และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 164 ล้านบาท
-เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,084 ล้านบาท
โดยในจานวนนี้เป็นการชาระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ
จานวน 5,258 ล้านบาท รับเงินจากการกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋ว
แลกเงิ น 5,377 ล้านบาท และการจ่ายเงินปัน ผลจานวน 1,208
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น
จานวน 2,420 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจานวน 5,000 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องจะอยู่ที่ 0.48 เท่า เท่ากับปีก่อน
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี
ก่ อ นซึ่ งมี อัต ราเท่ ากั บ 0.38 เท่ า ทั้ง นี้บ ริ ษัท ฯ ได้ มีแ หล่ งเงิน ทุ น
ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องทั้งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋ว
เงินระยะสั้น ไว้อย่างพอเพียง
โครงสร้างเงินทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อการขยายกิจการจากเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นหลัก ทาให้ ณ 31 ธันวาคม
2562 บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวมจ านวน 7,399 ล้ า นบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.15 เท่า เพิ่มขึ้น
เล็ก น้อยจากปีก่ อนที่มีอัตรา 1.14 เท่า ซึ่งตามข้อก าหนดว่าด้วย
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นการออกหุ้ น กู้ ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งด ารง
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อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน
1.5 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยังสามารถ
ดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ต่ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืม ทั้งนี้ในปี 2562
บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินจานวน 4,037 ล้านบาท โดยมีอัตรา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระหว่างปี 25602562 เท่ากับ 11.56 เท่า, 15.53 เท่า และ 16.05 เท่า ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวนเท่ากับ
6,607 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 6,456 ล้าน
บาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเท่ากับ 151 ล้านบาท
รวมลดลงสุทธิ 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,632 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 41 ล้านบาท
ประกอบด้วย กาไรจากการดาเนินงาน 1,170 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล 1,208 ล้านบาท
รายจ่ายการลงทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ 946 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์สาหรับก่อสร้างโรง
ภาพยนตร์ใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น และลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลงทุนใน
กิจการร่วมค้าในการผลิตภาพยนตร์ไทยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมและ
สนับสุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้าขึ้น โดยแหล่งเงินทุน
มาจากเงินสดจากการดาเนินงานและเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน และความสามารถใน
การชาระหนี้
ในปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากเงิ น กู้ จ ากสถาบั น การเงิ น โดยได้ รั บ การจั ด อั น ดับ จาก TRIS
rating เป็นรายปี และรายครั้งที่ออกตราสารหนี้ โดยมีเงื่อนไขการ
กู้ยืม (Covenant) ดารงสัดส่วนหนี้สินทางการเงินต่อทุนไม่เกิน 1.5
เท่า โดยในปี 2562 TRIS rating ได้กาหนดอันดับเครดิตองค์กร อยู่
ที่ “A” (Single A Straight) ด้วยแนวโน้มคงที่ (Stable) สะท้อน
ถึงความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มี
จานวน 7,399 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 5,000
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,399 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สิน
รวม ลดลง 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบการเงินรวมประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
มูลค่าที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 163 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การชาระเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์จากการก่อสร้าง โรงภาพยนตร์สาขา
ไอคอน สยาม เมื่อปี 2561
-เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ จานวน 112 ล้านบาท
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ในอนาคต
จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว และมีความ
ผันผวนนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทาแผนงานประจาปี พร้อมตรวจ
ติดตามผลจากฝ่ายบริ หารเป็ นประจ าทุก เดื อน จึง ทาให้ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือกาหนดแผนงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
อย่ า งทั น ท่ ว งที รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ได้
กาหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
การจั ด หาคอนเทนท์ ใ หม่ ๆ ที่ น่ า สนใจเพื่ อ ให้ ต อบโจทย์ ค วาม
ต้องการของลู ก ค้ า ปรั บปรุง โรงภาพยนตร์ และสิ นค้า ให้ มีค วาม
ทันสมัย มีคุณภาพทั้งเรื่องรูปแบบและราคา และควบคุมดูแลการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลก าไรในขั้ นต้น ให้ม ากขึ้ น ทั้งนี้ เพื่อ ให้ก ารบริก ารเข้ าถึง ลูก ค้ า
ครอบคลุม ทุ ก พื้ น ที่ม ากขึ้ น ในปี 2563 บริษั ท ฯ มี โ ครงการที่ จ ะ
ขยายสาขาและเพิ่มจานวนโรงภาพยนตร์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และต่างประเทศ รวมประมาณ 20-40 โรงภาพยนตร์
อาทิเช่น

1. สาขามาร์คโฟร์ พลาซ่า จ.แพร่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 3
โรง
2. สาขาโลตัสหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 2
โรง
3. สาขาโลตัสพะเยา จ.พะเยา ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง
4. สาขาโลตั ส มี น บุ รี จ.กรุ ง เทพมหานคร ลงทุ น โรงภาพยนตร์
จานวน 3 โรง
5. สาขาโลตัสกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน
2 โรง
6. สาขาโลตั ส นิ ค มบางกะดี จ.ปทุ ม ธานี ลงทุ น โรงภาพยนตร์
จานวน 2 โรง
7. สาขาโลตัสสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ลงทุนโรงภาพยนตร์
จานวน 2 โรง
8. สาขาโลตัสสะเดา จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 2 โรง
9. สาขาบิ๊กซีมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน
1 โรง
10. สาขาโรบิ น สั น ราชพฤกษ์ จ.นนทบุ รี ลงทุ น โรงภาพยนตร์
จานวน 5 โรง
11. สาขาบิ๊กซียะลา จ.ยะลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 1 โรง
12. สาขาบิ๊กซีบ่อวิน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จานวน 3 โรง
13. สาขาบิ๊กซีปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงทุนโรงภาพยนตร์
จานวน 2 โรง
(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิม
ให้สวยงาม และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า คาดว่าจะใช้ประมาณ 600
ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ การนาเงินที่
ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของเจ้า ของเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้น
ิ สุด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส
่ี าคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่ กิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการทีก่ าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของความนิยมเป็ น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ และได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี
้ ้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ่ งนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

การจัดการเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าความนิยม
ในสามหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด ( CGU) ได้แ ก่
ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ (จานวน 17.17 ล้านบาท) ส่วนงาน
ธุรกิจให้เช่าและบริการ (จานวน 22.79 ล้านบาท) และส่วนงาน
ธุรกิจสือ่ ภาพยนตร์ (จานวน 57.97 ล้านบาท)

ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจาก
การใช้คา่ ความนิยมและสรุปว่าราคาตามบัญชีของค่าความนิยม
หลัง หัก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า แสดงไว้ ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของค่าความนิยมสาหรับส่วน
งานธุรกิจ สื่อ ภาพยนตร์ ผู้บริห ารได้จดั ให้ม ีผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็ นผูท้ าการประเมิน

ข้า พเจ้า ประเมิน วิธีท่ีผู้บ ริห ารใช้ ใ นการจัด ท าประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้องของ
การค านวณ นอกจากนี้ ข้า พเจ้า เปรีย บเทีย บประมาณการ
กระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงิน ซึ่งได้รบั การอนุ ม ตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าพบว่าประมาณการกระแสเงินสด
ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สอดคล้อ งกับงบประมาณ
ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ิ และคณะกรรมการได้สอบทานข้อสมมติฐาน
ซึ่งได้แก่อ ตั ราคิดลด และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคานวณ
มูลค่าจากการใช้แล้ว
สาหรับ ส่วนงานธุร กิจ สื่อ ภาพยนตร์ ข้าพเจ้า ได้ท บทวนและ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารในด้านความเป็ นไปได้ของ
ประมาณการที่ผู้เชี่ยวชาญจัด ท าขึ้น เมื่อ พิจ ารณาถึงสภาวะ
และแนวโน้มของตลาดภาพยนตร์
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อัตราการเติบโตที่ใช้ในการจัดท าประมาณการกระแส
เงิน สด โดยข้า พเจ้า เปรีย บเทีย บอัต ราการเติ บ โต
ดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
2. อัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดท าประมาณการซึ่งข้าพเจ้า
ได้พิจ ารณาจากต้ น ทุ น ทางการเงิน ของกลุ่ ม บริษ ัท
และเปรียบเทียบกับข้อ มูลในตลาด และผลการวิจ ยั
สาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามส าคัญ กับ การตรวจสอบการด้ อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงิน นอกจากนี้ ใ นการประเมิน มูล ค่ า จากการใช้ ข อง
ค่าความนิยมต้องอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจทีส่ าคัญ
ของผูบ้ ริหารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ๆ และการประมาณอัตราคิดลด
ทีใ่ ช้ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง
ข้อ สมมติฐ านต่ า งๆ เพีย งเล็กน้ อ ย อาจส่งผลกระทบอย่า งมี จากผลการตรวจสอบ ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
สาระสาคัญ ต่อ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและการด้อ ยค่าของ คานวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
ค่าความนิยม
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบ ของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม กิจการและ
บริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการและบริษทั

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น การแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มูล
ทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทก่ี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุป เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชีส าหรับ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกรรมการและจากหลัก ฐาน
การสอบบัญ ชีท่ีได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ม ีสาระสาคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อ สงสัย อย่า งมีนัย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม กิจ การและบริษ ัท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรือ ไม่ ถ้า ข้า พเจ้า ได้
ข้อ สรุปว่ามีค วามไม่แ น่ น อนที่ม ีส าระสาคัญ ข้าพเจ้า ต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชีของข้า พเจ้า ถึง การเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้อ งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรหรือไม่
ได้ร บั หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ีเ หมาะสมอย่า งเพีย งพอเกี่ย วกับ ข้อ มูล ทางการเงิน ของกิจ การภายในกลุ่ ม หรือ กิจ กรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจาปี 2562

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็น ที่ม ีนัยส าคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบและข้อ บกพร่อ งที่ม ีนัยส าคัญ ในระบบการควบคุม ภายใน ถ้า หากข้า พเจ้าได้พ บ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจั จุบนั และกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น
ข้า พเจ้า พิจารณาว่า ไม่ควรสื่อ สารเรื่อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระท าดัง กล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่3445
กรุงเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
1

ข้อมูลทั ่วไป
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็นบริษทั มหำชนจำกัด ซึง่ จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศไทยและมีอ่ี ยูต่ ำมทีไ่ ด้
จดทะเบียนดังนี้
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
บริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษทั

กลุม่ กิจกำรดำเนินธุรกิจหลักในกำรเป็นผูใ้ ห้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริกำรเกีย่ วกับควำมบันเทิง กำรประกอบธุรกิจหลัก
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้






ธุรกิจโรงภำพยนตร์
กำรให้บริกำรสือ่ และโฆษณำ
กำรให้บริกำรโบว์ลงิ่ และคำรำโอเกะ
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีแ่ ละบริกำร
ธุรกิจสือ่ ภำพยนตร์

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อกำหนดภำยใต้
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ
งบกำรเงิน

กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ
กลุ่มกิจกำรเปิ ดเผยเรื่องกำรใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหำรหรือรำยกำรทีม่ คี วำมซับซ้อนและรำยกำรเกีย่ วกับข้อสมมติฐำน
และประมำณกำรทีม่ นี ยั สำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ น ภำษำไทย
ในกรณีทม่ี เี นื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทย
เป็นหลัก

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ในงบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในส่วนที่โอนจำกภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตได้ถูกจัดประเภทใหม่จำกเดิมแสดงไว้
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนเป็ นแสดงเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียนของภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตซึง่ แสดงไว้ภำยใต้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่เ กี่ย วข้อ งและมีผ ลกระทบที่ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่แ ละฉบับ ปรับ ปรุง มำถือ ปฏิบ ัติส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
ก)

มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS 15)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้กำหนดหลักกำร 5 ขัน้ ตอน ในกำรกำหนดและรับรู้รำยได้จำกสัญญำ
ทีท่ ำกับลูกค้ำ ซึง่ กำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรับรูร้ ำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รับรูร้ ำยได้เพื่อให้
สะท้อ นถึง กำรโอนกำรควบคุ ม ในสิน ค้ำ หรือ บริก ำรไปยัง ลู ก ค้ำ ด้ว ยจ ำนวนเงิน ที่ส ะท้อ นถึง จ ำนวนเงิ น
ที่ก ลุ่ ม กิจกำรคำดว่ำจะได้รบั จำกสินค้ำและบริกำรทีไ่ ด้โอนไป แทนหลัก กำรรับ รู้ร ำยได้ต ำมหลัก กำรโอน
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบริกำรไปยัง ผู้ซ้ือ ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีฉบับที่ 11 (TAS 11)
เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรือ่ ง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมีผ ลกระทบที่ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบตั สิ ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ก)

มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS 15) (ต่อ)
กลุม่ กิจกำรได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
มำถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีเ้ ป็นรำยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุง
ข้อมูลเปรียบเทียบ กลุม่ กิจกำรใช้วธิ ปี ฏิบตั ทิ ผ่ี อ่ นปรนสำหรับสัญญำทีเ่ สร็จสมบูรณ์และสัญญำทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง
ตำมข้อกำหนดของ TFRS 15
กำรบัญชีสำหรับโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยถูกปนั ส่วนไปยังแต้มทีใ่ ห้แก่ลูกค้ำและสินค้ำ
ทีข่ ำยโดยใช้วธิ มี ลู ค่ำคงเหลือแบบย้อนกลับ (reverse residual method) ภำยใต้วธิ นี ้ีมลู ค่ำยุตธิ รรมของแต้ม
ถูกปนั ส่วนไปยังคะแนน จำกนัน้ ส่วนทีเ่ หลือของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จึงถูกปนั ส่วนให้กบั สินค้ำทีข่ ำย
ภำยใต้ TFRS 15 จำนวนสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดจะต้องปนั ส่วนให้กบั แต้มและสินค้ำตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ
ทำให้จำนวนเงินที่ปนั ส่วนให้กบั สินค้ำที่ขำยโดยเฉลี่ยสูงกว่ำจำนวนเงินที่ปนั ส่วนภำยใต้วธิ มี ูลค่ำคงเหลือ
แบบย้อนกลับ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำกับลูกค้ำที่เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพเิ ศษตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ไม่มคี วำมแตกต่ำงทีเ่ ป็ นสำระสำคัญจำกจำนวนเงินที่เคยรับรูภ้ ำยใต้นโยบำยกำร
บัญชีเดิม แต่ได้ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่เ กี่ย วข้อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่แ ละฉบับ ปรับ ปรุง มำถือ ปฏิบ ัติส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ก)

มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS 15) (ต่อ)
กำรปรับปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินจำกกำรปรับใช้ TFRS15 เป็ นครัง้ แรก มีดงั นี้

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จำกกำรนำ TFRS 15 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรกมีดงั นี้
-
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จัดประเภทใหม่เกีย่ วกับรำยได้รอรับรู้ ซึง่ แสดงไว้เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื มำเป็ นหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำก
สัญญำภำยใต้ TFRS 15
จัดประเภทใหม่เกีย่ วกับรำยได้รอรับรู้ ซึง่ แสดงไว้เป็นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นมำเป็นหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
ภำยใต้ TFRS 15

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่เ กี่ย วข้อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่แ ละฉบับ ปรับ ปรุง มำถือ ปฏิบ ัติส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ข้อมูลเปรียบเทียบของรำยกำรในงบกำรเงินปี ปจั จุบนั ตำม TFRS 15 และตำม TAS 18 มีดงั นี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง มำถือ ปฏิบ ัติส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบำยให้ชดั เจนขึน้ เกีย่ วกับ
- กำรวัดมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทช่ี ำระด้วยเงินสด
- วิธกี ำรทำงบัญชีสำหรับกำรปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่เี ปลี่ยน
กำรจัดประเภทจำกกำรจ่ำยชำระด้วยเงินสดเป็ นกำรจ่ำยชำระด้วยตรำสำรทุน
ทัง้ นี้ ยังได้ให้ข้อ ยกเว้นในกำรจัดประเภทกรณีท่ีกิจกำรต้อ งหัก ณ ที่จ่ำยภำษีของพนักงำนที่เกี่ยวข้อ งกับ
กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์เพื่อนำส่งให้หน่ วยงำนกำกับดูแลภำษี ให้ถอื เสมือนว่ำเป็ นกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ประเภทชำระด้วยตรำสำรทุนทัง้ หมด ซึ่งเดิมจะต้องรับรูส้ ว่ นของภำษีดงั กล่ำวเป็ นกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ประเภททีช่ ำระด้วยเงินสด

ค)

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญ ชีฉ บับ ที่ 28 ได้ป รับ ปรุง เพื่อ อธิบ ำยให้ช ัด เจนในกรณี ท่ีกิจ กำรร่ว มลงทุ น กองทุ น รวม
กองทรัสต์ หรือกิจกำรทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยคลึงกันเลือกวิธกี ำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทั ร่วมหรือกำรร่วมค้ำด้วย
วิธมี ลู ค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน กิจกำรต้องเลือกวิธกี ำรนี้สำหรับแต่ละบริษทั ร่วมหรือแต่ละกำรร่วมค้ำ
แยกต่ำงหำกจำกกัน ณ วันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรก

ง)

กำรตีค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 22 เรื่อ ง รำยกำรที่เ ป็ น เงิน ตรำต่ ำ งประเทศและ
สิง่ ตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 22 ได้อธิบำยให้ชดั เจนในกรณีทก่ี จิ กำรได้จำ่ ยหรือรับล่วงหน้ำ
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ เกีย่ วกับวันทีร่ บั รูร้ ำยกำรซึง่ กำหนดอัตรำแลกเปลีย่ นที่นำมำใช้ในกำรรับรูร้ ำยกำร
เมื่อเริม่ แรกของสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำย หรือ รำยได้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่เ กี่ย วข้ อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ก)

เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน ได้แก่
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19

เรือ่ ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
เรือ่ ง กำรเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
เรือ่ ง เครือ่ งมือทำงกำรเงิน
เรือ่ ง กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรือ่ ง กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงินกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัด
มูลค่ำและกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินกลุม่ นี้มำใช้เป็ นครังแรก
้
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ ช่ำรับรูส้ ญ
ั ญำเช่ำ
เกือบทัง้ หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
อีกต่อไป กลุม่ กิจกำรต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็ นสัญญำเช่ำระยะสันและ
้
สัญ ญำเช่ ำ ซึ่ง สิน ทรัพ ย์อ้ำ งอิง มีมูล ค่ำ ต่ ำ
กลุม่ กิจกำรอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้มำใช้เป็นครังแรก
้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มผี ลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ
กลุม่ กิจกำร ได้แก่
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 23

เรือ่ ง ภำษีเงินได้
เรือ่ ง ผลประโยชน์พนักงำน
เรือ่ ง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
เรือ่ ง กำรรวมธุรกิจ
เรือ่ ง กำรร่วมกำรงำน
เรือ่ ง ควำมไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ำรทำงภำษีเงินได้

กำรปรับ ปรุง มำตรฐำนกำรบัญ ชีฉ บับ ที่ 12 เรื่อ ง ภำษีเ งิน ได้ ได้อ ธิบ ำยให้ช ัด เจนว่ำ กำรรับ รู้ผ ลกระทบ
ทำงภำษีเงินได้ของเงินปนั ผลจำกตรำสำรทุน ให้รบั รู้ภ ำษีเงินได้โดยให้สอดคล้อ งกับกำรรับรู้รำยกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในอดีตทีท่ ำให้เกิดกำไรทีน่ ำมำจัดสรรเงินปนั ผล
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธกี ำรบัญชีสำหรับกรณีทม่ี กี ำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ โดยเมือ่
ั บนั ณ วันทีท่ ม่ี กี ำรแก้ไขโครงกำร
กำรเปลีย่ นแปลงโครงกำรได้เกิดขึน้ กิจกำรจะต้องใช้ขอ้ สมมติทเ่ี ป็ นปจจุ
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ในกำรคำนวณต้นทุนบริกำรในปจั จุบนั และดอกเบีย้ สุทธิ
สำหรับระยะเวลำทีเ่ หลือของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลังกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 เรือ่ ง ต้นทุนกำรกูย้ มื ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำหำกสินทรัพย์ทเ่ี ข้ำเงื่อนไข
ทีเ่ กิดจำกเงินทีก่ มู้ ำโดยเฉพำะนัน้ อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขำย ยอดคงเหลือของเงินที่
กูม้ ำโดยเฉพำะดังกล่ำว กิจกำรต้องนำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกูย้ มื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ท ั ่วไปด้วย
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 8 เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสีย
ระยะยำวในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบำยให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับส่วนได้เสียระยะยำวในบริษทั ร่วมและกำร
ร่วมค้ำซึง่ โดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ได้นำวิธสี ว่ น
ได้เสียมำถือปฏิบตั ิ กิจกำรจะต้องถือปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทำง
กำรเงิน ก่อนรับรูก้ ำรปนั ส่วนผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรือ่ ง เงินลงทุน ใน
บริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ที่เ กี่ ย วข้ อ งและมีผ ลกระทบที่ ม ีนั ย ส ำคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจกำร (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ (ต่อ)
กำรปรับ ปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 3 เรื่อ ง กำรรวมธุ ร กิจ ได้อ ธิบ ำยให้ช ัด เจนว่ ำ
เมื่อกิจกำรได้มำซึง่ กำรควบคุมของธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ทีถ่ อื เป็ นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ
ส่วนได้เสียเดิมทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำ เมื่อ
กิจกำรได้มำซึง่ กำรควบคุมร่วมของธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้ำจะต้อ งไม่
วัดมูลค่ำใหม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่ นอนเกีย่ วกับวิธกี ำรทำง
ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยวิธกี ำรรับรูร้ ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้ในงวดปจั จุบนั ในกรณีทม่ี คี วำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ำรทำงภำษีเงินได้ ใน
เรื่องดังต่อไปนี้

-

-

กิจกำรต้องสมมติวำ่ หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธกี ำรทำงภำษีทม่ี คี วำมไม่แน่นอน และมีควำมรู้
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็ นข้อใ น
กำรพิจำรณำ
หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มคี วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่ีหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรับวิธีกำรทำงภำษี
ทีม่ คี วำมไม่แน่นอน กิจกำรต้องสะท้อนผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรคำนวณบัญชีภำษีเงินได้ดว้ ย
กิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่เี คยอ้ำงอิง
ในกำรใช้ ดุลยพินิจหรือ ประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือ ข้อ มูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรใช้
ดุลยพินิจหรือประมำณกำร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

กำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้ หมดทีก่ ลุม่ กิจกำรมีอำนำจควบคุม กลุม่ กิจกำรมีอำนำจควบคุมเมือ่ กลุม่ กิจกำรรับ
หรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั กำรลงทุนและสำมำรถใช้อำนำจเหนือผู้ได้รบั
กำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่
วันทีก่ ลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุมบริษทั ย่อยนัน้

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงทีเ่ กีย่ วกับกำรซื้อ
เงินลงทุนจะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน
ข)

