


สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตัง้แต่ต้นปี  2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครัง้รุนแรง 

ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างใหญ่หลวง  ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและหยดุชะงกั สถานที่ต่างๆ รวมถึง   

โรงภาพยนตร์ทัว่โลก ต้องปิดด าเนินการ ตามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรค สง่ผลให้ภาพยนตร์จ านวนมากต้องเลื่อนก าหนด

ฉายออกไป หรือต้องพกัการถ่ายท า แม้ภาพรวมของไทยเองจะสามารถรับมือกบัการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงท้ายปีกลบั

ต้องมาเผชิญกบัการระบาดระลอกใหม ่ท าให้แม้โรงภาพยนตร์เปิดด าเนินการแล้วก็ยงัไมส่ามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

ในส่วนของกลุ่มบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน แต่ในปีนีเ้รายงัมีภาพยนตร์ไทยที่ท ารายได้

สงูสดุ อย่างภาพยนตร์เร่ือง อีเรียมซ่ิง และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ือง ดาบพิฆาตอสรู ที่บริษัทซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์มาจ าหน่าย ท าให้

กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยทัง้ผลิตเอง และหาผู้ ร่วมทนุสร้าง รวมถึงเปิดตลาดภาพยนตร์เอเชียแอนิเมชัน่ 

ป้อนสูอ่ตุสาหกรรมภาพยนตร์มากขึน้ นอกจากนีก้ลุม่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส ได้พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตภาพยนตร์

ไทย รวมถึงการขยายและเพิ่มช่องทางรายได้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง VOD Platform เคเบิล้ทีวี ทีวีดิจิตอล ออนไลน์ต่างๆ           

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีของผู้บริโภค ทัง้ยังมุ่งเน้นเร่ืองการบริหารจัดการด้านการควบคุมต้นทุนและ

คา่ใช้จา่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณทา่นผู้ลงทนุเป็นอยา่งยิ่งที่ได้

เช่ือมัน่และให้ความไว้วางใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคณุตอ่ผู้ มีอปุการะคณุ ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และ

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี ้ ขอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัททุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนส าคัญที่ได้สร้างความ

แข็งแกร่งให้กับการด าเนินงานของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯมีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบร รลุเป้าหมาย     

ของ

จากทกุทา่นตลอดไป                              

         ขอแสดงความนบัถือ 

              

                                                                  (นายถิรชยั วฒิุธรรม) 

                   ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายถิรชัย วุฒิธรรม อายุ 70  ปี 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
การศกึษา:  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาการศกึษาตอ่เน่ืองมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.34) 
   ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University 
  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน: 
 ประธานกรรมการองค์การเภสชักรรม 
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 อปุนายกสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ อายุ 57 ปี 
ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ 
การศกึษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  

 กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบริหารมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ อายุ 64 ปี 
ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
การศกึษา:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 2 

 
 

 

 

 

 



นายธนะชัย สันติชัยกูล อายุ 66 ปี 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
การศกึษา: ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                    ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต (ต้นทนุ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                 ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ   บริษัท สาลี่ พริน้ท์ติง้ จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

นายวัชรา ตันตริยานนท์ อายุ  62  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
การศกึษา:   ปริญญาโท  Master of Science in Management Administration, Northrop University,  
    แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย  จ ากดั (มหาขน) 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ อายุ  47  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
การศกึษา:   ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบญัชีและการเงิน Lancaster University, Lancaster, UK  
                   บญัชีมหาบณัฑิต  The University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA  
                   บญัชีมหาบณัฑิต  Michigan State University, MI, USA  
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ และ

กรรมการสรรหา บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ชว่ยอธิการบดี ด้านการบญัชีและการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการบญัชี ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ อายุ  52  ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการเลขานกุารบริษัท 
การศกึษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบญัชีและการเงิน และเลขานกุาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จ ากดั (มหาชน)   
 กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั  

นายอภิชาติ คงชัย อายุ  55 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
การศกึษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารจดัการ ธุรกิจโรงแรม และภตัตาคาร New Haven    

University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บณัฑิต สงัคมวิทยา และมนษุยวิทยา มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  

 กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)   
 

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ อายุ 47 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
การศกึษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตประชากรศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารบคุคล มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  

 กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน)  

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย  

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 4 



คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างองค์กร  

บจก. เอม็ พคิเจอร์ส 

บจก. เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ 

บจก. เอม็ ทาเลนต์ 

บจก. เอม็ วี ด ี

ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์ 

ฝ่ายจัดซือ้ 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 



โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

บจ. เอม็ พคิเจอร์ส*         

(99.99%)

บจ. เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์**

(99.99%) 

บจ. เอม็ ทาเลนต์    

(99.99%) 

บจ. เอม็ วี ด ี    

(99.99%) 

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้       

(44.99%) 

บจ.ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม***      

(34.69%) 

บจ. เอม็วีพี เอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม 

ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) (40.00%) 

บจ. เอม็.พี.ไอ.ซี. (กัมพชูา)      

ดสิทริบิวช่ัน (55.00%) 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 6 

* กิจการร่วมค้าภายใต้การลงทนุของ บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ (30%)  

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขนุแผน ฟ้าฟืน้ (51%)  

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ That  March (14%) 

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Our Love Forever (14%)  

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ Classic Again (39%)  

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์คืนยติุธรรม (70%) 

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ฮกัเถิดเทิง ( 55 %) 

 กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แดงพระโขนง (55%) 

** กิจการร่วมค้าภายใต้การลงทนุของ บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ 

  กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน (70%)   

  กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 2 (55%)  

  กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่ง และหลาน 
 25 น้า 24 (70%)  

   กิจการร่วมค้าภาพยนตร์สามเกลอหวัแข็ง และ 
 จ๊วด กะเทยบัง้ไฟ (70%)  

*** กจิการร่วมคา้ภายใตก้ารลงทุนของ                                  
 บจ. ทรานสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ 

 กจิการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสอื (40%)   

 กจิการร่วมคา้ภาพยนตรอ์จัฉรยิะตอ้งสรา้ง 
(35%)  

หมายเหตุ 



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ 
 1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านสื่อบนัเทิงประเภทภาพยนตร์ โดยลงทนุผ่านบริษัทยอ่ย 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234 , 234/1-3 อาคารศนูย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชัน้ที่  3 ห้องเลขที่ B 301-B306 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.mpictures.co.th/mpic/investors 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,313,117,176 หุ้น จ าหน่ายแล้ว 1,300,119,176 หุ้น 

2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเน้นคดัเลือกภาพยนตร์จากงาน
เทศกาลภาพยนตร์ที่ส าคญัตา่งๆ และภาพยนตร์จากค่ายอิสระในเอเชียและภาพยนตร์ไทย 
รวมทัง้ผลิตภาพยนตร์ไทยเพ่ือน ามาบริหารจดัการโดยฉายผ่านโรงภาพยนตร์และให้สทิธิกบั
บคุคลอ่ืนในการผลิตสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234, 234/1-3  อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชัน้ที่  3 ห้องเลขที่ B 301-B306 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.mpictures.co.th 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

3. บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด   

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่ายสิทธิ
ผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234, 234/1-3  อาคารศนูย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชัน้ที่  3 ห้องเลขที่ B 301-B306 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.mvd.co.th 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 52,250,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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4. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากัด  
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลติภาพยนตร์ไทย 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  1839  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.m-thirtynine.com 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

5. บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากัด   

ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาพยนตร์ไทย และ ละครซีร่ีส์  

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234, 234/1-3  อาคารศนูย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชัน้ที่  3 ห้องเลขที่ B 301-B306 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 400,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 8 

6. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี โดยซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ออกอากาศผ่านชอ่ง M Channel 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  32 ซอยวชิรธรรมสาธิต 49 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหาคร 10260 

โทรศพัท์ : 02– 0505436 

โทรสาร : - 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

7. บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ากัด  
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท์ : 02-9325600 
โทรสาร : 02-9325600 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 2,450,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 



8. บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวช่ัน (ลาว) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธรุกิจจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

ส านกังานใหญ่ : 4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall ,No 13,Kouvieng Road, Nongchan  
Village, Sisatannak District, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic 

โทรศพัท์ : 856-21 520451 

โทรสาร : 856-21 222262 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 200,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

9. บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธรุกิจจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ ณ ประเทศกมัพชูา 

ส านกังานใหญ่ : 298, 1st Floor, Preah Monivong Boulevard, Sangkat  Beung Raing, Khan Daun 
Penh, Phnom Penh, Cambodia. 

