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บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(1) ข้ อมูลบริษัทที่ออกหลักทรั พย์

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลบริษัทที่ออกหลักทรั พย์
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัท

1.2

ชื่อบริ ษทั

:

ประเภทธุรกิจ

:

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนเลขที่
โฮมเพจบริ ษทั
Email Address
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ”)
1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ”,
“อีจีวี”, “พารากอน ซี นีเพล็กซ์ ”, “เอสพละนาด ซี นีเพล็กซ์ ”, “พาราไดซ์
ซีนีเพล็กซ์ ” , “เมกา ซี นีเพล็กซ์”
2. ประกอบธุ รกิ จโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องในนาม “เมเจอร์
โบว์ ล ฮิต” “เมเจอร์ คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ ริทมึ่ แอนโบว์ ล”
3. ประกอบธุรกิจลานเสก็ตนํ้าแข็ง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “ซับ ซีโร่ ”
4. ประกอบธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่ องภายในสาขาต่างๆ ของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้แก่
การให้บริ การพื้นที่เช่า, การให้บริ การสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และภายใน
พื้นที่สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ ของบริ ษทั ในกลุ่ม การจัด
จําหน่ายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ , ธุ รกิจผลิตภาพยนตร์ , ธุ รกิจ
เคเบิ้ลทีวี
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
0107545000047
www.majorcineplex.com
ir@majorcineplex.com
0-2511-5427-36
0-2511-5752
904,500,990 บาท
887,576,343 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
1.00 บาท

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้ ว
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
ให้บริ การด้านโบว์ลลิ่ง และคาราโอเกะและการบันเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
36,000,000

ส่ วนที่ 2 (1) ข้อมูลบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 1

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1221/39, 1239 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0-2511-5427-36
0-2930-3737
78,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เซอร์วิส จํากัด
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
1221/39 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เชียงใหม่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
ให้บริ การด้านแสดงภาพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั รัชโยธิน ซี นีม่า จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
10,000,000

ส่ วนที่ 2 (1) ข้อมูลบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 2

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
100,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด
ให้บริ การสื่ อโฆษณา
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
9,750,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั สยามซี นีเพล็กซ์ จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
150,000,000

ส่ วนที่ 2 (1) ข้อมูลบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 3

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 260,001,575

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริ ษทั เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ เอ็กซิ บิชนั่ จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 5,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิ บิชน่ั จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา รวมทั้งให้บริ การเช่าพื้นที่
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
100,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0-2511-5427-36
0-2930-3737
20,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด
ให้บริ การผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรู ปแบบ
59/1 ซอยสุ ขมุ วิท 39 วัฒนา กทม. 10110
0-2261-7899
0-2261-7890
40,000,000

ส่ วนที่ 2 (1) ข้อมูลบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 4

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์

:

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณาและจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2512-0300
0-2512-0301, 0-2512-0302
641,250,000
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทําวิซีดีและดีวดี ี และ
เพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2512-0300
0-2930-3737
150,000,000
บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2512-0300
0-2930-3737
100,000,000
บริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2512-0300
0-2930-3737
200,000,000
บริ ษทั แปซิ ฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2512-0300
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:

0-2930-3737
100,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

บริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด
ผลิตภาพยนตร์
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน)ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม.10900
0-2511-5814
0-2511-5810-2
100,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด(มหาชน)
พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ด
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0-2660-9000
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
1,169,875,095

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด
พัฒนาและบริ หารศูนยการค้า
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0-2660-9000
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
135,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ จํากัด
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0-2660-9000
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
1,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด เลขที่ 400/20 อาคารธนาคาร
กสิ กรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
0-2673-3999
0-2673-3988
3,300,000,000
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ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายตัว๋ บัตรเข้าชมการแสดง
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม.10110
0-2262-3969
0-2262-3898
10,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
ให้บริ การโบว์ลลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
61 Basnt Lok,vasant Vihar,New Delhi 110 057 India
+91 11 40870160-4, +91 9717771112
INR 250,000,000 (INR 250,000,000 x 0.5195 = 129,875,000 Baht)

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด
ให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
0-2129-4638-9
0-2129-4638-9
40,000,000

ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด
บริ หารสถานบริ การร้องคาราโอเกะ
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21(อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
02-669-9000
02-669-9364
20,000,000

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั
:
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ :
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
0-2229-2800
0-2654-5427
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นายทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
0-2470-1976
0-2273-2279

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
0-2470-3687
0-2273-2279

ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิ ต้ ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120
0-2344-1000
0-2286-5050

ส่ วนที่ 2 (1) ข้อมูลบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 8
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Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(2) ปั จจัยความเสี่ยง
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2.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ปัจจัยความเสี่ ยง

ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ บริ ษทั มีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจ โดยสามารถประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้
ดังนี้
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาภาพยนตร์ ทเี่ ข้ าฉาย
ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ ในฐานะของผูฉ้ ายภาพยนตร์ จาํ เป็ นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ ที่เข้าฉายค่อนข้างสู ง หาก
บริ ษทั ไม่สามารถหาภาพยนตร์ เพื่อนํามาฉายในโรงภาพยนตร์ ได้ ส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ เนื่องจากเป็ นปั จจัยหลักที่
สําคัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 50 - 60 ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ ส่ วน 2(4) การประกอบธุ รกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์) รายได้หลักของโรงภาพยนตร์ มาจากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์
โดยรายได้จากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ จะขึ้นอยูก่ บั จํานวนภาพยนตร์ ที่เข้าฉาย และระดับความนิ ยมของภาพยนตร์
แต่ละเรื่ อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์ เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายภาพยนตร์ อนั ดับแรก และมีความสําคัญสู งที่สุด เจ้าของ
และผูจ้ ดั จําหน่ายภาพยนตร์ จําเป็ นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ ในการฉายภาพยนตร์ เพื่อเป็ นใบเบิกทางในการจัดจําหน่ายใน
รู ปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดังนั้น การทําธุ รกิ จระหว่างผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และบริ ษทั
ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ จึงมีลกั ษณะเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเป้ าหมายการเติบโตของทั้งสองธุรกิจร่ วมกันทําให้ความเสี่ ยงใน
การพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง
ปั จจุ บนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 1 (ส่ วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขาย
ตัว๋ ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่ วน 2(4) การประกอบธุ รกิจของแต่
ละผลิตภัณฑ์) ซึ่ งถือเป็ นผูน้ าํ ตลาดอันดับ 1 นับเป็ นการเพิ่มอํานาจต่อรองของบริ ษทั กับเจ้าของและผูจ้ ดั จําหน่ายภาพยนตร์
มากขึ้ น นอกจากนี้ การที่ บ ริ ษ ัท เข้า ไปดํา เนิ น ธุ ร กิ จ จัด จํา หน่ า ยภาพยนตร์ แ ละทํา การตลาดผ่า นบริ ษ ัท เอ็ม พิ ค เจอร์
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้บริ ษทั ลดความเสี่ ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์ จากผูจ้ ดั จําหน่ ายภาพยนตร์ ลงใน
ช่วงเวลาที่ไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวดู้ เข้าฉายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพทางธุ รกิจระยะยาวกับผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ งโดยลักษณะของธุ รกิจผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
ดังนั้น บริ ษทั จะทําความตกลงกับผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ต้ งั แต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ ต้ งั แต่ตน้ ทําให้บริ ษทั สามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์น้ นั ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ใน
วงการทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุ งสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รู ปแบบ ได้แก่ Standalone ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์ คู่แข่ง
1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ SONY , Warner Brothers และ United International Pictures
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ล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ กิ จ การของเมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ อาทิ เ ช่ น สั ด ส่ ว นรายได้ล ดลง ,เกิ ด การเปรี ย บเที ย บทั้ง ในเชิ ง
สภาพแวดล้อมและการบริ การ เป็ นต้น บริ ษทั ตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสําคัญกับการ
สร้ า งและรั ก ษาฐานลู ก ค้า ด้ว ยการวางกลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ ต่ อ เนื่ อ งและนํา เสนอบริ ก ารเพื่ อ ความบัน เทิ ง ที่ ม ากกว่ า
โรงภาพยนตร์ เช่น บริ การโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทั้งการปรับปรุ งสาขาเดิมให้สวยงามอยูเ่ สมอ ทําให้
ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น
ในอีกด้านหนึ่ งคู่แข่งที่สาํ คัญของธุ รกิจโรงภาพยนตร์ คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีท้ งั ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ที่มีการผลิตมากขึ้น อันมีผลมาจากอายุการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ที่ส้ ันลง ซึ่ งอาจสร้างผลกระทบต่อรายได้และการ
เติบโตของธุ รกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นนัยสําคัญ ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ การที่นาํ เสนอในสาขาของเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้รับความบันเทิงอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ในด้าน
การปราบปรามสื่ อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสําคัญกับปั ญหานี้ ด้วยการดําเนินมาตรการเร่ งปราบปราม
อย่างเข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรม มีผลทําให้สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็ นอย่างมาก
ความเสี่ ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
ในปี 2556 บริ ษทั ฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวม 119โรง และขยายสาขาโบว์ล่ิง ณ ประเทศอินเดียอีกประมาณ 78 เลน โดยเงินลงทุน
ในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 910 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการลงทุนในประเทศประมาณ 900 ล้านบาท และการลงทุน
ในประเทศอินเดียประมาณ 10 ล้านบาท โดยใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และ/หรื อ การนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหุ ้น กู้ และ/หรื อ กระแสเงิ นสดจากการดํา เนิ นงาน (ดูร ายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ที่ ส่ วน 2(11) ฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงาน)
การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิ ดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน อาจส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเลื่อน
ระยะเวลาการเปิ ด หรื อมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ดว้ ยประสบการณ์ความสําเร็ จอย่างต่อเนื่อง ทําให้
บริ ษทั มีระยะเวลาคุม้ ทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี สําหรับกรณี สาขาและมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
โครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่ งเป็ นไปตามผลจากการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ความชํานาญในการดําเนิ นธุ รกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มีการวางแผนกําหนดทําเลที่ต้ งั บนทําเลทองในเขตพื้นที่
แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ทาํ งานบริ ษทั เอกชนและราชการ และมีความสะดวกใน
การใช้บริ การ ทําให้ผูบ้ ริ หารมี ความมัน่ ใจว่าจะสามารถนําความสําเร็ จมาสู่ สาขาใหม่และสร้ างความเติบโตให้กบั กลุ่ม
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ ทุนไม่เป็ นไปตามที่คาด บริ ษทั ก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดจํานวนโรงภาพยนตร์
, ปรับจํานวนเลนโบว์ลิ่ง, ปรับจํานวนพื้นที่เช่า หรื อปรับค่าเช่าพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่
ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ในการพิจารณาและดําเนินงาน จากการร่ วมลงทุนกับบริ ษทั สยาม ฟิ วเจอร์ ส ดีเวลลอปเม้น
จํากัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสิ นค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังช่วยให้บริ ษทั ทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
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ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหาร
เนื่ องด้วยกิจการเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นกิจการด้วยทีมงานบริ หารของนาย
วิชา พูลวรลักษณ์ ผูก้ ่อตั้งกิจการ เสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสี ยงและประสบการณ์ของผูก้ ่อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริ ษทั อาจมี
ความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มผูก้ ่อตั้งอาจลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ลงหรื อออกจากการเป็ นผูบ้ ริ หารในกิจการ จะส่ งผลให้
เสี ยความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และสู ญเสี ยความเชื่อมัน่ ในบริ ษทั ทําให้ส่งผลกระทบกับรายได้อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ ง
ความเสี่ ยงดังกล่าวเป็ นไปได้ยากมากเมื่ อพิจารณาถึงความเป็ นเจ้าของและความผูกพันที่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้ าง
กิจการเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องตลอดมา และมีความตั้งใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะ
ของผูบ้ ริ หารและผูก้ ่อตั้งซึ่ งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ ง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละส่ วนงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้าง
ผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ในการบริ หารกิ จการของกลุ่มบริ ษทั กับทั้งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ทาง ด้านธุ รกิจภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์ อย่างมาก จึงส่ งผลให้บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ทางด้านนี้ได้
ความเสี่ ยงทางด้ านอัคคีภัย
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัคคีภยั ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดดําเนินการ ทําให้สูญเสี ยรายได้ อาทิเช่น เหตุเพลิง
ไหม้ที่เกิ ดขึ้ นที่ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรั ล สาขาบางนา ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่ งส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ได้รับความ
เสี ยหาย รวมมูลค่าประมาณ 35,155,879 บาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ซึ่ ง
เป็ นไปตามลักษณะและมีเงื่ อนไขปกติของธุ รกิจโดยได้รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภยั ด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรัพย์สิน และรายได้ที่สูญเสี ยจากการหยุดดําเนิ นการ ซึ่ งครอบคลุมความเสี ยหายบุคคลที่ 3
ด้วย โดยในกรณี เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่สาขาบางนา บริ ษทั สามารถเคลมประกันได้รวมมูลค่าประมาณ 31,590,791 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังจัดการซ้อมดับเพลิงเป็ นประจําทุกปี โดยได้รับคําแนะนําและช่วยเหลือจากตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิ ต
วิธีการเป็ นประจํา
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการก่อการร้ ายหรือเหตุการณ์ ความไม่ สงบ
สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั บ้าง เช่น
ผูเ้ ข้าชมลดลง รายได้ลดลง แต่มิได้มีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัย
อย่างรัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดยังคงถูกนํามาใช้เพื่อเป็ นการป้ องกันและลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุวนุ่ วายต่างๆในสาขาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ตลอดจนมีการเตรี ยมความพร้อมที่จะรับมือกับ
เหตุต่างๆอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจรปิ ดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริ ษทั เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยงอืน่ ๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการคาดการณ์
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือการคาดการณ์ของบริ ษทั เช่น ปั ญหานํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี
2554 ส่ งผลให้ตอ้ งปิ ดบริ การโรงภาพยนต์ชวั่ คราวไป 14 แห่ ง ทําให้รายได้ของบริ ษทั ลดลงกว่าระดับปกติประมาณ 28
ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ -2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2553 แต่ความเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการ
ส่ วนที่ 2 (2) ปั จจัยความเสี่ ยง หน้า 3
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ดําเนิ นงานในไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่ องจากภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่เลื่อนมาฉายในไตรมาสนี้ และทํารายได้ได้ค่อนข้างดี
ประกอบกับสาขาที่ปิดบริ การไป ได้ทาํ การเปิ ดให้บริ การตามปกติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดทําแผนความต่อเนื่ อง
ทางธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนํามาใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่างๆ โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้
บริ ษทั จะนํามาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์ และอย่างทันท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ส่ วนที่ 2 (2) ปั จจัยความเสี่ ยง หน้า 4