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจกำรทีก่ ลุม่ กิจกำรมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญแต่ไม่ถงึ กับมีอำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน

ค)

กำรร่วมกำรงำน
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้ อยูก่ บั สิทธิและ
ภำระผูกพันตำมสัญญำของผูเ้ ข้ำร่วมกำรงำนนัน้ มำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน

กำรดำเนินงำนร่วมกัน
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภำระผูกพัน
ในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรับรู้สทิ ธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ของกำรดำเนินงำนร่วมกัน และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น
ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวจะแสดงรวมกับรำยกำรแต่ละบรรทัดในงบกำรเงิน

กำรร่วมค้ำ
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมือ่ กลุม่ กิจกำรมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

กำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวม (ต่อ)
ง)

กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธสี ว่ นได้เสีย
กลุม่ กิจกำรรับรูเ้ งินลงทุนเมือ่ เริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ ำ่ ยซือ้ รวมกับต้นทุนทำงตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจะรับรูม้ ลู ค่ำภำยหลังวันทีไ่ ด้มำของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือ
ขำดทุนของผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนตำมสัดส่วนทีผ่ ลู้ งทุนมีสว่ นได้เสียอยูใ่ นกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสีย
ของกลุม่ กิจกำรในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุม่ กิจกำรจะไม่รบั รู้ ส่วนแบ่ ง
ขำดทุนทีเ่ กินกว่ำส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือ ได้จ่ำยเงิน
เพื่อชำระภำระผูกพันแทนบริษทั ร่วมหรือกำรร่วมค้ำ

จ)

กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือครองกิจกำร
ในกรณีทก่ี ลุม่ กิจกำรยังคงมีอำนำจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ติ ่อรำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ ป็นเจ้ำของของกลุม่ กิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้ หรือ รำคำขำยจำก
กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ ดลงหรือเพิม่ ขึ้น
ตำมสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ
สัดส่วนกำรถือครองในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอทิ ธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญหรือ
ยังคงมีกำรควบคุมร่วม กำไรหรือขำดทุนทีเ่ คยบันทึกไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนทีล่ ดลงจะถูกโอน
ไปยังกำไรหรือขำดทุน กำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือครองในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ จะถูกรับรู้
ในงบกำไรขำดทุน
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอทิ ธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนัน้
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลำยเป็ นมูลค่ำเริม่ แรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำม
สัดส่วนกำรถือครองทีเ่ หลืออยูเ่ ป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม กำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

ฉ)

รำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
รำยกำร ยอดคงเหลือ และกำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่ำงกันในกลุม่ กิจกำรจะถูกตัดออก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ในรำยกำรระหว่ำงกลุม่ กิจกำรกับบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสัดส่วนทีก่ ลุม่ กิจกำรมีสว่ นได้เสีย
ในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุม่ กิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน
ยกเว้นรำยกำรนัน้ จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทโ่ี อน
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

กำรรวมธุรกิจ
กลุม่ กิจกำรถือปฏิบตั ติ ำมวิธซี อ้ื สำหรับกำรรวมธุรกิจทีไ่ ม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
สำหรับกำรซือ้ ธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ่ี อนไป
หนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ เพื่อจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของจ้ำของทีอ่ อกโดยกลุ่มกิจกำร

สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ท่ไี ด้มำ หนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำเริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันทีซ่ อ้ื
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุม่ กิจกำรมีทำงเลือกทีจ่ ะวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ ด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมหรือด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ ูกซือ้
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อและมูลค่ำยุตธิ รรมของ
ส่วนได้เสียในผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีท่เี ป็ นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจำนวน
ที่เกินกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มำต้องรับรูเ้ ป็ นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มำ จะรับรูส้ ว่ นต่ำงโดยตรงไปยังกำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนทำงตรงทีเ่ กีย่ วกับกำรซือ้ ธุรกิจ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับกำรซือ้ ธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรหรือขำดทุน

กำรรวมธุรกิจทีด่ ำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซือ้
หำกกำรรวมธุรกิจดำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซ้อื ถืออยู่ในผู้ได้รบั กำรลงทุนก่อนหน้ ำ
กำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้อื กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับ รู้
ในกำไรหรือขำดทุน

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรือได้รบั
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรือได้รบั ทีร่ บั รูไ้ ว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
จะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน สิง่ ตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ำของจะไม่มกี ำรวัดมูลค่ำใหม่

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กลุม่ กิจกำรรับรูร้ ำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจกำรทีถ่ กู นำมำรวม
ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรทีถ่ ูกนำมำรวมตำมมูลค่ำทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมของบริษทั ใหญ่ในลำดับสูงสุดทีต่ อ้ ง
จัดทำงบกำรเงินรวม โดยกลุม่ กิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั ต้นงวด ในงบกำรเงิน
งวดก่อ นที่นำมำแสดงเปรียบเทียบหรือ ตัง้ แต่วนั ที่กิจกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุม เดียวกันกับกลุ่ม กิจกำร
(หำกเกิดขึน้ หลังจำกวันต้นงวดของงบกำรเงินเปรียบเทียบ)
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

กำรรวมธุรกิจ (ต่อ)

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (ต่อ)
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทใ่ี ห้ไป หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ หรือ
รับมำ และตรำสำรทุนทีอ่ อกโดยผูซ้ อ้ื ณ วันทีม่ กี ำรแลกเปลีย่ นเพื่อให้ได้มำซึง่ กำรควบคุม
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซ้อื ในมูลค่ำตำมบัญชีขอ ง
กิจกำรทีถ่ กู นำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้ำของ
โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำไรสะสม

2.5

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรและเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนอ
งบกำรเงินของกิจกำรและกลุ่มกิจกำร

ข)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระทีเ่ ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และทีเ่ กิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมือ่ มีกำรรับรูร้ ำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำ ม
กำรรับรูก้ ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลีย่ น
ทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำไรขำดทุนด้วย

ค)

กลุ่มกิจกำร
กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจกำร (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี ำวะ
เงินเฟ้อรุนแรง) ซึง่ มีสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ ำ
เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงินดังนี้
-

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิ ด ณ วันทีข่ องแต่ละ
งบแสดงฐำนะกำรเงินนัน้
รำยได้และค่ำใช้จำ่ ยในงบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่ำด้วยอัตรำถัวเฉลีย่ และ
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันทีไ่ ด้มำ
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2.7

ลูกหนี้กำรค้ำ

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจำนวนเงินทีล่ ูกค้ำจะต้องชำระสำหรับกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรตำมปกติธรุ กิจ
กลุ่มกิจกำรรับรูล้ ูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่ แรกด้วยจำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบั ชำระ ในกรณี
ทีม่ สี ว่ นประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินทีม่ นี ัยสำคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำปจั จุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วย
รำคำทุนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2.8

สินค้ำคงเหลือและภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต
สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย อำหำรและเครื่องดื่ม วัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในโรงภำพยนตร์ และแผ่นวีซดี แี ละดีวดี ี
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเครือ่ งดืม่ และ
วัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในโรงภำพยนตร์คำนวณตำมวิธเี ข้ำก่อนออกก่อน รำคำทุนของแผ่นวีซดี แี ละดีวดี คี ำนวณโดยใช้วธิ ี
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซือ้ ประกอบด้วยรำคำซือ้ และค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรซือ้ หักด้วยส่วนลด
ทีเ่ กีย่ วข้องทังหมด
้
ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต แสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตและถ่ำยทำภำพยนตร์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรผลิตและจะตัดจำหน่ำยเป็ น
ต้นทุนเมือ่ มีกำรจำหน่ำยหรือจัดฉำยภำพยนตร์ โดยตัดจำหน่ำยตำมอัตรำส่วนของกำรใช้งำนในช่องทำงกำรตลำดต่ำง ๆ
ต้นทุนกำรผลิตภำพยนตร์ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตและถ่ำยทำภำพยนตร์ และ
แสดงด้วยรำคำทุน
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2.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ เมือ่ ต้นทุนนัน้ คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคต มูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดนิ ไม่มกี ำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อ่นื คำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์ทป่ี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อำคำร
โรงภำพยนตร์สว่ นปรับปรุง
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทีใ่ ช้ดำเนินงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 ปี
10, 20, 25 ปี
หรือตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
5, 10, 15, 25 ปี
หรือตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
5, 7, 10, 15, 20 ปี
3, 5 ปี
5 ปี

กลุ่มกิจกำรได้มกี ำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสมทุกสิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ผลกำไรหรือขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จำก
กำรจำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขำดทุนอื่น - สุทธิ
2.10 ค่ำควำมนิยม
กลุม่ กิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงในเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ง่ ชีว้ ำ่
ค่ำควำมนิยมอำจจะด้อยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงด้วยรำคำทุนหักกำรด้อยค่ำสะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปนั ส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดหรือ
กลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจทีก่ อ่ ให้เกิดค่ำควำมนิยมดังกล่ำวขึน้
โดยหน่ วยที่ก่อ ให้เกิดกระแสเงินสดหรือ กลุ่มของหน่ วยที่ก่อ ให้เกิดกระแสเงินสดนัน้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุด
ทีก่ ลุ่มกิจกำรทีใ่ ช้ในกำรประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร
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2.11 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น

ค่ำลิขสิทธิภำพยนตร์
์
ลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์ บันทึกตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อลิขสิทธิ ์ ต้นทุนลิขสิทธิ ์
ตัดจำหน่ ำยเป็ นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วีซดี แี ละดีวดี ี และกำรถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ ตำมอัตรำส่วน
ของกำรใช้งำนในช่องทำงเหล่ำนัน้ ตลอดระยะเวลำของลิขสิทธิ ์ ซึง่ โดยทั ่วไปอยูร่ ะหว่ำง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่คี ำดว่ำ
มีกำรขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิท ธิ ์ กลุ่มกิจกำรจะตัดจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบัญ ชีของ
ลิขสิทธิ ์นัน้ ๆ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยในงบกำไรขำดทุนทันที

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิท ธิก ำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือ มำจะถูกบัน ทึกด้วยรำคำทุ น และถูก ตัดจ ำหน่ ำยตลอดอำยุประมำณกำร
กำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเมื่อเกิดขึน้
2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กลุ่มกิจกำรไม่ตดั จำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ำยุกำรให้ประโยชน์ท่ไี ม่ทรำบได้แน่ นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ
เป็ นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ่งชีว้ ำ่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ สำหรับสินทรัพย์อ่นื
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ่งชีว้ ำ่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรูเ้ มื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รบั คืนหมำยถึงจำนวนทีส่ งู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อ ว่ำสำเหตุท่ที ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
สำหรับสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่คำ่ ควำมนิยม
2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่กี ลุ่มกิจกำรเป็ นผูเ้ ช่ำ

เงินทีต่ อ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน
โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
กำรรับรูเ้ มื่อเริม่ แรกของสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่เี ช่ำหรือมูลค่ำปจั จุบนั สุทธิ
ของจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ ำกว่ำจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปนั ส่วนระหว่ำงหนี้สนิ
และค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินเพือ่ ให้ได้อตั รำดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
จะบันทึกหักจำกค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว (ต่อ)
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทก่ี ลุม่ กิจกำรเป็นผูใ้ ห้เช่ำ
ั บนั ของจำนวนเงินทีจ่ ำ่ ย
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สญั ญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปจจุ
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่ำปจั จุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ นรำยได้
ทำงกำรเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซง่ึ สะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยูใ่ นกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