โทรศพัท์ : - 

โทรสาร : - 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 200,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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พฒันาการที่ส าคัญของบริษัท 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)) ก่อตัง้เม่ือ

วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทที่ท าธุรกิจสื่อ โดย
เน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬาผ่านสื่อวิทยแุละโทรทศัน์ ภายหลงัมีการควบรวมกบั บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั เพ่ือ
ขยายฐานธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจภาพยนตร์ โดยจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพ่ือจดัจ าหน่ายแก่โรงภาพยนตร์, ผู้ผลติ VCD, DVD, BLU-RAY, 
ผู้ประกอบการกิจการ FREE TV และ/หรือ CABLE TV, ผู้ประกอบการ PAY TV และ/หรือ PAY DIGTAL TV, CABLE TV อีกทัง้มีการ
ลงทนุในบริษัทยอ่ยผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และนบัแตว่นัที ่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเร่ิมธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย 
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 656,558,588 บาท และทนุเรียกช าระแล้ว 650,059,588 บาท   

บริษัทได้ลงทนุในธุรกิจด้านบนัเทิงผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุ สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และภาพยนตร์ไทยผ่านบริษัท
ยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้ 

ปี 2551  ลงทนุใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั  ซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจภาพยนตร์ โดยจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จาก
ตา่งประเทศ โดยเน้นคดัเลือกภาพยนตร์คณุภาพจากงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ส าคญั ภาพยนตร์จากคา่ยภาพยนตร์อิสระ
เพ่ือน ามาฉายผ่านโรงภาพยนตร์ 

ปี 2552  ลงทนุใน บริษัท เอ็ม ว ีด ีจ ากดั (เดมิชือ่ “แปซฟิิค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จ ากดั”) ซึง่ด าเนินธรุกิจจดัหาลขิสทิธ์ิ

ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ตา่งประเทศ เพือ่น ามาจ าหนา่ยสทิธิผลติเป็นสือ่ภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทัง้นี ้  

ผลจากการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแมท่ าให้ บริษัทเข้าเป็นบริษัทแมข่อง บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั  

ปี 2553 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าลงทนุใน บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั ซึง่ด าเนินธรุกิจผลติภาพยนตร์ไทย 

แทนบริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั  

ปี 2556  บริษัทได้ลงทนุเพ่ิมเติมในบริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั) (ผลิตภาพยนตร์ไทย

และจดัจ าหนา่ยพ็อตเก็ตบุ๊คส์) และบริษัท เมเจอร์กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั (ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี) เพ่ือเสริมความ

แข็งแกร่งให้กบักลุม่ธุรกิจมากยิ่งขึน้ 

ปี 2557  ลงทนุ ใน บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทผลติภาพยนตร์ไทย  ร่วมกบั บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จ ากดั 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตดูิโอ พลสั จ ากดั และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตดูิโอ จ ากดั  

ปี 2558 ลงทนุร่วมกบับริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (ประเทศสิงคโปร์) จดัตัง้บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริ

บิวชัน่ (ลาว) จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ปี 2561  

  

ลงทนุร่วมกบับริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (ประเทศสิงคโปร์)  และบริษัท สะบาย ดิจิตอล คอร์ป จ ากดั จดัตัง้

บริษัท เอ็ม.พี.ไอ. ซี (กัมพชูา) ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกมัพชูา

ปี 2562 ปรับกลยทุธ์การผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า โดยจดัหาผู้ ร่วมลงทนุที่มีศกัยภาพและเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใน

ระยะยาว รวมถึงมีการปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทโดยการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ปี 2563 เน้นการลงทนุผลิตภาพยนตร์ไทย และ คดัเลือกภาพยนตร์ตา่งประเทศให้มีความหลากหลายเพ่ือเข้าถึงผู้ชมทกุกลุม่มาก

ยิ่งขึน้  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ปัจจบุนับริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์ การจดัหาลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตา่งประเทศเพ่ือฉายผา่นโรงภาพยนตร์ชัน้น าของประเทศไทยพร้อมทัง้จ าหน่าย
ลิขสิทธ์ิผ่านทางสื่อทีวี ในรูปแบบฟรีทีวี เปย์ทีวี และ วดิีโอออนดีมานด์ ตลอดจนสื่อทางด้าน Digital ตา่ง ๆ พร้อมทัง้การลงทนุในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ท าให้กลุม่บริษัทสามารถสร้างรายได้ครบทกุชอ่งทางอนัก่อประโยชน์สงูสดุ
ด้านรายได้ให้กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ล าดบัที ่ บริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ชอ่งทาง 

    1. บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ลงทนุในธุรกิจจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศทัง้จากเอเชีย ยโุรป และอเมริกาและลงทนุ
ในธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมทัง้ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ไทย 

ลงทนุผ่านบริษัทยอ่ยของบริษัท 

    2. บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส จดัหาและซือ้ลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ตา่งประเทศ ทัง้จากเอเชีย ยโุรป และอเมริกาและผลิต
ภาพยนตร์ไทย 

ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

    3. บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ ผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

    4. บจ. เอ็ม วี ดี จดัหาและซือ้ลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ตา่งประเทศ และภาพยนตร์
ไทย จดัท าในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และบลเูรย์ 

จดัท าภาพยนตร์เป็นสือ่ประเภทโฮม
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    5. บจ. เอ็ม ทาเลนต์ ผลิตภาพยนตร์ไทย และละครซีร่ีส์ ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

6. บจ. เมเจอร์ กนัตนา      
บรอดแคสติง้  

ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทวีี และโทรทศัน์ดาวเทียม  ผ่านเคเบิล้ทีวี ชอ่ง M Channel  

7. บจ. ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม  ผลิตภาพยนตร์ไทย  ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

8. บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส 
ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลาว)  

จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว  

ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ  

9. บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กมัพชูา) 
ดิสทริบิวชัน่  

จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกมัพชูา ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

11 รายงานประจ าปี  2563  



 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของภาพยนตร์ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศ และ การผลิตภาพยนตร์ไทย รวมทัง้การจดั
จ าหน่ายภาพยนตร์ในช่องทางอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง
ในรูปแบบ Free TV และ Pay TV ตลอดจนส่ือทางด้าน    

การแข่งขันในธุรกิจบันเทิงให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพ่ือ
การบริหารจดัการสทิธิให้เกดิประโยชน์สงูสดุโดยเน้นภาพยนตร์   

ทาง
กลุ่มบริษัทจัดซือ้ลิขสิทธิทางบริษัทจะสรรหาจากแหล่ง

นิยมในภูมิภาคเอเชียค่ายภาพยนตร์อิสระท่ีสร้างภาพยนตร์   
แนว

เพศ วัยของผู้ บ ริ โภคและพิจารณา
สถานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคเป็นหลกั อีกทัง้พยายาม
ส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพเป็นท่ี นิยม
ของผู้บริโภค  

 กลยุทธ์ด้านการให้บริการที่สนับสนุนเก้ือกูลการ
ด าเนินงานซึง่กันและกัน 

ปัจจบุนักลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัส่ือภาพยนตร์
แบบครบวงจรตัง้แตก่ารจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ตา่งประเทศ
และภาพยนตร์ไทยตลอดจนการเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย  
รวมทัง้เป็นผู้จัดจ าหน่ายและหรือเผยแพร่ภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิ
ของบริษทัผา่นทางชอ่งทางตา่ง ๆ ได้อยา่งเตม็ขีดความสามารถ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแม่ที่

ภาพยนตร์ทัว่ประเทศ ตลอดจนมีการหาพนัธมติรทางธรุกจิรายใหม่
อ

ผู้ประกอบการธรุกจิอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกล้เคียงกบักลุ่มบริษัท 

 กลยุทธ์ด้านรสนิยมของผู้บริโภค 

เน่ืองจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในการคัดสรร
เลือกชมภาพยนตร์เปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ มีช่องทางใน
การรับชมผ่านทางส่ือต่างๆ มากขึน้ จากปัญหาดงักล่าวจึง
ท าให้บริษัทต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทตระหนักถึงความส าคญัเก่ียวกับ
รสนิยมของผู้ บริ โภคตลอดการเปล่ียนแปลงทางด้าน

ท่ีส่งผล
ต่อผลประกอบการของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงต้องคัด

มากขึน้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุก
กลุม่ ทกุ

ภาพยนตร์ไทยให้ตรงกับรสนิยมของผู้ บริโภคเพ่ือ
กระตุ้ นการบริโภคส่ือภาพยนตร์ของผู้บริโภคในประเทศ
ไทยให้มากท่ีสุด 
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกั 
 ผู้บริโภคภาพยนตร์ทกุประเภท และทกุวยั 
 โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และ ตา่งจงัหวดั 
 ผู้ประกอบธุรกิจ Free TV, Cable TV, Digital, IPTV, 