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ความเป็ นมาของธุรกิจในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
นายวิช า พูล วรลัก ษณ์ ได้เ ริ่ ม ทํา ธุ ร กิ จ โรงภาพยนตร์ ใ นแนวเอ็น เตอร์ เ ทนเมนท์ค อมเพล็ก ซ์ (Entertainment
Complex) ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เข้ากับธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิด
เป็ น “ศูนย์บนั เทิง เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็ นศูนย์บนั เทิงที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบไว้
ในที่เดียว โดยมีโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์”เป็ นบริ การบันเทิงหลัก และธุ รกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะเป็ นธุ รกิจรอง
พร้อมเสริ มด้วยบริ การบันเทิงอื่นหลากหลายประเภท เพื่อให้เกิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริ การชมภาพยนตร์ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านหนังสื อ ร้านจําหน่ายเทปเพลง วีดีโอ ร้านขาย
ของที่ระลึก เป็ นต้น ทําให้ลกู ค้าของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สามารถเลือกหาความบันเทิงได้อย่างเต็มที่
ในปี 2555 บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
เมษายน 2555
• จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนโดยออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP-W4) อายุ 5 ปี จํานวน 8,690,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ราคาเสนอขาย 0 บาท ราคาการ
ใช้สิทธิต่อหุน้ เท่ากับ 15.44 บาท
พฤษภาคม 2555
•
เปิ ดโรงภาพยนตร์ เมกา ซี นีเพล็กซ์ ให้บริ การโรงภาพยนตร์จาํ นวน 15โรงภาพยนตร์ และโบว์ล่ิง จํานวน
24 เลน และลานเสก็ตนํ้าแข็ง 1 ลานที่โครงการเมกะบางนา
•