รำยได้คำ่ เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จำ่ ยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ
2.14 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย้ มื วัดมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ค่ำธรรมเนียมทีจ่ ำ่ ยไปเพือ่ ให้ได้เงินกูย้ มื มำจะรับรูเ้ ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรับรูจ้ นกระทั ่งมีกำรถอนเงิน ซึง่ จะนำไปรวม
คำนวณตำมวิธอี ตั รำดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง หำกมีควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมนี้จะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยจ่ำย
ล่วงหน้ำและตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

กลุม่ กิจกำรจะตัดรำยกำรเงินกูย้ มื ออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อภำระผูกพันตำมสัญญำนัน้ ได้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมแล้ว
หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิน้ สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีส่ น้ิ สุดลงหรือที่ได้โอนให้กบั
กิจกำรอื่นและสิง่ ตอบแทนทีจ่ ำ่ ยซึง่ รวมถึงสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่เงินสดทีโ่ อนไปหรือหนี้สนิ ทีร่ บั มำจะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสี ทิ ธิอนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
2.15 ต้นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ ำโดยทั ่วไปและทีก่ มู้ ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ
กำรผลิตสินทรัพย์ทเ่ี ข้ำเงื่อนไข (สินทรัพย์ทต่ี ้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)
ต้องนำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรนำเงินกู้ยมื ที่กู้มำ
โดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมื เป็ นรำคำทุ นของสินทรัพย์ส้นิ สุดลงเมื่อ กำรดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรเตรียม
สินทรัพย์ทเ่ี ข้ำเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภำพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขำยได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนกำรกูย้ มื อื่น ๆ ต้องถือเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ทเ่ี กี่ยวข้องกับรำยกำรที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรำยกำร
ทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ

ั บนั
ภำษีเงินได้ของงวดปจจุ
ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะ
มีผลบังคับใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ
ในกรณีทก่ี ำรนำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั กำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่เี หมำะสม
จำกจำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระแก่หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบัญชี
ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รูภ้ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลต่ำงชั ่วครำวทีเ่ กิดจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้
-

กำรรับรูเ้ ริม่ แรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกรำยกำรทีไ่ ม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกำไรหรือขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีและทำงภำษี
ผลต่ำงชั ่วครำวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำทีก่ ลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุม
จังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวมีควำมเป็นไปได้คอ่ นข้ำงแน่วำ่
จะไม่เกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ได้ในอนำคต

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยูห่ รือทีค่ ำดได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยใน
สิน้ รอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อ ง
ได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้มกี ำรจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรูห้ ำกมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ วำ่ กลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนำจำนวนผลต่ำงชั ่วครำวนัน้ มำใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสทิ ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภ ำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และ
ทัง้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดย
หน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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2.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน
กลุม่ กิจกำรได้กำหนดโครงกำรผลประโยชน์ในหลำยรูปแบบ กลุม่ กิจกำรมีทงโครงกำรสมทบเงิ
ั้
นและโครงกำรผลประโยชน์
ก)

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิน้ รอบ
ั บนั รับรู้
ระยะเวลำบัญชี เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน ลำประจำปีและลำปว่ ยทีม่ กี ำรจ่ำยค่ำแรง และโบนัสของพนักงำนปจจุ
ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวันสิน้ สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุม่ กิจกำรจะบันทึกหนี้สนิ ด้วย
จำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย

ข)

โครงกำรสมทบเงิน
กลุม่ กิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตำมสัญญำ กลุม่ กิจกำรไม่มภี ำระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ำยชำระเพิม่ เติม
เมือ่ ได้จำ่ ยเงินสมทบแล้วเงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็นค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำนเมือ่ ถึงกำหนดชำระ

ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ทพ่ี นักงำนจะได้รบั เมื่อเกษียณอำยุ โดย
มักขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลำยประกำร เช่น อำยุ จำนวนปี ทใ่ี ห้บริกำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ

ภำระผูก พันผลประโยชน์ น้ี ค ำนวณโดยนัก คณิต ศำสตร์ป ระกัน ภัย อิสระทุ ก ปี ด้วยวิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปจั จุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำย
ในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมำณกำร
กระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลำทีต่ อ้ งชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึน้
และรวมอยูใ่ นกำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกำไรหรือขำดทุน
ง)

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่มกิจกำรให้เงินเป็ นรำงวัลแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนทำงำนให้กลุ่มกิจกำรเป็ นเวลำ 10 ปี
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรับรูก้ ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ทบ่ี นั ทึกในกำไรหรือขำดทุน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)

113

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กลุม่ กิจกำรได้รบั บริกำรจำกพนักงำน เป็ นสิง่ ตอบแทนสำหรับตรำสำรทุนของกิจกำรในกลุ่มกิจกำร (สิทธิซอ้ื หุน้ ) มูลค่ำ
ยุตธิ รรมของสิทธิซอ้ื หุน้ ของพนักงำนจะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำได้รบั สิทธิ โดยรับรูพ้ ร้อมกับกำรเพิม่ ขึน้ ของ
ตรำสำรทุน ทัง้ นี้ มูลค่ำยุตธิ รรมของสิทธิซอ้ื หุน้ ทีอ่ อกให้ จะถูกกำหนดโดย
•
•

•

เงื่อนไขกำรดำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ ของกิจกำร และ
ผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รบั สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขกำรบริกำรหรือ ผลงำน (ตัวอย่ำงเช่น ข้อกำหนดในเรื่อง
กำรออมของพนักงำนหรือกำรถือหุน้ ในช่วงระยะเวลำที่กำหนด)
ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบั สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขกำรดำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด
(ตัวอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร กำรเติบโตของยอดขำยตำมที่กำหนดไว้ และกำรคงสภำพกำรเป็ น
พนักงำนของกิจกำรในช่วงเวลำทีก่ ำหนด)

เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่กำรดำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบริกำร จะรวมอยู่ในข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับ
จำนวนของสิทธิซอ้ื หุน้ ทีค่ ำดว่ำจะได้รบั สิทธิ
ณ วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะทบทวนกำรประเมินจำนวนของสิทธิซ้อื หุน้ ที่คำดว่ำจะได้รบั สิทธิ
และจะรับรูผ้ ลกระทบของกำรปรับปรุง (หำกมี) จำกกำรประมำณกำรเริม่ แรกในกำไรหรือขำดทุน พร้อมกับกำรปรับปรุง
รำยกำรไปยังส่วนของเจ้ำของ
บริษทั จะออกหุน้ ใหม่เมือ่ มีกำรใช้สทิ ธิ สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั สุทธิจำกต้นทุนในกำรทำรำยกำรทำงตรงจะบันทึกไปยังทุนเรือนหุน้
และส่วนเกินมูลค่ำหุน้
กรณีทบ่ี ริษทั ให้สทิ ธิซอ้ื ตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษทั ย่อยในกลุ่มกิจกำรจะปฏิบตั เิ หมือนเป็ นเงินทุนสนับสนุนจำก
บริษทั ใหญ่
2.19 ประมำณกำรหนี้สนิ
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปจั จุบนั ตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตซึง่ กำรชำระภำระผูกพันนัน้ มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่วำ่ จะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจำนวนทีต่ อ้ งจ่ำยได้

กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใช้มลู ค่ำปจั จุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระ
ภำระผูกพัน กำรเพิม่ ขึน้ ของประมำณกำรหนี้สนิ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่ำย
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.20 ทุนเรือนหุน้
หุน้ สำมัญจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหักในส่วน
ของเจ้ำของ

หุน้ ทุนซื้อคืน
กรณีท่บี ริษทั ใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื้อคืนหุน้ สำมัญของบริษทั กลับคืน (หุน้ ทุนซื้อคืน) สิง่ ตอบแทนที่จำ่ ยออกไปและ
เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรูเ้ ป็ นหุน้ ทุนซื้อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของ
เจ้ำของของบริษทั จนกว่ำหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยใหม่ สิง่ ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำย
หรือนำหุน้ ทุนซือ้ คืนออกจำหน่ ำยใหม่สทุ ธิจำกต้นทุนเพิม่ เติมทีจ่ ำ่ ยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
2.21 กำรรับรูร้ ำยได้
รำยได้หลักของกลุ่มกิจกำร คือ รำยได้จำกกำรเข้ำชมภำพยนตร์ รำยได้จำกกำรให้บริกำรโบว์ลงิ่ และคำรำโอเกะ รำยได้
จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่และบริกำร รำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรโฆษณำและกำรสนับ สนุ น ธุร กิจ รำยได้จำกกำรผลิตและ
กำรจำหน่ำยลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยวีซดี แี ละดีวดี ี และรำยได้จำกกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม

กลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้สทุ ธิจำกภำษีมลู ค่ำเพิม่ ซึง่ กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่จี ะ
ได้รบั ชำระเมื่อส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำร
สำหรับสัญญำทีม่ หี ลำยองค์ประกอบทีก่ ลุม่ กิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยประเภท กลุม่ กิจกำรต้องแยกเป็น
แต่ละภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ ่แี ยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปนั ส่วนรำคำของรำยกำรของสัญญำดังกล่ำวไปยังแต่ละภำระ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรือประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้
ของแต่ละภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อกลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ติ ำมภำระนัน้ แล้ว
รำยได้จำกกำรเข้ำชมภำพยนตร์: กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้ตลอดช่วงเวลำของกำรฉำยภำพยนตร์ กลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิ
ในกำรได้รบั ชำระเงินทันทีทผ่ี ชู้ มเข้ำชมภำพยนตร์
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโบว์ลงิ่ และคำรำโอเกะ: กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้ตลอดช่วงเวลำของกำรให้บริกำร กลุ่มกิจกำร
มีสทิ ธิในกำรได้รบั ชำระเงินทันทีทผ่ี เู้ ล่นเข้ำรับบริกำร
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.21 กำรรับรูร้ ำยได้ (ต่อ)
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีแ่ ละบริกำร: กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้ตำมวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยทีไ่ ม่ได้
คำนึงถึงรอบระยะเวลำกำรชำระเงินตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกิจ: กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรในรอบระยะเวลำ
ั วนรำคำของรำยกำรให้แต่ละภำระทีต่ อ้ ง
บัญชีทใ่ี ห้บริกำร ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำมีหลำยภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ กลุม่ กิจกำรจะปนส่
ปฏิบตั ติ ำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีทร่ี ำคำขำยแบบเอกเทศไม่สำมำรถหำได้โดยตรง กลุ่มกิจกำรจะ
ทำกำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศโดยใช้วธิ ตี น้ ทุนบวกกำไรส่วนเพิม่
รำยได้จำกกำรผลิตและกำรจำหน่ำยลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์: รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์เป็ นรำยได้
จำกกำรให้สทิ ธิในกำรใช้ทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของกลุม่ กิจกำร รำยได้จะรับรูท้ งั ้ จำนวนเมือ่ ผูซ้ อ้ื ลิขสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิได้
ตำมสัญญำ ยกเว้นสำหรับกำรรับรูร้ ำยได้คำ่ สิทธิท่กี ำหนดจำกยอดขำยจะรับรูร้ ำยได้ตำมยอดขำยทีเ่ กิดขึน้ ของลูกค้ำ
รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยวีซดี แี ละดีวดี :ี กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสินค้ำนัน้ ไปยังลูกค้ำ ซึ่งก็คอื
เมื่อส่งมอบสินค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยังสถำนที่ท่กี ำหนด ควำมเสี่ยงของกำรล้ำสมัยและ
กำรสูญเสียได้ถกู โอนไปยังผูข้ ำยส่ง และเมือ่ ผูข้ ำยส่งได้ยอมรับสินค้ำตำมสัญญำขำยแล้วซึง่ ภำระผูกพันของกลุม่ กิจกำร
สิน้ สุดลงหรือกลุ่มกิจกำรมีขอ้ บ่งชีว้ ำ่ เกณฑ์ในกำรยอมรับทัง้ หมดเป็ นทีน่ ่ำพอใจ
รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยอำหำรและเครื่องดื่ม: กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบอำหำรและเครื่องดื่ม ให้กบั
ลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิในกำรได้รบั ชำระเงินทันทีทส่ี ง่ มอบอำหำรและเครื่องดื่มให้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.21 กำรรับรูร้ ำยได้ (ต่อ)