VOD 
 ผู้ประกอบการส่ือภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
 
  

กลยุทธ์ทางการตลาด 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์ครบวงจร กลา่วคือ บริษัทเข้าลงทนุในธุรกิจด้านจดัหาและจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย รวมถงึการเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศ ท าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งมีศกัยภาพสามารถแข่งขนั
กบัผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน ด้วยจดุแข็งของบริษัทท าให้มีโอกาสและชอ่งทางที่ดีในการบริหารจดัการและบริหารจดัการทรัพยากรตา่งๆ 
ภายในองค์กรได้อยา่งสงูสดุ อีกทัง้ การสนบัสนนุจากสื่อตา่งๆ จากกลุม่บริษัท เชน่ สื่อโฆษณา โรงภาพยนตร์ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัท
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้ รวมถึงบริษัทสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสื่อภาพยนตร์ของกลุม่บริษัทมากขึน้ ตลอดจนการพฒันาและเพ่ิมเติมสื่อ Digital ซึง่มีความ
ต้องการจากผู้บริโภคมากขึน้ ในปีที่มาบริษัทเน้นชอ่งทางการจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านทาง Digital Platform ตา่ง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป เชน่ Netflix  รวมทัง้ขยายชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ไทยออกสูต่ลาดตา่งประเทศ 
เชน่ กมัพชูา ลาว เวียดนาม ฮอ่งกง  และตามเทศกาลภาพยนตร์ตา่งๆ เชน่ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานน์  เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้อีก
ชอ่งทางหนึ่งของบริษัท  

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

บจก. เอ็ม พิคเจอร์ส  

ในปีทีผ่า่นมาถงึแม้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ–19 สง่ผลให้ธรุกิจการน าภาพยนตร์

จัดฉายในโรงภาพยนตร์หยุดชะงักระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 แต่บริษัทได้พยายามชดเชยโดยการน าภาพยนตร์ไทย

และภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าฉายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 มากขึน้ ท าให้ธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโต นอกจากนัน้

การแขง่ขนัไมรุ่นแรงเน่ืองจากน าเข้าสิทธิภาพยนตร์แต่ละรายจะมีส่วนแบง่ของตลาดเป็นของตวัเองอยา่งชดัเจนประกอบกับ

บริษัทเองมีช่องทางการตลาดหลายช่องทางและมีความชัดเจน จึงมีผลกระทบจากเร่ืองดงักลา่วไมม่ากนกั  

บจก. เอ็ม วี ดี  

ภาพรวมของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์นัน้ไมเ่ป็นที่นิยมอีกต่อไป บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธโดยการอนุญาตให้ผู้ ผลิตภาพยนตร์

ในรูปแบบโฮมเอ็นเตร์เทนเม้นท์รายอ่ืนน าภาพยนตร์ที่เป็นสิทธ์ิของบริษัทน าไปผลติและจ าหน่ายโดยเสียคา่ตอบแทนเพ่ือเป็นการลด

ความเสี่ยงเร่ืองสินค้าคงค้างเพ่ือเป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการด้วยประการหนึ่ง 

บจก. เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ / บจก. เอ็ม ทาเลนต์ / บจ. ทรานฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม 

ปัจจุบันธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมากท าให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมี

แนวภาพยนตร์และกลุม่ผู้ชมเป็นของตนเอง นอกจากนัน้ บริษัทมีกลุม่ธรุกิจทีมี่ความเข้มแข็งที่คอยให้ความสนบัสนนุเป็นอยา่งด ีเชน่      

โรงภาพยนตร์ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ให้เป็นที่ รู้จัก โดยปัจจัยที่กล่าวมานีจ้ะ

ช่วยท าให้บริษัทมีศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ด้  

13 รายงานประจ าปี  2563  



 ความเส่ียงด้านผลประกอบการขึน้อยู่กับอุตสาหกรรม
ตลาดภาพยนตร์ 

 

หลกั
ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่

สามารถผลิตภาพยนตร์ให้ทนั หรือ ภาพยนตร์มีคณุภาพและไมต่รง

ดงักลา่วโดยการจดัหาภาพยนตร์ทีไ่ด้รับรางวลั และภาพยนตร์จากคา่ย
อิสระ ประกอบกบัปัจจบุนักลุม่บริษัทมีการผลติภาพยนตร์ไทยโดยมีการ
วางแผนภาพยนตร์ที่จะออกฉายตลอดทัง้ปีรวมทัง้ยงัเพ่ิมการผลิต
ภาพยนตร์ไทยของกลุม่บริษัทเพิม่มากขึน้  

 ดงันัน้ ความเสี่ยงด้านผลประกอบการขึน้อยูก่บัอตุสาหกรรม
ตลาดภาพยนตร์จงึอยูใ่นระดบัต ่า 

 ความเส่ียงด้านรสนิยมของผู้บริโภค 

 การทีบ่ริษัทประกอบธรุกิจเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ไทยและ
จดัหาสทิธิภาพยนตร์ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เพือ่น ามาบริหารจดัการ

ภาพยนตร์ไมส่ามารถผลติภาพยนตร์ทีมี่คณุภาพและตรงกับความ
ต้องการและรสนิยมของผู้ บริโภคได้ครอบคลุมทัง้หมด ดังนัน้
บริษัทจึงคดัเลือกภาพยนตร์โดยค านึงถึงรสนิยมความเหมาะสม
ของเพศและวัยของผู้ บริโภคตลอดจนต้องพิจารณา
สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั 

 ในช่ว งที่ ผ่ านมาบริ ษัทพยายามคัด เลือกภาพยนต ร์
จากเทศกาลภาพยนตร์ที่ มีชื่อเสียงทัง้ในยุโรปและอเมริกา
รวมถึงภาพยนตร์เอเชียและภาพยนตร์ไทยจากค่ายผู้ ผลิต
อิ ส ร ะ  นอกจากนั น้  บ ริ ษัทยั ง มีการผลิ ตภาพยนตร์ไทย
เป็นของตนเอง ซึง่บริษัทได้ค านงึถงึความต้องการของผู้บริโภคทัง้
เร่ืองความนิยม ความเหมาะสม เพศ วยั และสภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก รวมทัง้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์เหมาะสมเพ่ือน าเสนอผลงานภาพยนตร์ของ

บริษัทให้ตรงกับ ต้องการของผู้ บริโภคมากที่สุดท าให้ในปีที่
ผ่านมาบริษัทมี

เป็นต้น 

 ดงันัน้ บริษัทจงึมีความเสีย่งด้านรสนิยมของผู้บริโภคในระดบัต ่า 

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

จากสภาพเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศสง่ผลกระทบ
ตอ่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนอยา่งมาก ท าให้บริษัทซึง่เป็น
ผู้น าเข้าภาพยนตร์ตา่งประเทศซึง่ใช้เงินตราตา่งประเทศ ทัง้สกลุเงิน 
ดอลลา่ร์ ยโูร รวมถึง สกลุเงินเอเชียบางประเทศ ในการซือ้ขาย
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ความผนัผวนดงักลา่วจงึมีผลกระทบในเชิงธุรกิจ
ของบริษัท 

ประเด็นดงักลา่ว บริษัทได้มีการวางแผนในการลดปัจจยัความ
เสี่ยงและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   โดยการวางแผนการ
จดัท างบประมาณการเลือกซือ้ภาพยนตร์อยา่งรอบคอบ มีโครงสร้าง
การใช้จ่ายและประมาณการผลตอบแทนจากลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ที่ซือ้มาอยา่งรัดกมุ รวมถึงการเจรจาตอ่รองกบัผู้ขายลขิสิทธ์ิเพ่ือให้
ได้ภาพยนตร์ที่มีคณุภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้าง
สายสมัพนัธ์ที่ดตีอ่ผู้ขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพ่ือชดเชยความสญูเสีย       
จากผลกระทบในอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึน้    

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอันเก่ียวเน่ือง
กับเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิซึง่มีอตัราดอกเบีย้
แบบลอยตวั ดงันัน้ บริษัทจงึมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีมี่ความ
ผนัผวนในตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงนิสดของกลุม่บริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนกัดีถึงการลดภาวะความเสี่ยงจาก
อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วโดยมีนโยบายการควมคมุและวางแผน
จดัการงบประมาณรายได้และรายจา่ยอยา่งเคร่งครัด  เพื่อบริหาร
ต้นทนุทางการเงินให้อยูใ่นระดบัต ่า โดยกลุม่บริษัทไมไ่ด้ใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว  

ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 14 



 ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจ 

ภาพรวมการแข่งขนัในธุรกิจประเภทการจดัหาและจดัจ าหน่าย
ภาพยนตร์ของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมายังคงมีผลกระทบกบั
ทางบริษัทไมม่ากนกั และในประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
และขนาดเดียวกนักบับริษัทน้อยราย ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
กับธุรกิจนีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คัดสรร

เพิ่มขึน้หลายช่องทางซึ่งท าให้ผู้ บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึน้ 

พฤตกิรรมผู้บริโภคโดยการจดัหาลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและตา่งประเทศ

รายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับบริษัทมีสาย
สมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบับริษัทใหญ่ซึง่เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์รายใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย จงึท าให้บริษัทมีชอ่งทางในการเผยแพร่ภาพยนตร์

จดุแข็งที่ส าคญัของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการธุรกิจคูแ่ข่ง 

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาการจัดหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยของบริษัท ภาพยนตร์ที่บ ริ ษัทได้จัดจ าหน่าย
ประสบความส าเร็จเน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ดี ประกอบกบัการวางกลยทุธ์การตลาดอยา่งรอบคอบรัดกมุ พร้อม

มากขึน้ ตลอดจนการเพ่ิมชอ่งทางในการจดัจ าหน่ายลขิสิทธ์ิภาพยนตร์
ไทยไปยงัตา่งประเทศอีกชอ่งทางหนึ่ง  

 ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ปัจจุบันปัญหาการแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิและ

อยา่งตอ่เน่ือง โดยกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ าหนา่ย

         
จึงร่วมกันหาวิธีการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
ดงักลา่ว โดยจดัตัง้หน่วยงานร่วมซึง่ท าหน้าที่ในการสืบหาแหลง่ผลติสื่อ
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ เผยแพร่ลิง้ค์ภาพยนตร์โดยผิดกฎหมาย  

 

ซึง่ผลดงักลา่วท าให้มีอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์คงที่หรือไมเ่พ่ิม

ผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์ถกูกฎหมาย  

 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหน่ึงมากกว่า 75% 

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งคือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.46 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่สดัสว่นการถือหุ้นมากกวา่ 3 ใน 
4 ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมบริษัทและมี

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเสี่ยง

เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่นีเ้สนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

 ความเส่ียงจากการที่หุ้นมี Free float น้อยส่งผลให้สภาพ
คล่องในการซือ้ขายน้อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริษัทสว่นใหญ่จ านวนร้อยละ 
92.46 ถือโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่เพียงรายเดียว และเป็นการถือโดยผู้ ถือหุ้น

มีการซือ้ขายหมนุเวยีน  
ในตลาดหลกัทรัพย์ (free float) คอ่นข้างน้อย จงึมีผลให้การซือ้ขาย

สามารถเข้าถึงเพื่อการซือ้ขายปกติ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจงึอาจมีความเสี่ยงที่
จะไมส่ามารถขายหุ้นได้ทนัทใีนราคาทีต้่องการ นอกจากนัน้การทีมี่ผู้ถือหุ้น

ทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ซึง่บริษัทตระหนกัและจะด าเนินการให้จ านวนผู้ ถือหุ้น
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดโดยเร็วที่สดุ 

 ความเส่ียงจากการสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
ล่วงหน้า 

 เน่ืองจากในปี 2563 ทัว่โลกมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท าให้โรงภาพยนตร์ต้องหยดุด าเนินการในชว่งระยะเวลาหนึ่งซึ่งส่งผล
ตอ่การด าเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัท ท าให้บริษัทต้องจดัการและ
วางแผนอยา่งรอบคอบเพ่ือน าภาพยนตร์ออกจ าหน่ายในชอ่งทางอ่ืน 
เพ่ือชดเชยรายได้ ซึ่งบริษัทมีภาพยนตร์เป็นจ านวนมากและมีพนัธมิตร
ทางธุรกิจในช่องทางตา่งๆ ที่สามารถน าภาพยนตร์ออกฉายได้ เช่น 
Free TV , Cable TV , VOD เป็นต้น อีกทัง้ เม่ือโรงภาพยนตร์กลบัมา
เปิดด าเนินการ บริษัทฯก็มีภาพยนตร์ที่พร้อมฉายจ านวนหนึ่ง ท าให้
บริษัทฯยงัมีรายได้มาหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

15 รายงานประจ าปี  2563  



การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นสิ่งที่มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจให้

มีการเจริญเตบิโตทีย่ัง่ยนืเพือ่เพิม่ความโปร่งใสและเพิม่ความเชือ่มัน่ให้แกผู่้ถือหุ้นและผู้ทีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก าหนดนโยบาย

ให้ครอบคลมุหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี  ้

1. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ข้อ 1. บริษัทจะปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนัเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

 ข้อ 2. บริษัทจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึแกผู่้ทีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ข้อ 3. บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยูเ่สมอโดยมีการควบคมุและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ข้อ 4.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

 ข้อ 5. คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุโดยสม ่าเสมอเป็นประจ าและอาจมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น    

โดยมีก าหนดการประชมุลว่งหน้ามีการก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจนและมีการน าสง่เอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าตามข้อบงัคบั    

ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

 ข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการสร้างระบบการควบคมุภายใน ทัง้การควบคมุทางการเงนิ การด าเนินงาน   

และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นสว่นงานหนึ่งของบริษัท 

 ข้อ 7. คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับ

กรรมการและพนกังาน รวมทัง้การสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ทราบ  

2. สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัท โดยมีนโยบายในการให้ข้อมลูที่ชัดเจนด้วยความ
โปร่งใส ถกูต้อง และเป็นธรรม ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการสง่ข้อมลูข่าวสาร ผลการด าเนินงาน การลงทนุ  ในโครงการต่าง ๆ รวมถึงการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

  สิทธิในการรับทราบข้อมลู ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 

  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ 

  สิทธิในการรับทราบข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

  สิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ   

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 16 



3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ตามบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่บริษัทถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้กิจการของบริษัทด าเนินไปด้วยดีและเตบิโต
อยา่งมัน่คง  

 ผู้ ถือหุ้น: บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

 พนกังาน: บริษัทฯถือปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนัและรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่
ชีวิต
ที่เหมาะสม 

 ลกูค้า: บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนัไมมี่การเซ็นต์สญัญาผกูขาดกบับริษัทตวัแทนโฆษณา / ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า
โดยตรงรายใดรายหนึ่งและไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือจากผู้ มีอ านาจของกลุม่บริษัทก่อน เว้นแตเ่ป็น

มัน่ใจให้กบัลกูค้าโดยเน้นการน าเสนอรายการที่มีความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขัน (Differentiate) และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่เป็นผู้ชม
เป็นหลกั 

  คูค้่า :  การด า เนินธุร กิจกับคู่ ค้าใด ๆ ต้องไม่น ามาซึ่ งความเสื่ อมเสียต่อชื่ อ เสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด มี
การค านึ งถึ งความเสมอภาคในการด า เ นินธุร กิจและผลประโยชน์ ร่วมกันกับคู่ ค้า   

 สงัคม: บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวมในหลากหลายรูปแบบ  

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ในปี 2563 บริษัทได้จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที ่
22 กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาวาระส าคญัตา่ง ๆ และมีการสง่หนงัสือนดัประชมุ

ก่อนการ
บริษัทยงัได้อ านวยความ

มาร่วมประชมุด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ หรือ 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพ่ือลงมติแทนได้   

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมประชมุโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดและมี

ด าเนินการประชมุ วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและสิทธิในการแสดงความเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ซึ่งบริษัท
มีคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบญัชี เข้าประชมุด้วย เพื่อตอบข้อซกัถามตามวาระตา่ง ๆ 

5. บทบาท ภาวะความเป็นผู้น า และวิสัยทศัน์    

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

 ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ 
และได้พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ   
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 กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรตา่งๆจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
(Thai Institute of Directors Association – IOD) ดงันี ้ 

 หลกัสตูร Director Certification Program 

 นายวิชา พลูวรลกัษณ์  

 นายธนะชยั   สนัติชยักลู 

 นายวชัรา ตนัตริยานนท์  

 นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์  

หลกัสตูร Director Accreditation Program  

  นายถิรชยั   วฒิุธรรม  

  นายธนกร  ปลุิเวคินทร์  

  นายณฐัชานนท์  โกมทุพฒิุพงศ์  

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการพิจารณารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่ง
กันด้วยความละเอียดรอบคอบทกุครัง้ เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยยดึถือและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎตา่ง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองที่ด าเนินการ 

7. จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ร่วมกันในการถือปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทตลอดจนแนวทาง
และข้อพงึปฏิบตัิที่ดีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัท ลกูค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   3  ทา่น  

 -  กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร   2 ทา่น  

 -  กรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)  4(3) ทา่น                                                                                   

 ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทัง้หมด 4 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 44.44   ของกรรมการทัง้คณะและคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งที่แน่นอน  ซึ่งตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ว่าใน
การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
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9.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทไมใ่ห้เป็นบคุคลเดียวกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจ

ในการบริหาร และมีความถกูต้อง โปร่งใส  โดยบริษัทฯ มีการแบง่แยกหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานอยา่งชดัเจน  

  นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ  เ ป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้ น  าของคณะกรรมการบริษัท  มีห น้าท ี่ใน

ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากบริษัทมีการประชมุผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ รองประธาน

ประธานกรรมการบริษัทมีเหตจุ าเป็นทีไ่มอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

  นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น  าของคณะผู้บริหาร    
ของบริษัท รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยยึดหลักโปร่งใส อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ ความรู้ 
ความสามารถ การมีจริยธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น และการพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหารนัน้บริษัทก าหนดโดยการพิจารณาให้มี
ความสอดคล้องกบัความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและผลงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแตล่ะรายเป็นส าคญั 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ในปี  2563 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ครัง้ โดยบริษัทได้ท าการจดัส่งหนังสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชมุ โดยการประชมุแต่ละครัง้คณะกรรมการบริษัทจะจดัสรรเวลาส าหรับ
วาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีผู้ รับผิดชอบ ในการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลักษณ์อักษร น ามติของที่ประชุมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้ อม
ติดตามผล จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้   

12. คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้คณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริหาร (ตาม
รายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างกรรมการ) 

13. นโยบายการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นฝ่ายที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่ตรวจสอบระบบการด าเนินงานภายใน และเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของ
บริษัท และบริษัทยอ่ย โดยที่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พื่อป้องกันความเสียหายจากการน าทรัพย์สินไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ านาจเพียงพอ โดยมีการก าหนดขอบข่ายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี      
งบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ของผู้ มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินของ
บริษัท โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เข้ามาท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องเพียงพอ  มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานการปฏิบตัิตามข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯข้อผูกพนัที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
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15. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู

ทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ที่เก่ียวข้องได้ 

รับทราบผา่นทางสื่อการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ,ทางเว็ปไซต์ของบริษัท(www.mpictures.co.th/mpic/investors)  

 16.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้

  ห้ามผู้บริหารรวมถึงคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ในกรณีทีผู่้บริหารได้รับทราบ

ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการแจ้งข้อมลูภายในบริษัทจะให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูเทา่นัน้และเปิดเผยตอ่พนกังาน

ของบริษัทตามความจ าเป็นเทา่ที่ต้องทราบในการปฏิบตัิงาน   

  ก าหนดให้ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว รายงานการเปลี่ยนแปล งการถือหลกัทรัพย์ตอ่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการซือ้ขาย ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 20 



การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ก ากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอ

สาระส าคญัแล้ว จะท ารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีหน้าทีรั่บผิดชอบในการรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน โดยการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย ในด้านตา่ง ๆ 5 สว่น ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน มีการทบบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาถึงความ เป็นไปได้ของเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัโครงสร้าง

องค์กรที่ชว่ยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทมีข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิทีข่ดัตอ่ผลประโยชน์

ของบริษัท และมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนอยา่งชดัเจน และบริษัทมีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปที่รัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ รวมถึง การก าหนดนโยบายและ

แผนปฏบิตัิงานของบริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมตอ่คูค้่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาไตร่ตรองและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่ง

สม ่าเสมอ โดยบริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่จะจดัท ารายงานการตรวจสอบเป็นประจ า

ทกุเดือนเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยพิจารณา กลัน่กรอง และให้ความเห็น รวมทัง้เสนอแนะแนวทางลด

หรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้แก่บริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ผู้บริหารและระดบัการอนมุตัิไว้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้

ยงัมีการก าหนดมาตรการที่รัดกมุในการพิจารณาการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ซึง่จะค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุเป็นหลกั และการอนมุตัิ

ธุรกรรมดงักลา่วต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัท

แล้วแตก่รณี 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูเพียงพอส าหรับการตดัสินใจของคณะกรรมการโดยมีการสง่เอกสารประกอบการ

ประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นเพียงพอให้กบัคณะกรรมการก่อนการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

และมีการบนัทกึการประชมุโดยระบขุ้อซกัถาม ความเห็นของกรรมการไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 

บริษัทได้มีการจดัเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมูแ่ละฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายการบญัชีที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท 

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการด าเนินธุรกิจกบัผลการด าเนินงานจริงอยา่ง

สม ่าเสมอ มีการท า รายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้จดัให้มี

การตรวจสอบภายในซึง่จะรายงานผลการ ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยตรง 

5. ระบบการติดตาม 

 

ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท อนัเกิด  

จากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ านาจเพียงพอและไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายใน

ด้านบญัชีที่จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบการเงินประจ าปี 2563 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคมุภายในมีการ

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 22 



โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี  ้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดงันี ้   

1. นายถิรชยั วฒิุธรรม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายธนกร ปลุิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายอรรถพล ชดช้อย* กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายอภิชาติ คงชยั กรรมการ 

10. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พลูวรลกัษณ์, นายธนกร ปลุิเวคินทร์  และ นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ 

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคญัของบริษัท จากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษั ท

มีสดัสว่นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตอ่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ตอ่ 6 ทา่น  

23 รายงานประจ าปี  2563  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหต:ุ  นายอรรถพล ชดชอ้ย ถึงแก่กรรม เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 

 นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ ไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 



อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.  ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย  

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมตปิระชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริต 
และระมดัระวงั 

2.  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และก ากับดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้ตรงตามนโยบายและ
วตัถปุระสงค์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เชน่ การลงทนุในโครงการ
ใหม่ๆ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
4. พิจารณาผลการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี 

และตดิตามผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร  
5. พิจารณาเร่ืองที่ต้องเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั 
6. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่น

ได้เสียของบริษัทฯ 
7. ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏบิตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดงันี ้   

1. นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายนิพนธ์ สนุทราจารย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย 
เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 

5. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย 

 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้        
 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท   
 (ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติากกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (จ)  ความเหน็เก่ียวกบัรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) 
 (ซ) รายการอ่ืนทีเ่หน็วา่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

  

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 24 



7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk  Management) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

8. สอบทานและให้ความเหน็ตอ่แผนตรวจสอบภายในการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

9. ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอ านาจเชิญให้ ฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทที่
เก่ียวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่
เก่ียวข้องจ าเป็น 

10. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  

11. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

12. มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของ
บริษัทเพ่ือให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น   

13. มีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและต้อง
รายงานผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายชื่อดงันี ้   

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายนิพนธ์ สนุทราจารย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ   

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ 

3. ก ากบัดแูลการพฒันาและการปฏบิตัิตามนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัิ
ตามอยา่งตอ่เน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่
มีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรมีการ
จดัการความเสี่ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความ
เสี่ยงที่ส าคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น

ภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทัง้การน า
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมี
การปฏิบตัติามทัว่ทัง้องค์กร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสี่ยงและการจดัการ
ความเสี่ยงที่ส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. พิจารณาแต่งตัง้อนกุรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือ

หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดบทบาทหน้าที่

 
8. 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

25 รายงานประจ าปี  2563  



4. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 3 คน 

1. นายธนกร   ปลุิเวคินทร์ 

2. นายวิชา   พลูวรลกัษณ์ 

3. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. บริหารและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสทิธิภาพ

เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของบริษัทโดยยดึถือแนวทางปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยความรอบครอบระมดัระวงัด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือ
ผลประโยชน์ของบริษัทและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาและด า เนินการ อ่ืน  ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายและรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 

2. พจิารณาแผนการด าเนินงานของบริษัทให้แขง่ขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศ
และระดบัสากล 

 
3. วางแผนและกลัน่กรองการบริหารเงินเพื่อลดภาระทางการเงินและ

มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง 
4. วางแผนและกลัน่กรองการประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ที่

ดีและยัง่ยืน 
5. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

ตลอดจน ระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด 
 

 5. คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของกลุม่บริษัท มีจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายธนกร ปลุิเวคินทร์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2. นายพรชยั  วอ่งศรีอดุมพร  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตา่งประเทศ 

อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้ก าหนดอ านาจอนมุตัิทางการเงินของผู้บริหารโดยแยกประเภทของแตล่ะรายการ ซึง่ก าหนดวงเงิน ดงันี  ้
 - ฝ่ายบริหารจดัการมีอ านาจอนมุตัิในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท  
 - ระดบัผู้จดัการ ไมมี่อ านาจอนมุตัิทางการเงินแตอ่ยา่งใด  
 หากโครงการใดที่มีวงเงินสงูกวา่ 10 ล้านบาท จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏบิตัทิีผ่า่นมา 
หากเป็นการลงทนุหรือท าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทคณะผู้บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษั ท
ทราบก่อนการด าเนินการตา่ง ๆ ถึงแม้วา่รายการดงักลา่วจะอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 26 



 

 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ท าการก าหนดการประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี ซึง่อาจจะมีการประชมุเพ่ิมเติมหรือตดัทอนตาม สถานการณ์เพ่ือ
พิจารณาเหตกุารณ์ส าคญัตา่ง ๆ ตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ซึ่งวาระการประชุมแต่ละครัง้จะประกอบด้วยการพิจารณานโยบาย พิจารณา
โครงการลงทุนใหม่ พิจารณางบการเงินแต่ละไตรมาสพร้อมทัง้พิจารณารายงานทางการเงินและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท  โดย
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีใ่นการยนืยนัก าหนดนดัหมายการประชมุแตล่ะครัง้หรือท าการนดัหมายใหมใ่นกรณีทีมี่การเลือ่นก าหนดเดมิ หรือ
เรียกประชมุวาระเร่งดว่นและท าการจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุจดัสง่ให้กรรมการโดยการประชมุแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 
ซึง่กรรมการทกุทา่นมีอิสระในการให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ทัง้นี ้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจดบนัทกึ
และจดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั ด าเนินการสง่รายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้
จดัเก็บรักษารายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุกรรมการ เพ่ือพร้อมส าหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบ
บญัชี และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ในปี 2563 มีการประชมุ ดงันี ้

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท   รวม   7 ครัง้   

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  รวม      4  ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รวม      4  ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  รวม      1  ครัง้ 

  

การประชุมคณะกรรมการ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม  
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ประชุมสามัญู      
ผู้ถือหุ้น 

1 นายถิรชยั วฒิุธรรม 7/7 - - / 
2 นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 7/7 - - / 
3 นายธนกร ปลุิเวคินทร์ 7/7 - - / 
4 นายธนะชยั สนัติชยักลู 7/7 4/4 4/4 / 

5 นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 7/7 4/4 4/4 / 
6 นายอรรถพล  ชดช้อย* 5/5 2/3 2/3 / 
7 นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์* 0/0 0/0 0/0 - 
8 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 7/7 - 4/4 / 

9 นายอภิชาติ คงชยั 7/7 - - / 

10 นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ 7/7 - 4/4 / 

27 รายงานประจ าปี  2563 

หมายเหต:ุ  นายอรรถพล ชดชอ้ย ถึงแก่กรรม เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 

 นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ ไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 



 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยได้ก าหนด ดงันี ้ 

1. จ านวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไมน้่อยกวา่ 

1/3 ของคณะกรรมการทัง้คณะและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 

2. จะต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัท นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมมี่สว่นใน

การบริหารหรือเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท  

4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมมี่

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั 

 ผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 

 ผู้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกินกวา่ 2 

ล้านบาท / ปี  

 เว้นแต่ จะมีเหตจุ าเป็น/สมควร + เกิดขึน้อยา่งไมส่ม ่าเสมอและไม่

ตอ่เน่ือง + มีความสมัพนัธ์ในระดบัที่เกินนยัส าคญั+ได้ขออนมุตัิ

และได้มตเิอกฉนัท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยทีบ่ริษัทต้องเปิดเผย

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วในแบบ 56-1 / รายงานประจ าปี / หนงัสอืนดั

ประชมุ 

5. จะต้องไมเ่ก่ียวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็น

ตวัแทนกบั/ของผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่/ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ

บคุคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย เชน่ สามี ภรรยา บตุรบญุธรรม เป็นต้น 

6. จะต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในกลุม่ 

7. เป็นกรรมการที่ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง 

พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัท

ยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     

8. เป็นกรรมการที่ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน  ใน บริษัท 

บริษัทยอ่ย   

9. เป็นกรรมการที่ไมใ่ชเ่ป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

10. เป็นกรรมการที่ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

 เน่ืองจากความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงของกรรมการอิสระ 

เป็นเคร่ืองชีว้ดัที่แสดงถึงการบริหารจดัการที่ดีของบริษัท ซึง่กรรมการ

อิสระที่บริษัทแตง่ตัง้ขึน้นี ้ บริษัทจงึได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้

มีความเคร่งครัดมากกวา่ที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และบริษัท

ได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และแนวทางดงักลา่วอยา่งเคร่งครัดที่ส าคญั

กรรมการอิสระสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผล

การปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งอิสระ โดยไมค่ านึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่และไมต่กอยู่

ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดรวมถึงไมมี่สถานการณ์ 

ใด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 28 



ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเทียบได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของกรรมการใน แต่ละปี 
จะท าการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท รวม 10 ราย จ านวน 638,342 บาท เป็นคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุ รายละเอียด
ดงันี ้

 ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน (บาท) 

1 นายถิรชยั วฒิุธรรม 82,500 
2 นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 97,500 
3 นายธนกร ปลุิเวคินทร์ 64,500 

4 นายธนะชยั สนัติชยักลู 111,000 

5 นายอรรถพล ชดช้อย 53,250 

6 นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 78,000 

7 นายณฐัชานนท์ โกมทุพฒิุพงศ์ 6,092 

8 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 64,500 

9 นายอภิชาติ คงชยั 40,500 

10 นายอภิรักษ์ วาราชนนท์  40,500 

คา่ตอบแทนที่ไมใ่ชต่วัเงิน: ไมมี่ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทยอ่ย ผู้บริหารและพนกังาน รวมทัง้สิน้ 46 คน ดงันี ้

บริษัท จ านวน (คน) 

1. ผู้บริหารและพนกังานของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 20 
2. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 26 

รวม 46 

ปี 2563 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สิน้จ านวนประมาณ  28.38  ล้านบาท 

ประกอบด้วย เงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆ  

29 รายงานประจ าปี  2563  



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบั     

ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 4,131,500 บาท   

บริษัท จ านวนเงนิ (บาท) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 2,350,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 710,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 120,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั 550,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  150,000 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 14,000 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ไบค์แมน 2 33,000 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ แก๊งตาลซิ่ง และ หลาน 25 น้า 24  91,000 
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ฮกัเถิดเทิง  71,500 
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอ และ จ๊วด กะเทยบัง้ไฟ  42,000 

รวม          4,131,500 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบ

บญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีสงักดั 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 30 



รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

ข้อมลู ณ วนัที่  1 มีนาคม 2564 

รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1,202,130,480 92.46 
2. นางพรนภสั องค์วาสิฏฐ์ 18,913,300 1.46 
3. นายวรุต ตนัติพิภพ 11,727,800 0.90 
4. นางสาวศภุิสรา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 7,986,600 0.61 
5. นางสาวศศิธร เอกอรรถสิทธ์ิ 7,680,000 0.59 
6. นางปณุฑรี  สวา่งวงศากลุ 7,218,200 0.56 
7. นางสาวปราณี เชือ้เจ็ดตน 6,772,000 0.52 
8. นายชยัรัตน์ แซต่ัง้ 5,379,600 0.41 
9. นางสรุางค์ เปรมปรีดิ ์ 5,000,000 0.39 
10. นางสาวสสิธร องค์วาสิฏฐ์ 2,079,400 0.16 

31 รายงานประจ าปี  2563  



รายการระหว่างกัน 
บุคคล/ นิติบุคคล                   

ที่อาจมีความขัดแย้ง   
ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ    มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป บริษัทใหญ่ท่ีถือหุ้นบริษัททางตรง
ร้อยละ 92.46  

รายได้     

 

1.สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 89.40  เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  คา่ใช้จ่าย   

  
1. คา่บริการโรงภาพยนตร์       1.11    เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. คา่โฆษณา 0.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
3. คา่เช่าและคา่บริการ  0.31          เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า              15.90  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ             34.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า               0.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 36.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. เอม็.พี.ไอ.ซี(กัมพูชา)           
ดสิทริบิวช่ัน   

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง 
ร้อยละ 55  

รายได้   

1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 2.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์              
แสงกระสือ  

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน  บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 30   