เข้าร่ วมลงทุ นกับบริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด เปิ ดบริ ษทั เค อารี น่า จํากัด โดยการซื้ อหุ ้นจํานวน
99,998 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท จํานวนเงิน 9,999,800 บาท สัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน โดยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั คือ ให้บริ การด้านคาราโอเกะ

กันยายน 2555
•
เปิ ดโรงภาพยนตร์ อีจีวี ซี นีม่า สาขาซี คอนบางแค ให้บริ การโรงภาพยนตร์จาํ นวน 10 โรงภาพยนตร์
พฤศจิกายน 2555
•
บริ ษทั ย่อยจํานวน 4 บริ ษทั ได้ทาํ การจดทะเบียนลดทุน ดังนี้
o บริ ษทั เชี ยงใหม่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด ลดทุนจากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ น 25 บาท ทําให้จาํ นวน
ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 20 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
o บริ ษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด ลดทุนจากมูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ น 25 บาท ทําให้ทุน
จดทะเบียนลดลงจากเดิม 39 ล้านบาท เป็ น 9.75 ล้านบาท
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o บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ จํากัด ลดทุนจากมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 5 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียน
ลดลงจากเดิม 40 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท
o บริ ษทั เอ็นเตอร์ เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ เอ็กซิ บิชน่ั จํากัด ลดทุนจากมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 5
บาท ทําให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 10 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
ธันวาคม 2555
•
เปิ ดโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สาขานครศรี ธรรมราช ให้บริ การโรงภาพยนตร์ จาํ นวน 4 โรง
ภาพยนตร์
•

เพิ่ ม เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท เอ็ม พิ ค เจอร์ ส เอ็น เตอร์ เ ทนเม้น ท์ จํา กัด (มหาชน) โดยการทยอย(ตั้ง แต่
พฤศจิกายน 2555 – ธันวาคม 2555) ซื้ อหุ ้นเพิ่มจํานวน 11,474,400 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1.44 บาท เป็ น
จํานวนเงินเท่ากับ 16,532,739 บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 66.07 เป็ น 67.86

•

เปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด(มหาชน) โดยการทยอย(ตั้งแต่
มกราคม 2555 – ธันวาคม 2555) ซื้ อหุ น้ เพิ่มจํานวน 4,232,100 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 7.80 บาท เป็ นจํานวน
เงิ น 33,025,890 บาท และขายหุ ้นจํานวน 48,455,150 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 2.25 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น
108,956,995.59 บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 24.46 เป็ น 20.49
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่ วม

ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประกอบด้วยบริ ษทั ภายในกลุ่มรวมทั้งหมด 31 บริ ษทั
ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
40.00%

บจ. พีวอ
ี าร์ ลิมเิ ต็ด
8.84%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ี ีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
เมเจอร์ซน
33%

บจ. พีวอ
ี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม ้นท์
49%

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์
20.49%

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง�
44.99%
บจ. เค อารีน่า
50.00%

บจ. รัชโยธิน อเวนิว
50.00% (ทางตรง)
10.25% (ทางอ ้อมผ่าน SF)
บจ. รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเม ้นท์
99.99%(ทางอ ้อมผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว)

ธุรกิจโบว์ลงิ� และ
คาราโอเกะ

� ทีใ� ห้เช่าและ
ธุรกิจพืน
บริการ

�
ธุรกิจให้บริการสือ
โฆษณา

ธุรกิจการจ ัดจําหน่าย
ลิขสิทธิภ
� าพยนตร์

บจ. เชียงใหม่ ซีนเี พล็กซ์

บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

บจ.เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ พรอพเพอร์ต ี�

99.99%

บจ. เมเจอร์ ซีนแ
ี อด

99.99%

99.99%

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเมนท์
67.86 %

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

บจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วส
ิ

บจ. อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนเี พล็กซ์

99.99%
บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์

99.93%

99.99%

บจ. ทีว ี ฟอรัม

บจ. รัชโยธิน เรียลตี�

67.86%

99.99%

บจ. รัชโยธิน ซีนีมา่

บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท์

99.99%

99.99%

บจ. สยาม ซีนีเพล็กซ์

99.93%

99.99%

บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
67.86%
บจ. เอ็ม เทอร์ตไี� นน์
67.86%

บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

99.98%

บจ. เอ็มวีด ี

ั� จํากัด
บจ.เอ็นเตอร์เทน โกลเด ้น วิลเลจ เอ็กซิบช
ิ น
99.96%

67.86%
บจ. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์

ั�
บจ. อีจวี ี เอ็กซิบช
ิ น
99.96%
บจ. อีจวี ี ไฟว์สตาร์
99.96%

ส่ วนที่ 2 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 3

67.46 %

ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์

บจ. ทาเลนต์ วัน
80%
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ธุรกิจโรงภาพยนต์
ชื่อบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริ ษทั เชียงใหม่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด

99.99%

หยุดดําเนินกิจการ โอนไปเป็ นสาขาเชียงใหม่ของ บมจ.
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

2. บริ ษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด

99.99%

หยุดดําเนินกิจการ โอนไปเป็ นสาขาอุดรธานีของ บมจ.
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

3. บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด

99.93%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ระบบ 3 มิติ สาขา พารากอน

4. บริ ษทั รัชโยธิน ซี นิม่า จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สาขารัชโยธิน