กำรขำยสินค้ำ - โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
กลุ่มกิจกำรให้โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำทีเ่ ป็ นสมำชิกบัตร เอ็ม-เจนเนอเรชั ่นโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของรำยกำรขำย
หรือบริกำร โดยลูกค้ำจะได้รบั คะแนนสะสมเพือ่ สำมำรถนำไปใช้สทิ ธิได้ในอนำคตเพือ่ รับสินค้ำหรือบริกำรโดยไม่ตอ้ งจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในบัตร เอ็ม-เจนเนอเรชั ่น หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำสำหรับคะแนนสะสมจะรับรู้ ณ จุดที่ม ี
กำรขำย และรำยได้จะรับรูเ้ มื่อลูกค้ำนำคะแนนมำแลกหรือเมื่อคะแนนหมดอำยุ (12 เดือนนับจำกวันทีล่ ูกค้ำเติมเงินลง
บนบัตรครัง้ แรก)

ต้นทุนส่วนเพิม่ ในกำรได้มำซึง่ สัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้มำซึ่งสัญญำ ซึ่งส่วนใหญ่ คอื ค่ำนำยหน้ ำที่จ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอกและ
พนักงำน และตัดจำหน่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยตำมรูปแบบเดียวกับกำรรับรูร้ ำยได้ของสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง

หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูห้ นี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อได้รบั ชำระจำกลูกค้ำหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร
จะปฏิบตั ติ ำมภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
2.22 กำรจ่ำยเงินปนั ผล
ั
เงินปนผลที
จ่ ำ่ ยให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชี ซึง่ ทีป่ ระชุม
ั เงินปนผลระหว่
ั
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนผล
ำงกำลจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
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กำรจัดกำรควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรม และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อ ง
แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธกี ำรลดผลกระทบ
ที่ทำให้เสียหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือ น้ อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ คณะกรรมกำรกำหนด
หลักกำรโดยภำพรวมเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่งดำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำร
เงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร) รวมถึงกำรระบุ กำรประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วย
กำรร่วมมืออย่ำงใกล้ชดิ กับหน่วยปฏิบตั กิ ำร
ก)

ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจกำรไม่มคี วำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้
และเจ้ำหนี้สว่ นใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศเฉพำะกำรซื้อลิขสิทธิ ์ในภำพยนตร์จำก
ต่ำงประเทศทีเ่ ป็นเงินสกุลทีห่ ลำกหลำยโดยมีเงินสกุลหลักเป็นดอลลำร์สหรัฐฯ กลุม่ กิจกำรไม่ได้ใช้สญ
ั ญำอัตรำแลกเปลีย่ น
้
ล่วงหน้ำเพื่อปองกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ข)

ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ย
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของกลุม่ กิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขน้ึ กับกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำด
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้ เกิดขึน้ จำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำด ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็ นอัตรำคงที่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ใช้
อนุพนั ธ์ดำ้ นอัตรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ำว

ค)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ
กลุม่ กิจกำรไม่มกี ำรกระจุกตัวอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อเนื่องจำกกลุม่ กิจกำรมีลกู ค้ำจำนวนมำกรำย
โดยรำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเป็ นรำยได้ท่ไี ด้รบั เป็ นเงินสด กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อทำให้เชื่อมั ่น
ได้วำ่ ได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มปี ระวัตสิ นิ เชื่ออยู่ในระดับที่เหมำะสม คู่สญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินและ
รำยกำรเงินสดได้เลือกทีจ่ ะทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินทีม่ คี ุณภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือสูง

ง)

ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มกิจกำรบริหำรจำนวนเงินสดที่มอี ย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ตี ลำดรองรับโดยกำรหำแหล่งเงินทุ น
แสดงให้เห็นได้จำกกำรทีม่ วี งเงินในกำรกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิ ดสถำนะ
ทำงกำรตลำด
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ประมำณกำรทำงบัญชีท่สี ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุ ยพินิจ ได้มกี ำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยูบ่ นพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปจั จัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ ชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
กลุม่ กิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญ ชี
อำจไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมำณทำงกำรบัญชีทส่ี ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มคี วำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่ อำจเป็ น
เหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
4.1) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม

มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้กำรคำนวณ
นี้ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจำก
ผูบ้ ริหำร
กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 2 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15
อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อตั รำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่
4.2) กำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนสำหรับสินทรัพย์นนั ้ ๆ ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.12
มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรม
หักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำรของผูบ้ ริหำรกำรเปลีย่ นแปลง
ของสมมติฐำนจะมีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงของมูลค่ำทีจ่ ะได้รบั คืน
4.3) กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
กลุ่ม กิจ กำรตัง้ ค่ำ เผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ เพื่อ ให้สะท้อ นถึง กำรด้อ ยค่ำลงของลูกหนี้ ก ำรค้ำโดยประมำณกำรขำดทุ น
ทีอ่ ำจเกิดจำกกำรทีล่ กู ค้ำไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ กลุม่ กิจกำรประเมินค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจำกกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสด
รับในอนำคต ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตในกำรรับชำระหนี้ และกรณีของกำรผิดชำระหนี้ท่เี กิดขึน้ และ
กำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด

4.4) ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยและเสื่อมคุณภำพ
กลุ่มกิจกำรตัง้ ค่ำเผื่อ กำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั
ซึ่งคำนวณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อ ให้สินค้ำนัน้ สำเร็จรูปรวมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรคำนวณดังกล่ำวต้องอำศัยกำรประมำณกำรของผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีต
ประสบกำรณ์ ของผูบ้ ริหำรในธุรกิจ และแนวโน้ มของตลำด
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ประมำณกำรทำงบัญชีท่สี ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.5) กำรด้อยค่ำของภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต
กำรบันทึกต้นทุนภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตบันทึกตำมต้นทุนที่เกิดขึน้ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
ต่ ำกว่ำต้นทุน กลุม่ กิจกำรจะทดสอบและรับรูค้ ำ่ เผื่อกำรด้อยค่ำของภำพยนตร์ในแต่ละเรื่องถ้ำมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน
ไม่คุ้มกับต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยกำรพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนเพื่อใช้ในกำรคำนวณต้องอำศัย
กำรประมำณกำรจำกผูบ้ ริหำร
4.6) กำรตัดจำหน่ ำยลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์

กลุม่ กิจกำรตัดจำหน่ำยลิขสิทธิ ์ภำพยนตร์และบันทึกเป็ นต้นทุนจ่ำยตำมอัตรำส่วนของกำรใช้งำนในแต่ละช่องทำงตลำด
และระยะเวลำของลิขสิทธิ ์ ซึง่ กำรประมำณกำรกำรใช้งำนในแต่ละช่องทำงเพื่อนำมำใช้คำนวณอัตรำส่วนนี้ผบู้ ริหำรเป็ น
ผูป้ ระมำณกำรโดยพิจำรณำจำกข้อมูลและประสบกำรณ์ในอดีต
4.7) ค่ำเผื่อสินค้ำรับคืน
ฝำ่ ยบริหำรเป็ นผู้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนสำหรับแผ่นวีซีดแี ละดีวดี ที ่คี ำดว่ำจะได้รบั คืนในอนำคต ผู้บริหำร
ประมำณกำรสัด ส่ว นร้อ ยละที่ค ำดว่ำ จะรับคืน โดยพิจ ำรณำจำกข้อ มูล และประสบกำรณ์ ในอดีต รวมถึงรูปแบบ
กำรดำเนินธุรกิจในปจั จุบนั
4.8) ภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
มูลค่ำปจั จุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุข้นึ อยู่กบั ข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐำนได้เปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุขอ้ 23
4.9) กำรปนั ส่วนรำคำของรำยกำร
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำได้ให้สทิ ธิในกำรได้รบั ส่วนลดแก่ลูกค้ำ คะแนนสะสมที่ให้แก่ลูกค้ำนัน้ ถือเป็ นภำระที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ำมสัญญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจึงถูกปนั ส่วนไปยังสินค้ำทีข่ ำยและคะแนนทีใ่ ห้ตำมวิธรี ำคำขำยแบบ
เอกเทศ ผูบ้ ริหำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดีต โดยพิจำรณำมูลค่ำ
ของคะแนนทีน่ ำมำใช้เป็ นส่วนลดได้ และควำมเป็ นไปได้ของกำรนำคะแนนนัน้ มำแลกเป็ นส่วนลด
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
5

กำรจัดกำรเงินลงทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดำรงไว้ซง่ึ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่งึ โครงสร้ำงของทุน
ทีเ่ หมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ั
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุม่ กิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนผลให้
กบั ผูถ้ อื หุน้ กำรคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้
กำรออกหุน้ ใหม่หรือกำรขำยทรัพย์สนิ เพื่อลดภำระหนี้สนิ

6

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน

คณะกรรมกำรกำหนดกลยุทธ์ของกลุม่ กิจกำรซึง่ ประกอบไปด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุม่ กิจกำรตำมกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 5 ส่วนงำนทีร่ ำยงำน
คณะกรรมกำรกำหนดกลยุทธ์วดั ผลกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และกำไรขันต้
้ น

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
6

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)
ต้นทุนทีไ่ ม่สำมำรถปนั ส่วนได้สว่ นใหญ่เป็ นค่ำใช้จำ่ ยส่วนกลำง สินทรัพย์ของส่วนงำนประกอบด้วย ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินค้ำคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสำหรับกำรดำเนินงำนแต่ไม่รวมเงินลงทุน
หนี้สนิ ของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื เพื่อใช้กบั ทุกส่วนงำนและบริหำรสภำพคล่องโดยรวม ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้
นำเสนอข้อมูลหนี้สนิ จำแนกตำมส่วนงำน

7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมือ่ ทวงถำมมีอตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.30 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ
0.30 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี )

8

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
8

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ท่คี ำ้ งชำระได้ดงั นี้

9

สินค้ำคงเหลือ
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่ำใช้จำ่ ยและรวมอยูใ่ นต้นทุนขำยเป็นจำนวน 679.78 ล้ำนบำท และจำนวน 528.32 ล้ำนบำท
ในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ (พ.ศ. 2561 : 636.74 ล้ำนบำท และจำนวน 479.13 ล้ำนบำท)
กลุม่ กิจกำรบันทึกขำดทุนจำกสินค้ำล้ำสมัยและค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 3.41 ล้ำนบำท และจำนวน 0.49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2561 :
เฉพำะงบกำไรขำดทุนรวม 13.13 ล้ำนบำท)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษทั มีเงินปนั ผลรับจำกบริษทั ย่อยจำนวน 724.71 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกเป็ น “รำยได้อ่นื ”
ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2561 : 827.39 ล้ำนบำท)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
ก)