รายได้   

1. รายได้คา่บริหารงาน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.24 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 32 



บุคคล/ นิติบุคคล                   
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
ขุนแผนฟ้าฟ้ืน 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ร้อยละ 51 

รายได้ 
    

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

1.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.45 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 1.74 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
THAT MARCH 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ร้อยละ 14  

รายได้   

 
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
OUR LOVE FOREVER 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ร้อยละ 14  

รายได้     

 
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
CLASSIC AGAIN 

รายได้     บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ร้อยละ 39  

 
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 1.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

33 รายงานประจ าปี  2563  



บุคคล/ นิติบุคคล                   
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
คืนยุตธิรรม 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย

ของบริษัทฯ) ร้อยละ 70  

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 2. รายได้จากการจ าหน่าย

ลขิสทิธ์ิ 
19.96 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 ลกูหนีก้ารค้า 4.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 รายได้ค้างรับ 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 12.83 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
แดงพระโขนง 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ร้อยละ 55  

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
อัจฉริยะต้องสร้าง 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ. ทรานส์ฟอร์เมชัน่  ฟิล์ม
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ) ร้อยละ 35  

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
ฮักเถดิเทงิ 

การด าเนินงานร่วมกนัท่ีบริษัทถือ

หุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 

(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 55  

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 2. รายได้จากการจ าหน่าย

ลขิสทิธ์ิ 
0.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 รายได้ค้างรับ 0.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 34 



บุคคล/ นิติบุคคล                   
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์          
ไบค์แมน 

การด าเนินงานร่วมกนัท่ีบริษัทถือ

หุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็ม เทอร์ตี ้

ไนน์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)    

ร้อยละ 70   

รายได้ 
  

 1. รายได้คา่บริหารงาน 0.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์        
ไบค์แมน 2 

รายได้ 
    

การด าเนินงานร่วมกนัท่ีบริษัทถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็ม เทอร์ตี ้
ไนน์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ      
ร้อยละ 55    

1. รายได้คา่บริหารงาน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
3. รายได้คา่โฆษณา 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิง่ 
และหลาน 25 น้า 24 

การด าเนินงานร่วมกนัท่ีบริษัทถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็ม เทอร์ตี ้
ไนน์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)    
ร้อยละ 70 

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

2.88 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 1.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

35 รายงานประจ าปี  2563  



บุคคล/ นิติบุคคล                  
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

กจิการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอ
หัวแขง็ และ จ๊วด กระเทยบัง้ไฟ 

การด าเนินงานร่วมกนัท่ีบริษัทถือ
หุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็ม เทอร์ตี ้
ไนน์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)    
ร้อยละ 70  

รายได้   
  

 1. รายได้คา่บริหารงาน 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ลกูหนีก้ารค้า 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  รายได้ค้างรับ 0.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  เจ้าหนีก้ารค้า 0.85 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ การร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 44.99           

รายได้     

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม การร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง

ร้อยละ 34.69          

รายได้   

 
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

2.72 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
3. รายได้คา่โฆษณา 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 5.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.33 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 6.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 0.20 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 36 



บุคคล/ นิติบุคคล                   
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บจ. เอม็วีพี เอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม 
ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) 

การร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 40         

รายได้ 
    

 
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเม้นท์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  1. สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 16.80 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ค่าใช้จ่าย   

  1. คา่บริการโรงภาพยนตร์ 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  รายได้ค้างรับ 6.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  เจ้าหนีก้ารค้า 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. สยาม ซีนีเพลก็ซ์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  

รายได้     

 1. สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 2.66 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ค่าใช้จ่าย   

  
1. คา่โฆษณา 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

  
รายได้ค้างรับ 1.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. กรุงเทพ ไอแมก็ซ์ เธียเตอร์ รายได้   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

 

1. สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 1.12 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 รายได้ค้างรับ 1.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
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บุคคล/ นิติบุคคล                   
ที่อาจมีความขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บจ. เมเจอร์   ซีนีแอด กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

รายได้   

 
1. รายได้คา่โฆษณา 2.00 เป็นรายได้คา่โฆษณาสื่อ

ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 2. รายได้จากการจ าหน่าย

ลขิสทิธ์ิ 
0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. เมเจอร์โบวล์ กรุ้ป กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  
คา่ใช้จ่าย   

 1. คา่โฆษณา 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

คา่ใช้จ่าย   

 
1. คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. เวล-ซีนีเพล็กซ์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  

รายได้   

 

1.  สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 0.37 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีก้ารค้า 0.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์             
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์   

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

คา่ใช้จ่าย   

1. คา่เช่าและคา่บริการ 0.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. รัชโยธิน อเวนิว  กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป    

คา่ใช้จ่าย   

1. คา่เช่าและคา่บริการ 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเม้นท์  คา่ใช้จ่าย   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป     1. คา่เช่าและคา่บริการ 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 
 เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 38 



ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในรอบ 3 ปี 

ข้อมูลจากงบการเงนิรวม  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562  

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

ปี 2562-2563 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561  

จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 750.43 746.07 822.59 4.35 0.58 

หนีส้ินรวม 296.84 228.15 318.99 68.69 30.11 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 453.59 517.92 503.60 (64.33) (12.42) 

ทนุจดทะเบียน 656.56 656.56 1,313,12 - - 

ทนุเรียกช าระแล้ว 650.06 650.06 1,300.12 - - 

รายได้รวม 290.10 457.92 349.78 (167.83) (36.65) 

คา่ใช้จา่ยรวม 354.48 442.10 374.77 (87.63) (19.82) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (64.38)  15.82 (24.99) (80.20) (506.91) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.0) 0.00 (0.00) (0.00) (600.00) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

อัตราส่วนทางการเงนิ   

อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%)  (22.1) 3.5  (7.1) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)  (14.1) 3.1  (5.0) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%)  (8.5) 2.1  (3.0) 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (บาท)  0.70 0.80 0.39 

39 รายงานประจ าปี  2563 



ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2563 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

เม่ือต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าว
ส่งผลทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์และธุรกิจจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

เน่ืองด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึน้ในหลายพืน้ที่ ส่งผลให้เกิดการควบคมุและจ ากัดการถ่ายท า
รวมถึงฉายภาพยนตร์ จึงส่งผลให้เกิดการเลื่อนการผลิต และจ าหน่ายภาพยนตร์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 2  ของปี 2563 และถึงแม้ว่าโรง
ภาพยนตร์จะกลับมาเปิดให้บริการเต็มในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ผู้ ชมภาพยนตร์ยงัมีความกังวลในการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
ดงันัน้ ยอดรายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ จึงลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยงัคงมี
รายได้จากภาพยนตร์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทัง้ภาพยนตร์ไทยเร่ือง อีเรียมซิ่ง และภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติเอเชียเร่ือง ดาบพิฆาต
อสรู นอกจากนีก้ลุม่บริษัทได้ให้ความใส่ใจกับเหตกุารณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
รวมทัง้วางแผนเพ่ือรับมือกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทใน ปี 2563 มีดงันี ้

รายได้ 

รายได้รวมของกลุม่บริษัท ส าหรับปี  2563 จ านวน 290.10 ล้านบาท ลดลงจากปี  2562 จ านวน 167.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.65  
ซึง่สามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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 กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้ส าหรับปี 2 5 6 3 
จ านวน 172.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 58.66 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 25.37 รายได้สว่นใหญ่มาจากภาพยนตร์เร่ือง อีเรียมซิ่ง 
เป็นภาพยนตร์ที่ท ารายได้สงูสดุในปี 2563 

   

 กลุ่มธุรกิจโฆษณา มีรายได้ส าหรับปี 2563 จ านวน 5.72 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 56.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 90.81 จากผลกระทบที่โรงภาพยนตร์ต้องปิดด าเนินการท าให้จ านวน
ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายลดจ านวนลง  

 กลุ่มธุรกิจขายสินค้า มีรายได้ส าหรับปี 2563 จ านวน 
0.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 7.611 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 99.09 เน่ืองจากในปี 2563 กลุม่บริษัทไมไ่ด้มีการจ าหน่ายสินค้า
ในชอ่งทางออนไลน์แล้ว 

 

หน่วย: ล้านบาท 



ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

41 รายงานประจ าปี  2563  

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ณ วันท ี ่31 ธันวาคม 2563 
เพ่ิมขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 12.17 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 . 3 8 โดยสว่นใหญ่เกิดจากรายได้ค้างรับจาก
ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในไตรมาสที่  4 ปี 2563 

 เงนิลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2563 
ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 17.81 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 27.76 มาจากการบนัทกึตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ
เพ่ิมเติมในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั จ านวน 7.30 ล้าน
บาทและรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าจ านวน 
10.52 ล้านบาท  

อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันท ี่  31 ธันวาคม 2563 
เพ่ิมขึน้จากวันที่ 31 ธันวาคม 2462 จ านวน 11.28 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 515.07 เน่ืองจากปี 2563  มีปรับปรุงอาคารส านักงาน
แห่งใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและภาพลักษณ์องค์กร
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2452 จ านวน 11.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 100.00 จากการรับรู้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าของอาคาร
ส านกังานแหง่ใหม ่ตามมาตรฐานบญัชี TFRS 16 เร่ืองสญัญาเชา่ 

ต้นทุนการผลิตและให้บริการ และอัตราก าไรขัน้ต้น 

 ต้นทุนการผลิตและให้บริการของกลุ่มบริษัท ส าหรับปี 2563 
จ านวน 168.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 84.45 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.41 ซึ่งการลดลงดงักล่าวสมัพนัธ์กับรายได้จากการผลิต
และจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ที่ลดลง 

 กลุ่มบริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 118.74 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 83.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
41.37 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืนๆ 

 ค่าใช้จา่ยในการขาย บริหาร และอ่ืนๆ ของกลุม่บริษัท ส าหรับปี 
2563 จ านวน 149.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี ก่อนหน้า 2.94 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 มาจากกลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ของบริษัท เอ็ม     
ทาเลนต์ จ ากดั จ านวน 37.15 ล้านบาท และผลขาดทนุจากการด้อยค่าเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 7.30 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกับปี
ก่อนหน้า กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 18.02 ล้านบาทจาก
จ านวนภาพยนตร์ที่น าเข้ามาฉายลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 
23.48 ล้านบาท จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19  

สินทรัพย์ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน
เงิน 4.36 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.58  ซึง่สดัสว่นของสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

หน่วย: ล้านบาท 



อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่)               1.56               1.95               1.66 

อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้(เทา่)               1.61               2.46               2.24 

ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี ้(วนั)                227                148                163 

อตัราหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม (เทา่)               0.38               0.61               0.41 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)               0.65               0.44               0.63 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 42 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.56 เทา่ ลดลงจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในไตรมาสที่ 4 

 อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้ 1.61 เทา่ ลดลงจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากมีการพิจารณาด้อยค่าของลกูหนีก้ารค้าตามมาตรฐานทางบญัชี 
TFRS 9 ในการวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนีเ้ท่ากับ 227 วนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
ท าให้ลกูหนีข้อขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 13.00 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.09 เน่ืองจากในปี 

2563 กลุม่บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้

รักษาสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ

ด าเนินงาน  

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ณ วันท ี ่ 31 ธันวาคม 2563 

เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 27.05 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.42 เป็นการเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้าธุรกิจจ าหนา่ย

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุม่บริษัท 

 หน้ีสินทีเ่กิดจากสัญญา ณ วันท ี ่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 19.02 ล้านบาท              

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 106.85 จากภาระผกูพนัที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญา

บริการให้แกล่กูค้า                                                                           

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้

จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 9.89 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 225.80 เน่ืองจากในปี 2563 กลุม่บริษัทได้มีหนีส้ินตาม

สญัญาเชา่ก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปีเพ่ิมขึน้จากการบนัทกึรับรู้หนีส้ิน

ตามสญัญาเชา่ของอาคารส านกังานแหง่ใหมต่ามมาตรฐานทางบญัชี 

TFRS 16 เร่ืองสญัญาเชา่ 

          ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท ี ่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

64.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.42 เน่ืองจากในปี 2563 บริษัท

มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัส COVID-19 ดงักลา่วข้างต้น 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน     
3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ โดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด าเนินการสอบทานข้อมลู และ
แผนงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กับ
บริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในต่อผู้บริหาร พร้อมทัง้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน เพื่อให้บริษัทฯมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

ในปี   2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ มีฝ่ายบริหารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ         
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเข้าร่วมประชุม และประชุม 1 ครัง้ มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ระดบัสงูร่วมประชมุด้วย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท และดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและได้เสนอแนะให้ด าเนินการ
และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญัและสอบทานรายการ    
ที่เก่ียวโยงกนัทกุครัง้ที่มีการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามการบริหารของบริษัทในประเด็นตา่งๆ ที่พบจากการสอบทาน ทัง้จากรายงานของผู้สอบบญัช ี       
รับอนญุาต และผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเพือ่รับทราบอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพใน
การบริหารงานของบริษัทและไมข่ดักบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย     
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเกิดความเช่ือถือแก่ทกุๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จ ากัด (มหาชน) มีการควบคุมภายใน            
ที่เพียงพอ และท าให้มัน่ใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม
และถกูต้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตัง้ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
9432  นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  4906 และ นางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
7358 ในนาม บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัดเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่           
31 ธันวาคม 2564 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี ขึน้อยูก่บัการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีที่จะมีขึน้ในวนัที่ 
8 เมษายน 2564 

 

      

 

            
           นายธนะชยั สนัติชยักลู 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
             12 กมุภาพนัธ์ 2564 

43 รายงานประจ าปี  2563  



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยและสารสนเทศทางการเงินปรากฎใน

รายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้มาตรฐานรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยที่

คณะกรรมการได้เลือกใช้นโยบายการบญัชีที่มีความเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทซึง่คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบตัิงาน

ด้านการบริหารจดัการทางบัญชีและการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด ควบคมุให้ มีการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรฐานการบญัชี

อยา่งเคร่งครัด นอกจากนีค้ณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและไม่เป็น

ผู้บริหารคอยตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพของงบการเงินสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ความเห็นพร้อมก ากับให้รายการเก่ียวโยงหรือ

รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและจัดให้มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายเกิดความเชื่อมัน่ว่าข้อมลูและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 

โปร่งใส ครบถ้วน และเพียงพอ  

 คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเชื่อมัน่ตอ่ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

                                                                                              

 

      (นายถิรชยั วฒิุธรรม)         (นายธนกร ปลุิเวคินทร์) 
                        ประธานกรรมการ                                                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 44 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน     
3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ โดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด าเนินการสอบทานข้อมลู และ
แผนงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กับ
บริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในต่อผู้บริหาร พร้อมทัง้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน เพื่อให้บริษัทฯมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

ในปี   2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ มีฝ่ายบริหารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ         
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเข้าร่วมประชุม และประชุม 1 ครัง้ มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ระดบัสงูร่วมประชมุด้วย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท และดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและได้เสนอแนะให้ด าเนินการ
และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญัและสอบทานรายการ    
ที่เก่ียวโยงกนัทกุครัง้ที่มีการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามการบริหารของบริษัทในประเด็นตา่งๆ ที่พบจากการสอบทาน ทัง้จากรายงานของผู้สอบบญัช ี       
รับอนญุาต และผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเพือ่รับทราบอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพใน
การบริหารงานของบริษัทและไมข่ดักบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย     
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเกิดความเช่ือถือแก่ทกุๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จ ากัด (มหาชน) มีการควบคุมภายใน            
ที่เพียงพอ และท าให้มัน่ใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม
และถกูต้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตัง้ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
9432  นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  4906 และ นางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
7358 ในนาม บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัดเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่           
31 ธันวาคม 2564 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี ขึน้อยูก่บัการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีที่จะมีขึน้ในวนัที่ 
8 เมษายน 2564 

 

      

 

            
           นายธนะชยั สนัติชยักลู 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
             12 กมุภาพนัธ์ 2564 

43 รายงานประจ าปี  2563  



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยและสารสนเทศทางการเงินปรากฎใน

รายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้มาตรฐานรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยที่

คณะกรรมการได้เลือกใช้นโยบายการบญัชีที่มีความเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทซึง่คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบตัิงาน

ด้านการบริหารจดัการทางบัญชีและการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด ควบคมุให้ มีการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรฐานการบญัชี

อยา่งเคร่งครัด นอกจากนีค้ณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและไม่เป็น

ผู้บริหารคอยตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพของงบการเงินสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ความเห็นพร้อมก ากับให้รายการเก่ียวโยงหรือ

รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและจัดให้มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายเกิดความเชื่อมัน่ว่าข้อมลูและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 

โปร่งใส ครบถ้วน และเพียงพอ  

 คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเชื่อมัน่ตอ่ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

                                                                                              

 

      (นายถิรชยั วฒิุธรรม)         (นายธนกร ปลุิเวคินทร์) 
                        ประธานกรรมการ                                                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 44 



ภาคนวก: งบการเงินประจ าปี  2563 


















































































































































































