5. บริ ษทั สยาม ซี นิเพล็กซ์ จํากัด

99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และระบบ
Real D ภายใต้แบรนด์พารากอน ซี นีเพล็กซ์

6. บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

99.98%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์อีจีวี ซี นีม่า

7. บริ ษทั เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ

99.96%

หยุดดําเนินกิจการ โอนไปเป็ นสาขาปิ่ นเกล้าของ

เอ็กซิ บิชนั่ จํากัด
8. บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิ บิชนั่ จํากัด

บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท
99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใต้แบรนด์อีจีวี ซี นีม่า
สาขาศรี ราชา

9. บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ จํากัด

99.96%

หยุดดําเนินกิจการ โอนไปเป็ นสาขาโคราชของ
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีแบรนด์โรงภาพยนตร์ ในเครื อทั้งสิ้ น 6 แบรนด์ ดังนี้
•
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
•
อีจีวี ซี นีม่า
•
พารากอน ซี นีเพล็กซ์
•
เอสพลานาด ซี นีเพล็กซ์
•
พาราไดซ์ ซี นีเพล็กซ์
•
เมกา ซี นีเพล็กซ์
บริ ษทั ฯ มีสาขารวมทั้งสิ้ น 56 สาขา 413 โรง สามารถรองรับผูช้ มได้ 99,050 ที่นงั่ ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยยังมี
จํานวนโรงภาพยนตร์ ต่อจํานวนประชากรอยูใ่ นระดับตํ่า บริ ษทั ฯจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ประชากรในปี 2556 จํานวน 119 โรง และต่อไปอีกปี ละ 20-30 โรง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

ส่ วนที่ 2 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริ การลูกค้าในทุ กระดับชั้น มี การขยายสาขาไปทั่ว
ประเทศ และเพื่อให้ผมู้ าใช้บริ การได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ ในรู ปแบบต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงเน้นตกแต่ง
สาขาด้วยรู ปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ ง โดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ ดว้ ยแนวทางการ
ออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ได้รับความนิ ยมสู งทัว่ โลก เพื่อให้ผชู้ มภาพยนตร์ ได้สัมผัสถึงอรรถรสนั้น โดยที่มิตอ้ ง
เดินทางไป อย่างเช่น การตกแต่งสไตล์ ลาสเวกัส เป็ นต้น
สําหรับลูกค้าในระดับพรี เมี่ยม บริ ษทั ฯได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้
ชีวิตที่เหนื อระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์ พารากอน ซี นีเพล็กซ์ อย่างเช่น โรงภาพยนตร์ โนเกีย อัลตร้า สกรี น 1 ที่ตกแต่งด้วย
เบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้ และมีบริ การหมอนและผ้าห่ มให้พร้อมสรรพทุกที่นงั่ นอกจากนี้ พารากอน ซี นีเพล็กซ์ ยัง
เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ “อิ นิกม่า เดอะ ชาโดว์ สกรี น” อี กนวัตกรรมหนึ่ งที่ เป็ นเอกสิ ทธิ์ เฉพาะสมาชิ ก ภายใน
ประกอบด้วยห้องรั บรองพิเศษพร้ อมบาร์ เครื่ องดื่ ม และโรงภาพยนตร์ สุดหรู ขนาด 34 ที่ นั่ง เหมาะสําหรั บการจัดปาร์ ต้ ี
ส่ วนตัว ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีท้ งั จากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร
ธุรกิจโบว์ ลงิ่ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง
ชื่อบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด

99.99%

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ การด้านโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะและการบันเทิง

บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มธุ รกิจโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ ในปี 2540 ด้วยจํานวน 20 เลน ที่ Standalone Cineplex สาขาสุ ขมุ วิท
โดยเน้นความหลากหลายของการบริ การ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบ
วงจรในที่แห่ งเดียว ภายใต้ชื่อ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” นําเสนอบริ การโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport
Entertainment) ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสังสรรค์ดว้ ยกันได้ แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะ
เน้นเพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว การตกแต่ง “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” จะเน้นรู ปแบบความทันสมัย เหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัว
และคนรุ่ นใหม่ พร้อมการให้บริ การคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” อีกส่ วนผสมที่ลงตัวต่อธุ รกิจโบว์ลิ่ง ในการ
จัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ โดยตกแต่งด้วยความทันสมัยสอดคล้องเป็ น
อย่างดีกบั ความนิยมและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโบว์ลิ่ง
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล” ในปี 2549 โดยมี
ลักษณะเป็ นแฟชัน่ โบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบน ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง โดยเปิ ดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสิ นค้าสยาม
พารากอน ให้บริ การโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 19 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลน
และบริ การคาราโอเกะภายในห้อ ง และได้รับ การตอบรั บเป็ นอย่างดี ในเดื อนธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯจึ งได้ทาํ การเปิ ด
standalone แห่งใหม่ เอสพละนาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ภายใต้แบรนด์ บลูโอ ริ ท่ ึมแอนด์ โบว์ล และในเดือนพฤษภาคม
2555 ได้ทาํ การเปิ ดสาขาเมกาซี นีเพล็กซ์ ทําให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นธุ รกิจโบว์ลิ่งภายใต้แบรนด์ บลูโอ ริ ท่ ึมแอนด์
โบว์ลทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาพารากอน, เอสพลานาด รัชดา ,พัทยา, รัชโยธิ น, สุ ขมุ วิท,เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน
แคราย และ สาขาเมกาซี นีเพล็กซ์
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวลานสเก็ตนํ้าแข็งรู ปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ซับซี โร่ ” ซึ่ งกลายเป็ นที่สังสรรค์สาํ หรับกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ใจกลางเมืองแห่ งแรกที่เอสพลานาด รัชดาภิเษก ศูนย์รวมความบันเทิงแห่ งใหญ่ของ สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ เปิ ด
ส่ วนที่ 2 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 5
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ให้บริ การลานสเก็ตนํ้าแข็ง พื้นที่กว่า 700 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องคาราโอเกะ 4 ห้อง นอกจากนี้ ยงั เปิ ดสอนสเก็ตนํ้าแข็งลีลา
และฮ้อกกี้น้ าํ แข็ง ในลานสเก็ตนํ้าแข็งอีกด้วย และ ได้เปิ ดสาขาที่สอง ที่เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ในเดือน
ธันวาคม 2552 ต่อมาได้ทาํ การเปิ ดอีก 2 สาขาคือ ในเดือนมีนาคม 2555 เปิ ดสาขาสุ ขมุ วิท และเดือนพฤษภาคม 2555 เปิ ด
สาขาเมกาซี นีเพล็กซ์ สาขาละ 1 ลานณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯเปิ ดให้บริ การโบว์ลิ่งจํานวน 24 สาขา ประกอบด้วย 420
เลนโบว์ลิ่ง 274 ห้องคาราโอเกะ และ 4 ลานสเก็ตนํ้าแข็ง
ในปี 2551 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิงได้ถกู ขยายไปยังประเทศอินเดีย บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุน
กับบริ ษทั พีวีอาร์ จํากัด (PVR) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ช้ นั นําที่จดั ตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ประเทศอินเดีย ร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จํากัด (PVR blu-O)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O ได้เปิ ดให้บริ การ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่แอมเบียนส์
มอลล์ เมืองนิวเดลี เมื่อเดือน มีนาคม 2552 โดยมีจาํ นวนเลนทั้งหมด 24 เลน ปั จจุบนั ได้ทาํ การเปิ ดสาขาเพิ่มอีก 4 แห่ง คือ
ที่Vasant Kunj มี 26 เลน,ที่ โอเลียนมอลล์ เมืองบังกาลอร์ มี 27 เลน ,ที่มาร์ เก็ตซิ ต้ ี เมืองปุน มี 17 เลน และที่มาร์ เก็ตซิ ต้ ี เมือง
บังกาลอร์ มี 16 เลน ทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2555 มีเลนโบว์ลิ่งทั้งสิ้ น 110 เลน
ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ชื่อบริษัท
1. บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด

สั ดส่ วนการถือหุ้น
99.93%

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ การโฆษณา

จากการที่ บริ ษทั ฯ สามารถดึ งดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การในแต่ละปี ได้ 25-30 ล้านคนทัว่ ประเทศ ทําให้ธุรกิ จ
บริ การสื่ อโฆษณาเติบโตได้เป็ นอย่างดี บริ ษทั ย่อยภายใต้ชื่อ “บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การสื่ อ
โฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์ และพื้นที่ท้ งั หมดภายใน Cineplex ทัว่ ประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้าง
รายได้เพิ่มเติมจากสิ นทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทําให้ธุรกิจสื่ อโฆษณาของบริ ษทั หรื อที่เรี ยกกันว่า “cinemedia” มีอตั รากําไร
สูง 80-90%
ปั จจุบนั cinemedia ครอบคลุมสื่ อโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริ เวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ
Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสื่ อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
จากการที่ cinemedia เป็ นอีกช่องทางการโฆษณาที่มีประสิ ทธิ ภาพ หลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้โดยตรงมากกว่าสื่ อโฆษณาประเภทอื่น ส่ งผลให้ มี อตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับต้นๆ เมื่ อเที ยบกับสื่ อใน
อุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด โดยในปี 2555 ที่ผา่ นมา ธุ รกิจสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของ
อุตสาหกรรมรวม

ส่ วนที่ 2 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 6
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ธุรกิจพืน้ ทีใ่ ห้ เช่ าและบริการ
ชื่อบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพ
เพอร์ ต้ ี จํากัด

99.99%

2. บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
เซอร์วสิ จํากัด

99.99%

ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นสาธารณู ป โภคเฉพาะสาขาสุ ขุ ม วิ ท ,
รังสิ ต, งามวงศ์วาน

3. บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคาร สําหรับสาขารัชโยธิน

4. บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์
จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้บริ การด้านสาธารณูปโภค สําหรับสาขารัชโยธิน

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารเฉพาะสาขาสุ ขมุ วิท,รังสิ ต,
งามวงศ์วาน

ในรู ป แบบ Standalone บริ ษ ัท ฯให้บ ริ การพื้ นที่ เช่ าเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ที่ ห ลากหลาย
นอกเหนือจากภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับ
รสนิยมและพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การเป็ นหลัก ซึ่ งร้านค้าส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับแนวหน้าและเป็ นที่นิยมของลูกค้า
พื้นที่ให้เช่ามี 2 ลักษณะคือ เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี
เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่ นใหม่ พื้นที่ของบริ ษทั ฯจึงเป็ นที่ดึงดูดสําหรับร้านค้าระดับสากลและ
แบรนด์ที่เกิ ดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของร้านอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆ ในการ
ขยายสาขา ส่ งผลต่ออัตราการใช้พ้ืนที่เช่าอยูใ่ นระดับสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมด้วยบริ การเสริ มที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่
ได้แก่ บริ การแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้ องกันอัคคี ภยั การทําความสะอาดและการรั กษาความปลอดภัย รวมถึงการบริ การ
ส่ วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนและที่จอดรถ
ธุรกิจการจัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ จําหน่ ายภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์
ชื่อบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