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
กำรซื้อเงินลงทุน
พ.ศ. 2562
บริษทั ไท เมเจอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ลงทุนจำนวน 18 ล้ำนบำทใน บริษทั ไท เมเจอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ในกำรผลิตภำพยนตร์ โดยบริษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2561
บริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เมือ่ วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจในกำรสร้ำงและ
พัฒนำซอฟแวร์รวมทังแอปพลิ
้
เคชั ่น จำนวน 0.16 ล้ำนบำท โดยบริษทั ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั ย่อยภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“MPIC”)

บริษทั เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด
เมือ่ วันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ.2561 บริษทั ทำเลนต์วนั จำกัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด”
เมือ่ วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย) ซือ้ หุน้ ของ
บริษทั เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด จำกผู้ถือหุน้ ที่ไม่มอี ำนำจควบคุม จำนวน 39,998 หุ้น เป็ นเงิน 40 บำท ทำให้สดั ส่วน
กำรถือหุน้ ของบริษทั ย่อยในบริษทั ดังกล่ำวเปลีย่ นแปลงจำกอัตรำร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.99 ผลต่ำงระหว่ำงจำนวน
เงินทีจ่ ำ่ ยซือ้ หุน้ กับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีร่ ะบุได้สทุ ธิของบริษทั เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด ทีไ่ ด้มำเพิม่ จำนวน 21,485,833 บำท
บันทึกเป็ น “กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษทั ย่อย” ภำยใต้ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ”
ในงบกำรเงินรวม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
ก)

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
กำรลดทุน
พ.ศ. 2562
บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์เนชั ่นแนล จำกัด
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ครังที
้ ่ 1/2562 ของบริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์เนชั ่นแนล จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้มี
มติอนุมตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนจำก 40 ล้ำนบำท (400,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100.00 บำท) เป็ น 30 ล้ำนบำท
(300,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท) ทำให้บริษทั ได้รบั เงินเงินคืนจำกกำรลดทุนจำนวน 9.99 ล้ำนบำท
และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ ไม่มผี ลกระทบต่อ สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
บริษทั ย่อยภำยใต้บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั อีจวี ี เอ็กซิบชิ ั ่น จำกัด
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั อีจวี ี เอ็กซิบชิ ั ่น จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรลดทุน
จดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เป็ น 25 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุน้ มูลค่ำ
ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 2.50 บำท) และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบ
ต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ครังที
้ ่ 2/2562 ของบริษทั อีจวี ี เอ็กซิบชิ ั ่น จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแปลง
มูลค่ำหุน้ ของบริษทั จำกเดิมมูลค่ำหุน้ ละ 2.50 บำท จำนวน 10 ล้ำนหุน้ เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 5.00 บำท จำนวน 5 ล้ำนหุน้
ทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“MPIC”)
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ครังที
้ ่ 1/2562 ของบริษทั MPIC ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรโอนทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน
3.81 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ จำนวน 321.37 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมตั กิ ำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของหุน้ สำมัญทีต่ รำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท ทำให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั MPIC ลดลงจำก 1,313.12 ล้ำนบำท เป็ น 656.56 ล้ำนบำท และทุนชำระแล้วลดลงจำก 1,300.12 ล้ำนบำท
เป็น 650.06 ล้ำนบำท และโอนส่วนเกินทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุน้ จำนวน 262.22 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุน
สะสมทีเ่ หลือ ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
ก)

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
กำรลดทุน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์เนชั ่นแนล จำกัด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์เนชั ่นแนล จำกัด (บริษทั ย่อย) อนุ มตั ิ
ให้ลดทุนจดทะเบียนโดยลดหุน้ จำนวน 1.10 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท ทำให้บริษทั ได้รบั เงินเงินคืนจำกกำรลดทุน
จำนวน 50.38 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อย กำรลดทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
กำรจำหน่ ำยเงินลงทุน
พ.ศ. 2562
บริษทั ย่อย ภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เมตำคอกนิช ั ่น จำกัด
เมือ่ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย) จำหน่ำยเงินลงทุน
ในหุน้ สำมัญของบริษทั เมตำคอกนิช ั ่น จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจำนวน 12,000 หุน้ คิดเป็ นอัตรำส่วนร้อยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบริษทั รับรู้กำไรจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 3,526 บำท
โดยแสดงรวมอยูใ่ นรำยได้อ่นื ในข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2561
บริษทั ย่อยภำยใต้ บริษทั เอ็ม วี ดี จำกัด
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั กับกระทรวงพำณิชย์ และ
ชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
ก)

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
พ.ศ. 2561
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“MPIC”)
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษทั ได้ตงั ้ ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั MPIC จำนวน 43.37 ล้ำนบำท เนื่องจำก
เงินลงทุนมีมลู ค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนต่ำกว่ำมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี ซึง่ ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อกำรรับรูข้ ำดทุนดังกล่ำว
เกิดจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ ในตลำด ณ วันสิน้ รอบกำรรำยงำน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

กลุ่มกิจกำรมีกำไรในรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ให้กบั กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ซึ่งรับรู้ในงบกำไรขำดทุนรวมด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรที่จำหน่ ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562
กลุม่ กิจกำรรับรูก้ ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นรำยได้จำนวน 16.53 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 16.53 ล้ำนบำท)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรวมค่ำควำมนิยมจำนวน 188.43 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 282.48 ล้ำนบำท)
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ได้รบั รำยได้เงินปนั ผลจำกบริษทั ร่วมจำนวน 164.55 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 224.45 ล้ำนบำท)
ซึ่งบันทึกอยูใ่ น “รำยได้อ่นื ” ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร และบันทึกสุทธิจำก “เงินลงทุนในบริษทั ร่วม” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
กำรซื้อเงินลงทุน
พ.ศ. 2562
บริษทั สยำมฟิ วเจอร์ดเี วลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“SF”)
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ลงทุนเพิม่ ในหุน้ สำมัญของ SF จำนวน 49.51 ล้ำนหุน้ รวมเป็ นจำนวนเงิน 300.32 ล้ำนบำท

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CRACKED
เมือ่ วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั ร่วม “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CRACKED” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสีย
ในบริษทั ร่วมร้อยละ 20.00 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 5.40 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 18 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2562
บริษทั ร่วม ภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย)
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนใน “บริษทั เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชำ) ดิสทริบวิ ชั ่น จำกัด”
โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียทำงอ้อมในบริษทั ร่วมร้อยละ 50.85 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 3.45 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
บริษทั ร่วมภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (บริษทั ย่อย)
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษทั ร่วม ดังนี้
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ THAT MARCH” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมร้อยละ 12.94 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 3.50 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562
2. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมร้อยละ 12.94 ตำมสัญญำร่วม
ลงทุน บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 3.50 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2562
3. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบริษทั มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมร้อยละ 36.06 ตำมสัญญำร่วม
ลงทุน บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 9.75 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
4. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ขนุ แผนฟ้ำฟื้น” โดยบริษทั มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมร้อยละ 47.16 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 23.97 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
5. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์คนื ยุตธิ รรม” โดยบริษทั มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
บริษทั ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 13.30 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
กำรซื้อเงินลงทุน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บริษทั สยำมฟิ วเจอร์ดเี วลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“SF”)
ในปี พ.ศ. 2561 บริษทั ลงทุนเพิม่ ในหุน้ สำมัญของ SF จำนวน 72.91 ล้ำนหุน้ รวมเป็ นจำนวนเงิน 608.52 ล้ำนบำท
บริษทั ร่วมภำยใต้ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (บริษทั ย่อย)
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ
ในปี พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษทั ร่วม “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ” โดยบริษทั มีสว่ นได้
เสียในบริษทั ร่วมจำนวนร้อยละ 30.00 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษทั ชำระเงินลงทุนจ ำนวน 10.50 ล้ำนบำท ไปในวันที่
27 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
กำรจำหน่ ำยเงินลงทุน
พ.ศ. 2562
บริษทั สยำมฟิ วเจอร์ดเี วลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“SF”)
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จำนวน 11.27 ล้ำนหุน้ ไปในรำคำ 83.78 ล้ำนบำท โดยมีกำไร
จำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อ่นื ” เป็ นจำนวน 32.27 ล้ำนบำท และจำนวน 39.02 ล้ำนบำท
ในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ
ผลจำกกำรลงทุนเพิม่ และจำหน่ำยเงินลงทุนใน SF ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จำกเดิมในอัตรำร้อยละ 26.34 เป็นร้อยละ
28.09
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ก) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
กำรจำหน่ ำยเงินลงทุน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บริษทั สยำมฟิ วเจอร์ดเี วลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (“SF”)
ในปี พ.ศ. 2561 บริษทั ได้จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จำนวน 60.63 ล้ำนหุน้ ไปในรำคำ 542.88 ล้ำนบำท โดยมีกำไร
จำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยูใ่ น “รำยได้อ่นื ” เป็ นจำนวน 285.70 ล้ำนบำท และจำนวน 318.14 ล้ำนบำท
ในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ
ผลจำกกำรลงทุนเพิม่ และจำหน่ำยเงินลงทุนใน SF ท ำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จำกเดิมในอัตรำร้อยละ 25.65 เป็นร้อยละ
26.34
กำรรับคืนเงินลงทุน
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสือ
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้รบั คืนเงินลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสือ" จำนวน
5.25 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2562 และจำนวน 2.10 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (“CJM”)
ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั CJM จำนวน 13.10 ล้ำนบำท เนื่องจำกเงินลงทุน
มีมลู ค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนต่ำกว่ำมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี ซึง่ ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อกำรรับรูผ้ ลขำดทุนดังกล่ำวเกิดจำก
กำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนในธุรกิจภำพยนตร์ไทย
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนือกิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ THAT MARCH และ กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR
LOVE FOREVER ถึงแม้ว่ำถือหุ้นน้ อยกว่ำร้อยละ 20 เนื่ องจำกกลุ่ม กิจกำรมีสิทธิในกำรออกเสียง 1 ใน 5 ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของกิจกำรร่วมค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียของกลุม่ กิจกำรใน SF ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีจำนวน 3,174.39 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 3,439.93 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร มีจำนวน 2,505.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 2,138.47 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียของกลุม่ กิจกำรใน MJLF ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีจำนวน 1,208.79 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,350.36 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร มีจำนวน 1,136.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,101.60 ล้ำนบำท)
RAV, TTM และ CJM เป็ นบริษทั จำกัดและหุน้ ของบริษทั ไม่มรี ำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำด
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CRAKED เป็ นกิจกำรร่วมค้ำ และไม่มรี ำคำซือ้ ขำยในตลำด
กลุ่มกิจกำรไม่มหี นี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับบริษทั ร่วม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปสำหรับบริษทั ร่วมทีม่ สี ำระสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นจำนวน
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริษทั ร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทั ร่วมดังกล่ำว) ซึ่งได้ปรับปรุง
ด้วยรำยกำรปรับปรุงที่จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิตำมวิธสี ่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมและกำรปรับปรุง
เกีย่ วกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทั ร่วม
ผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับบริษทั ร่วม (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษทั ร่วม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับบริษทั ร่วม (ต่อ)
บริษทั ร่วมที่แต่ละรำยไม่มสี ำระสำคัญ
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุม่ กิจกำรยังมีสว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมทีแ่ ต่ละรำยไม่มสี ำระสำคัญ
อีกจำนวนหนึ่ง ซึง่ ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย

13

กำรร่วมกำรงำน
ก) กำรร่วมค้ำ

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
13

กำรร่วมกำรงำน (ต่อ)
ก)

กำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กำรซือ้ เงินลงทุน
พ.ศ. 2562
กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย)
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ลงทุนเพิม่ ในกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เอ็มวีพี
เอ็มพิคเจอร์ส ฟิ ลม์ ดิสทริบวิ ชั ่น (ลำว) จำกัด ตำมสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ เดิม จำนวน 34,200 หุน้ โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
10,000 กีบลำว บริษทั ได้ชำระค่ำหุน้ สำหรับหุน้ สำมัญทีเ่ พิม่ เป็ นเงิน 1.30 ล้ำนบำท ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย)
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั ่น ฟิ ลม์ จำกัด
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั ่น ฟิ ล์ม จำกัด (“บริษทั ร่วมค้ำ”)
มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั ่น ฟิลม์ จำกัด จำกหุน้ สำมัญ จำนวน 1.75 ล้ำนหุน้ โดยมี
มูลค่ำ ทีต่ รำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100 บำท บริษทั
เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ย่อย) (“MPIC”) ได้ชำระค่ำหุน้ จำนวน 35 ล้ำนบำท สำหรับ
หุน้ สำมัญที่เพิม่ จำนวน 350,000 หุน้ ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ทำให้ MPIC ถือหุน้ เพิม่ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.69 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั ่น ฟิ ล์ม จำกัด กำรเพิม่ ทุนดังกล่ำวจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่
23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
บริษทั เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติง้ จำกัด
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร MPIC ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ลงทุนเพิม่ ในกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติง้ จำกัด (“บริษทั ร่วมค้ำ”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม โดยซือ้ หุน้ จำนวน
899,998 หุน้ ทีม่ ลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นเงิน 9 ล้ำนบำท
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
13

กำรร่วมกำรงำน (ต่อ)
ก)

กำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กำรร่วมค้ำทีแ่ ต่ละรำยไม่มสี ำระสำคัญ
กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำทีแ่ ต่ละรำยไม่มสี ำระสำคัญ ซึง่ ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย

ภำระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ เกีย่ วข้องกับกำรร่วมค้ำ
กลุ่มกิจกำรไม่มหี นี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำ
ข)

กำรดำเนินงำนร่วมกัน

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกันภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
13

กำรร่วมกำรงำน (ต่อ)
ข)

กำรดำเนินงำนร่วมกัน (ต่อ)
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกันภำยใต้บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ไี นน์ จำกัด

กลุม่ กิจกำรถือเงินลงทุนร้อยละ 50.85 ถึง 64.72 ใน กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ ไบค์แมน, กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่
และหลำน25 น้ำ24, กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ ไบค์แมน 2 และ กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอหัวแข็ง และจ๊วดกะเทยบังไฟ
้
อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ กิจกำรได้ขอ้ สรุปว่ำมีกำรควบคุมร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใต้สญ
ั ญำทีต่ กลงร่วมกันซึง่ จะต้องได้รบั
ควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์จำกผูร้ ว่ มกำรงำนทุกรำย กลุม่ กิจกำรและคูส่ ญั ญำมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของกำรร่วมกำรงำน
กำรซือ้ เงินลงทุน
กำรดำเนินงำนร่วมกันภำยใต้บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (บริษทั ย่อย)
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ฮกั เถิดเทิง” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในกำรดำเนินงำน
ร่วมกันร้อยละ 50.85 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 9.90 ล้ำนบำท ในวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
13

กำรร่วมกำรงำน (ต่อ)
ข)

กำรดำเนินงำนร่วมกัน (ต่อ)
กำรซือ้ เงินลงทุน (ต่อ)
กำรดำเนินงำนร่วมกันภำยใต้บริษทั เอ็ม เทอร์ตไ้ี นน์ จำกัด (บริษทั ย่อย)
บริษทั เอ็ม เทอร์ตไ้ี นน์ จำกัด ได้ลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ดังนี้
พ.ศ. 2562
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ
64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 35 ล้ำนบำท ในวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562, วันที่
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562, วันที่ 24 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
2. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 2” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 50.85 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 13.75 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
3. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอหัวแข็งและจ๊วดกะเทยบัง้ ไฟ” โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 16.45 ล้ำนบำท ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, วันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ไี นน์ จำกัด ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน” เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน เป็ นกำรร่วมกำรงำน ประเภทกำรดำเนินงำนร่วมกัน โดยบริษทั มีสว่ นได้เสียในกำร
ดำเนินงำนร่วมกันจำนวนร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วมค้ำ
กำรรับคืนเงินลงทุน
บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ไี นน์ จำกัด ได้รบั คืนเงินลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน" จำนวน 8.40 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
14

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
กำรจัดประเภทค่ำเสื่อมรำคำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุม่ กิจกำรได้นำทีด่ นิ และอำคำรทีม่ มี ลู ค่ำตำมบัญชีจำนวน 35.43 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 35.59
ล้ำนบำท) ไปใช้เป็นหลักประกันตำมสัญญำให้เช่ำทีด่ นิ และอำคำร แก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ซึง่ กลุม่ กิจกำรไม่สำมำรถนำทีด่ นิ และอำคำรดังกล่ำวไปขำย ให้เช่ำ หรือทำนิตกิ รรมอืน่ ได้
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุม่ กิจกำรได้บนั ทึกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำในเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องตกแต่งทีใ่ ช้ดำเนินงำน และอุปกรณ์
สำนักงำน สำหรับสำขำทีป่ ิดไป จำนวน 89.73 ล้ำนบำท โดยหน่วยทีก่ อ่ ให้เกิดเงินสดคือสถำนประกอบกำรแต่ละสำขำ
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรและบริษทั เป็ นผูเ้ ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยพืน้ ที่อำคำร

รถยนต์และอุปกรณ์ มีรำยละเอียดดังนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
15

ค่ำควำมนิยม

กลุ่ม กิจกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญ ชีของส่วนงำนธุรกิจสื่อ ภำพยนตร์ล งให้เท่ ำกับมูลค่ำ ที่คำดว่ำจะได้ร บั คืนโดยกำรรับ รู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ขำดทุนดังกล่ำวได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรในกำไรหรือขำดทุน
ค่ำควำมนิยมได้ถูกปนั ส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGU) ทีถ่ ูกกำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
15

ค่ำควำมนิยม (ต่อ)
มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซ่งึ อ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจำก
ผูบ้ ริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 2 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำว
ไม่สงู กว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ของธุรกิจที่หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่
ข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

1
2

3

กำไรขัน้ ต้นจำกงบประมำณ
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักเพือ่ ใช้ในกำรประมำณกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลำหลังจำกประมำณกำรกระแสเงินสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ
อัตรำคิดลดก่อนภำษีทใ่ี ช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ได้ถูกใช้เพือ่ กำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ
ฝำ่ ยบริหำรพิจำรณำกำไรขัน้ ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักทีใ่ ช้สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อตั รำกำรเติบโตทีร่ วมอยูใ่ นรำยงำน
ของอุตสำหกรรม อัตรำคิดลดทีใ่ ช้เป็นอัตรำก่อนหักภำษีทส่ี ะท้อนถึงควำมเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพำะทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงำนนัน้ ๆ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในค่ำควำมนิยมของธุรกิจสือ่ ภำพยนตร์เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย ผูบ้ ริหำร
จึงปรับลดมูลค่ำค่ำควำมนิยมตำมมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน หำกมีกำรปรับลดอัตรำคิดลดสูงขึน้ ร้อยละ 1 จำกอัตรำทีก่ ลุม่ กิจกำร
ประมำณไว้ ค่ำควำมนิยมจำกธุรกิจสื่อภำพยนตร์ตำมบัญชีจะสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน 31.96 ล้ำนบำท
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
16

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ต่อ)
ค่ำตัดจำหน่ำยทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

17

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
17

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมดี งั นี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
17

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมดี งั นี้ (ต่อ)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
17

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมดี งั นี้ (ต่อ)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
17

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมดี งั นี้ (ต่อ)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
18

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ

19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื (ต่อ)
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมลู ค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มสี ำระสำคัญ
มูลค่ำยุตธิ รรมของหุน้ กู้คำนวณจำกรำคำตลำดของหุน้ กู้ใน Thai Bond Market Association ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับขัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
อัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยำว มีดงั ต่อไปนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื (ต่อ)
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเป็ นตั ๋วแลกเงินและตั ๋วสัญญำใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบำท มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
1.66 ถึงร้อยละ 2.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.58 ถึงร้อยละ 2.06 ต่อปี )
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้

สัญญำเช่ำกำรเงิน
จำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยซึง่ บันทึกเป็ นหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื (ต่อ)
สัญญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ)
มูลค่ำปจั จุบนั ของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดครบกำหนดดังนี้

กำรเปลีย่ นแปลงของสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื (ต่อ)
สัญญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ)

เงินกู้ยมื จำกธนำคำร
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกธนำคำร มีดงั ต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2561 :
ร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
21

เงินกู้ยมื (ต่อ)
หุน้ กู้
บริษทั ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบำทประเภทจ่ำยคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด (Straight Bond) ไม่มหี ลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ
ทีม่ ลู ค่ำตรำไว้ 1,000 บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ดอกเบีย้ มีกำหนดจ่ำยทุก 6 เดือน บริษทั ต้องดำรงไว้ซง่ึ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำส่วนทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วน
ไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูใ้ นระหว่ำงปี พ.ศ. 2562
วงเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกสถำบันกำรเงินซึ่งยังมิได้ใช้เป็ นจำนวน
4,553.46 ล้ำนบำท และจำนวน 4,325.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2561 : จำนวน 5,470.89 ล้ำนบำท และจำนวน 5,040.88
ล้ำนบำท ตำมลำดับ) วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่สน้ิ สุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มไี ว้ใช้
สำหรับกำรสร้ำงโรงภำพยนตร์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
22

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ซึง่ ให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกโดยผลประโยชน์ทใ่ี ห้จะขึน้ อยูก่ บั
ระยะเวลำกำรทำงำน และเงินเดือนในปี สดุ ท้ำยของสมำชิกก่อนทีจ่ ะเกษียณอำยุ
ในปี พ.ศ. 2561 กลุม่ กิจกำร ได้กำหนดผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอำยุเพิม่ ขึน้ ใหม่ ได้แก่ ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยผลประโยชน์
จะให้ทองคำน้ ำหนัก 3 บำท กับพนักงำนทีท่ ำงำนครบอำยุเกษียณ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มดี งั นี้

ในปี พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงำนฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ค่ำชดเชยสำหรับ
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็ น
400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริกำรในอดีตระหว่ำงปี
พ.ศ. 2562
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มดี งั นี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อำ้ งอิงจำกกำรเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ในทำงปฏิบตั สิ ถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกทีจ่ ะเกิดขึน้ และกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ทม่ี ตี อ่ กำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับกำรคำนวณหนี้สนิ ผลประโยชน์
เมือ่ เกษียณอำยุทร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธกี ำรและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจำกปีกอ่ น
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุท่กี ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยง
ทีม่ นี ยั สำคัญมีดงั ต่อไปนี้

ระยะเวลำถัวเฉลีย่ ของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 9 ปี (พ.ศ. 2561 : 10 ปี )

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทไ่ี ม่มกี ำรคิดลด :

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
23

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทไ่ี ม่มกี ำรคิดลด : (ต่อ)

24

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษทั ได้รบั เงินช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำงจำกผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 11 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมลำดับ โดยบันทึกเป็ นส่วนลดค่ำเช่ำทีต่ อ้ งจ่ำยตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
25

ทุนเรือนหุน้ และส่วนเกินมูลค่ำหุน้

เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรลดทุ นจดทะเบียนของบริษทั
จำกจำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลิกหุน้ สำมัญทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 1,598,845 บำท มูลค่ำ
หุน้ ละ 1 บำท บริษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562
ส่วนเกินทุน - หุน้ ทุนซื้อคืน
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 บริษทั ได้ซอ้ื คืนหุน้ สำมัญจำนวน 40.91 ล้ำนหุน้ จำกบุคคลภำยนอกผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยจ่ำยเงินเพื่อซือ้ คืนหุน้ เป็ นจำนวนเงิน 267.92 ล้ำนบำท และได้แสดงเป็ นรำยกำรหักจำกส่วนของเจ้ำของหุน้ ทัง้ หมด
ทีซ่ อ้ื คืนถือไว้เพื่อรอกำรจำหน่ำยอีกครัง้ หนึ่งในเวลำต่อไป บริษทั ได้กนั กำไรสะสมไว้เป็ นสำรองเพื่อหุน้ ทุนซือ้ คืนจำนวน
267.92 ล้ำนบำท ตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 66/1 (2) ของพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กำหนดให้บริษทั
ต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ำกับจำนวนเงินทีไ่ ด้ซอ้ื หุน้ คืน
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 บริษทั ได้ขำยหุน้ ทุนซื้อคืนทัง้ จำนวนรวมเป็ นเงิน 556.34 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรขำยหุน้ ทุนซื้อคืน
จำนวน 288.42 ล้ำนบำท ได้บนั ทึกเป็ น “ส่วนเกินทุน - หุน้ ทุนซือ้ คืน” ภำยใต้สว่ นของเจ้ำของ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
26

กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สำมัญ
บริษทั ย่อ ยได้ออกใบส ำคัญ แสดงสิทธิซ้อื หุ้นสำมัญที่จดั สรรให้แก่พนักงำนของบริษทั และบริษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ น
ใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บคุ คลอื่นได้ ไม่มรี ำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก
อัตรำกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญและรำคำกำรใช้สทิ ธิ ณ วันทีอ่ อกสิทธิมรี ำยละเอียดดังต่อไปนี้

รำยกำรเคลื่อนไหวของจำนวนสิทธิซอ้ื หุน้ ทีค่ งเหลือ และรำคำใช้สทิ ธิถวั เฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักทีเ่ กีย่ วข้องกันดังนี้
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ไม่มกี ำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญและมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ ทีถ่ กู ริบเป็นจำนวน 1,039,840 สิทธิ (พ.ศ. 2561 : ไม่มกี ำรใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ สำมัญและมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ ทีถ่ กู ริบเป็นจำนวน 2,729,580 สิทธิ)
ในระหว่ำงปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ไม่มกี ำรเปลีย่ นเงื่อนไขในข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (MPIC-ESOP-W2)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
26

กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สำมัญ (ต่อ)
สิทธิซอ้ื หุน้ คงเหลือ ณ วันสิน้ งวดแยกแสดงตำมวันทีห่ มดอำยุกำรใช้สทิ ธิ และมีรำคำใช้สทิ ธิดงั นี้

ข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรกำรคำนวณเป็นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ไม่มคี ำ่ ใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สำมัญ
27

สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องกันเงินสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หลังจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้จะมีมลู ค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
สำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถจัดสรรได้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
28

ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมมีจำนวน 16.73 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ของส่วนทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมในบริษทั เมเจอร์ แพลตินั ่ม ซีนเี พล็กซ์ (แคมโบเดีย) จำกัด จำนวน 19.28 ล้ำนบำท
29

หนี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำดังต่อไปนี้

ในระหว่ำงปี บริษทั รับรูร้ ำยได้จำกกำรขำยและบริกำรทีเ่ คยรวมอยูใ่ นหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำทีย่ กมำต้นงวดเป็นจำนวน 392.92
ล้ำนบำท และ 338.73 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมลำดับ
รำยได้คำ่ เช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำได้รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจำนวน 37.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 56.43 ล้ำนบำท)
ซึง่ เป็นเงินรับจำกกำรจำหน่ำยบัตรเงินสดโดยบริษทั ต้องฝำกไว้ในธนำคำรเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบัตรเงินสด
ทีล่ ูกค้ำยังไม่ได้ใช้
ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยทีบ่ งั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
30

รำยได้อ่นื

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
31

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

32

ต้นทุนทำงกำรเงิน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
33

ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุม่ กิจกำรมียอดจำนวนเงินทีแ่ ตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชีคณ
ู กับอัตรำภำษี
ของประเทศทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
34

กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สำมัญด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ำย
และชำระแล้วในระหว่ำงปี
กลุ่มบริษทั มีหนุ้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลด คือสิทธิเลือกซื้อที่บริษทั ย่อยให้แก่พนักงำน (หมำยเหตุ 26) โดยในปี 2562 มูลค่ำ
ยุตธิ รรมของหุน้ ของบริษทั ย่อยต่ำกว่ำรำคำกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ กำไรต่อหุน้ ปรับลดจึงเท่ำกับกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
กำรคำนวณกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน แสดงได้ดงั นี้

35

เงินปนั ผลจ่ำย
พ.ศ. 2562
ั
เมือ่ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนผลจำกกำรด
ำเนินงำนของงวดเดือน
กรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 จำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 626.27 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ ี
ชือ่ อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และได้จำ่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ่ วันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ั
เมือ่ วันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุมตั จิ ำ่ ยเงินปนผลระหว่
ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนของ
งวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2562 จำนวน 0.65 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทังหมดที
้
ม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. 2562 และได้จำ่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ั
เมือ่ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนผลจำกกำรด
ำเนินงำนของงวด
เดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 จำนวน 0.60 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หมดทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และได้จำ่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ่ วันที่ 3 พฤษภำคม
พ.ศ. 2561
เมือ่ วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุมตั จิ ำ่ ยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำน
ของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 จำนวน 0.65 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และได้จำ่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 7 กันยำยน
พ.ศ. 2561
184
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
36

ข้อมูลกระแสเงินสด
กำรกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมีดงั ต่อไปนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
36

ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)
กำรกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจกำรทีค่ วบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษทั ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดังกล่ำวเป็ นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษทั บริษทั ย่อยและ
บริษทั ย่อยลำดับถัดไป บริษทั ร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ่งมีอิท ธิพลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญเหนือกิจกำร ผูบ้ ริหำรสำคัญรวมทัง้ กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชดิ กับ
บุคคลเหล่ำนัน้ บุคคลและกิจกำรทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อำจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพัน ธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย

บริษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็ นบริษทั ของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดังนัน้ จึงถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

188

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ (ต่อ)

ข)

กำรซือ้ สินค้ำและบริกำร และอื่น ๆ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจำกกำรซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

190

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจำกกำรซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ (ต่อ)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรและอื่น ๆ (ต่อ)

ง)

เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย มีกำหนดชำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอตั รำ
ดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ดอกเบีย้ รับทีเ่ กีย่ วข้องมีจำนวนเงิน 10.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 13.54 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
บริษทั มีดอกเบีย้ ค้ำงรับจำนวน 0.79 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 0.97 ล้ำนบำท)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บคุ คลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี)
และไม่มกี ำหนดชำระคืน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำนจำนวน 3.20 ล้ำนบำท และจำนวน 2.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ล้ำนบำท และจำนวน
1.58 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ตำมลำดับ โดยไม่มกี ำรคิดดอกเบีย้ (พ.ศ. 2561 : ไม่มี
กำรคิดดอกเบีย้ )
ดอกเบีย้ รับทีเ่ กี่ยวข้องมีจำนวนเงิน 8.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.81 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
บริษทั มีดอกเบีย้ ค้ำงรับจำนวน 108.15 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 101.50 ล้ำนบำท)
ฉ)

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกีย่ วข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื จำกบริษทั ย่อย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จำนวน 954.63 ล้ำนบำท มีกำหนดชำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ตั ๋วสัญญำใช้เงินชนิดเมือ่ ทวงถำม จำนวน 12.80 ล้ำนบำท มีอตั รำดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 2.25 ต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะบริษทั มีจำนวน 0.31 ล้ำนบำท และ
51.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2561 : 0.40 ล้ำนบำท และ 53.02 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2562 บริษทั
มีดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 0.10 ล้ำนบำท และ
4.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2561 : 0.11 ล้ำนบำท และ 18.12 ล้ำนบำท)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ช)

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรสำคัญของกิจกำร

ซ)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกำรร่วมค้ำ
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ แสดงไว้ในหมำยเหตุ 11, 12, และ 13 ตำมลำดับ

38

ภำระผูกพันและหนี้สนิ ที่อำจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสือค้ำประกันทีอ่ อกโดยธนำคำร และเลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุม่ บริษทั มีภำระผูกพันจำกกำรค้ำประกันโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตทีอ่ อก
ให้กบั บุคคลภำยนอกจำนวน 230.52 ล้ำนบำท

ข)

กำรค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ค้ำประกันเงินกูย้ มื จำกธนำคำรให้แก่บริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมเป็ นจำนวน 22 ล้ำนบำท

ค)

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน - กรณีกลุม่ กิจกำรเป็นผูเ้ ช่ำ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกับบริษทั อื่น เกีย่ วกับกำรเช่ำทีด่ นิ พืน้ ทีอ่ ำคำรและสัญญำ

บริกำร โดยมียอดรวมของจำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขัน้ ต่ำภำยใต้สญ
ั ญำทีไ่ ม่สำมำรถยกเลิกได้ดงั นี้
นอกจำกจำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขัน้ ต่ำข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรและ
สัญญำบริกำร ซึง่ คิดตำมเกณฑ์กำรแบ่งรำยได้ให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
38

ภำระผูกพันและหนี้สนิ ที่อำจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ง)

ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นรำยจ่ำยฝำ่ ยทุน
รำยจ่ำยฝำ่ ยทุนทีถ่ อื เป็นภำระผูกพัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงั ไม่ได้รบั รูใ้ นงบกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้

จ)

ภำระผูกพันในกำรผลิตภำพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรชำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็ นจ ำนวนเงิน
90.85 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 68.36 ล้ำนบำท)

39

คดีควำม
ในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ประกันภัยของผู้เสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้ท่ีเกิดขึ้นภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็ก ซ์
(ปิ่ นเกล้ำ ) ฟ้องร้อ งให้บริษทั รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว กระทั ่งในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งได้
มีคำพิพำกษำให้บริษทั ชดเชยแก่บริษทั ประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยจำกเงินต้นดังกล่ำวจำกเหตุกำรณ์ท่เี กิดขึ้น เป็นจำนวนเงิน
408 ล้ำนบำท บริษทั ได้ทำกำรยื่นอุทธรณ์และคดีควำมยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ และไม่อ ำจทรำบผลได้
ในขณะนี้ บริษทั เชื่อว่ำจะไม่มคี วำมเสียหำยทีส่ ำคัญจำกคดีดงั กล่ำวและตัง้ สำรองเผื่อไว้บำงส่วน
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มคี ำพิพำกษำให้บริษทั ชดเชยแก่บริษทั ประกันภัยรำยหนึ่งพร้อมดอกเบี้ย
จำกเงินต้นดังกล่ำวจำกเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นจำนวนเงิน 10.7 ล้ำนบำท บริษทั อยูใ่ นระหว่ำงกำรยื่นฏีกำสำหรับคดีน้ตี อ่ ไป

40

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน

เมือ่ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผลจำกกำรดำเนินงำนของงวด
เดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 จำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 626.27 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ ทัง้ หมดทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563
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