67.86%

ธุรกิจจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา

2. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

67.86%

ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน่ า ยลิ ข สิ ทธิ์ ภาพยนตร์ เพื่ อ ฉายในโรง
ภาพยนตร์ เพื่ อ จั ด ทํา วี ซี ดี ดี วี ดี และเพื่ อ ถ่ า ยทอดทาง
โทรทัศน์

3. บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด

67.86%

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์

4. บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด

67.86%

ธุรกิจจําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์

5. บริ ษทั แปซิ ฟิก มีเดีย เซลส์ จํากัด

67.46%

ธุรกิจจําหน่ายเทป ซี ดี วีดีโอเทป วีซีดี ดีวดี ี
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

6. บริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด

67.86%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

7. บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด

80.00%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุก
รู ปแบบ

บริ ษทั ฯลงทุนในธุ รกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โดยการถือหุ ้น 67.86% ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์
ในอดี ต บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์ถือหุ ้นใน บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด ซึ่ งจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ เข้า
โรงภาพยนตร์ และยังได้ถือหุ น้ ใน บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั แปซิ ฟิคมาร์ เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ กรุ ้ป
จํากัด) ทั้งนี้ผลจากการที่บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่และเป็ นบริ ษทั แม่ของบริ ษทั เอ็ม วี ดี
จํากัด โดยบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด เป็ นบริ ษทั แม่ของ บริ ษทั แปซิ ฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด ซึ่ งประกอบกิจการจัดจําหน่าย ให้เช่า
แผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดีทศั น์ แผ่นวีดีทศั น์ ดีวีดี หรื อแผ่นวีดีทศั น์ ทําให้บริ ษทั แปซิ ฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัดเป็ นบริ ษทั ย่อยขอ
งบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์ ด้วย บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การปรับโครงสร้างธุ รกิจมาอย่างต่อเนื่ อง และตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2552 เป็ นต้นมา บริ ษทั ทั้งสองได้อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์ เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
ในด้านธุ รกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด บริ หารจัดการจํานวนภาพยนตร์ ที่จะเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์ เพื่อให้มีภาพยนตร์ เข้าฉายอย่างต่อเนื่ องตลอด 52 สัปดาห์ ของปี เพื่อช่วยสร้ างรายได้ให้กบั บริ ษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ แม้ในช่วงที่ภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวดู้ มีไม่มากนัก โดยบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด จะซื้ อภาพยนตร์ จากผูส้ ร้าง
อิสระ บริ ษทั หนังจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี จากการเป็ นผูน้ าํ ในตลาดโรงภาพยนตร์ ของบมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
ส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด อยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง
สําหรับการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ในตลาดโฮมวีดีโอ บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด บริ หารระยะเวลาการจัดจําหน่าย (3-4
เดือนหลังจากภาพยนตร์ ออกฉาย) และรักษาระดับราคาขายดีวีดีและซี วีดีที่ออกสู่ ตลาด ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดีโออย่างเต็มที่
และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์ เทนเมนท์ ยังได้ก่อตั้ง บริ ษทั เอ็ม เตอร์ ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั สร้ างภาพยนตร์ ไทยคุณภาพขึ้ นด้วย บริ ษทั ฯและกลุ่มบริ ษทั ในเครื อมีวตั ถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้ าง
ภาพยนตร์ ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย
สําหรับ บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด (TVF) ซึ่ งดําเนินธุรกิจบริ หารการตลาดและสื่ อโฆษณา โดยเป็ นผูใ้ ห้เช่าอุปกรณ์
การผลิตรายการและเป็ นตัวแทนในการขายสื่ อโฆษณา บริ ษทั ได้หยุดดําเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2551
ในปี 2554 บริ ษทั ฯได้เข้าถือหุ ้น บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 80 โดยมีการปรับโครงสร้างการ
ทํางานและโพซิ ชนั่ นิ่ งของบริ ษทั ใหม่ ให้กลายเป็ นบริ ษทั สร้างภาพยนตร์ และผันส่ วนเอเจนซี่ มารองรับธุ รกิจในเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป เป็ นหลัก
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ธุรกิจอืน่
บริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ธุรกิจที่ประกอบกิจการ

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

40.00%

ธุรกิจจําหน่ายบัตรชมกีฬา คอนเสิ ร์ต และงาน
ต่าง ๆ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

33.00%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์

20.49%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ

บจ. รัชโยธิ น อเวนิว

60.24%
(50% ทางตรง,
10.25% ทางอ้อมผ่าน SF)

บจ. รัชโยธิ น อเวนิว เมเนจเม้นท์

99.99% (ทางอ้อมผ่าน บจ.รัช
โยธิน อเวนิว)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

ธุรกิจให้บริ การด้านสาธารณูปโภค

บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

49.00%

ธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ

บจ. พีวอี าร์

8.84%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง

44.99%

ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี

บจ เค อารี น่า

50.00%

ธุรกิจให้บริ การด้านคาราโอเกะและการบันเทิง

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ผูพ้ ฒั นาและบริ หารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ด
ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ในปี 2547 ด้วยรู ปแบบศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ มอลล์ขนาดกลาง ใกล้กบั แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายเติบโตไปควบคู่กนั โดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ ขณะที่สยาม ฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการขยายธุ รกิจ ก็เป็ นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์ สามารถขยายสาขาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
เช่นกัน ณ สิ้ น ปี 2555 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่ วน 20.49%
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า SF
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
ในเดือนมิถุนายน 2550 ได้พฒั นาการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือความสําเร็ จในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่าที่ดินและอาคารในโครงการเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ รัชโยธิ นและ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รังสิ ต รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วน 33% ของกองทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ กําไรที่ได้มาจากการขายกองทุน บริ ษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิ เบศร์
และในปลายปี 2553 MJLF ยังได้เข้าไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่าในอาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ อเวนิ ว รัชโยธิ น โดยทุนจด
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ทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็ น 3,300 ล้านบาท และบริ ษทั ยังได้ลงทุนเพิ่มและรักษาสัดส่ วนการถือ
หุน้ อยูท่ ี่ 33% เท่าเดิม ณ สิ้ น ปี 2555
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการต่อยอดทางธุรกิจใน
ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะในรู ปแบบที่ใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็ ว อย่าง Standalone และธุ รกิจเกี่ยวเนื่ อง
โดยไม่ตอ้ งเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ และมีทรัพย์สินอยูใ่ นครอบครองมากเกินไป
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
มีอกั ษรย่อว่า MJLF
บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้
ในเดือนมกราคม 2553 บริ ษทั ฯ ร่ วมกับ บมจ.กันตนา กรุ๊ ป จัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ภายใต้ชื่อ “เอ็ม แชนนอล” ออกอากาศภาพยนตร์ ตลอดจนรายการบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์
ทัว่ ประเทศผ่านดาวเทียม ณ สิ้ น 4 ปี 2555 บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 44.99%
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ในเดือนมิถุนายน 2550 บริ ษทั ฯได้เข้าลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ .คอม ด้วยสัดส่ วน 40% และต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น บจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริ ษทั ฯไปสู่ ช่องทางการเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรชมการแสดง
ต่างๆ รวมถึงใช้สินทรั พย์ที่มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยการใช้ช่องจําหน่ ายบัตรชมภาพยนตร์ เป็ นช่ องทางในการ
จําหน่ ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่น บัตรคอนเสิ ร์ต บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการใช้ช่อง
จําหน่ ายบัตรชมภาพยนตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามาก
ขึ้นอีกด้วย ณ สิ้ น 4 ปี 2555 บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 40.00%
บจ. พีวอี าร์
บจ. พีวีอาร์ เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์
ชั้นนํารายหนึ่ งของประเทศอินเดีย พีวีอาร์ เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างเครื อข่ายโรงภาพยนตร์ ในรู ปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปั จจุบนั เครื อข่ายของพีวีอาร์ ประกอบด้วย 351 โรงภาพยนตร์ 85 สาขาในประเทศอินเดีย ณ
สิ้ น 4ปี 2555 บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 8.84%
บจ. พีวอี าร์ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกั ษรย่อว่า PVR Limited
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์
บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เป็ นกิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั ฯ กับ บจ.พีวีอาร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551
เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดีย ซึ่ งเป็ นธุรกิจเสริ มที่ดีให้กบั บจ.พีวีอาร์ มากกว่าเพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบการโรง
ภาพยนตร์ แต่ ย งั มี ธุ ร กิ จบันเทิ งแนวไลฟ์ สไตล์เสริ ม ด้วย ธุ ร กิ จ โบว์ลิ่ งแนวบันเทิ งนี้ ได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่างดี จ าก
ผูบ้ ริ โภคในเมืองนิ วเดลี ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของสาขาแรก พีวีอาร์ บลูโอ มีแผนที่ จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของ
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ประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ ถือเป็ นโอกาสทองสําหรับ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ในการเติบโตในต่าง
แดน ในตลาดที่มีศกั ยภาพสูง และใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว ณ สิ้ น4 ปี 2555 บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 49.00%
บจ. เค อารีน่า
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด เปิ ดบริ ษทั เค อารี น่า จํากัด
สัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน โดยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั คือ ให้เช่า ให้บริ การ ร้านคาราโอเกะ ห้องคา
ราโอเกะ และให้บริ การอื่นๆเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว โดยเปิ ดทําการที่ศนู ย์การค้าเมกะบางนา
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุ รกิ จหลักของกลุ่มคือการทําศูนย์รวมความบันเทิ ง ในนาม
“เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” “อีจีวี” “พารากอน ซี นีเพล็กซ์” “เอสพละนาด
ซี นีเพล็กซ์” “พาราไดซ์ ซี นีเพล็กซ์” “เมกา ซี นีเพล็กซ์” และธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริ
ทึมแอน์โบว์ล” เป็ นบริ การบันเทิงหลักที่จะดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในสาขา สําหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือภายในสาขา จะ
ถูกจัดสรรให้กบั กิจการร้านค้าภายนอกเช่าดําเนิ นการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะคัดสรรเฉพาะร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้า
และบริ การประเภทที่เสริ มและสนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายของสิ นค้าและความครบวงจรในงานบริ การเพื่อความ
บันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้ สินค้าและบริ การนั้นจะต้องมีลกั ษณะสอดคล้องและตรงกับความต้องการและรสนิ ยมของกลุ่มลูกค้า
ของโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งเป็ นหลัก
การขยายสาขาในแต่ละครั้ ง กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ต้ งั เป็ นสําคัญ สาขาของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยูบ่ นทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและ
สถานที่ทาํ งานบริ ษทั เอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เข้าไปในห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า
แบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์ มอล์ล) และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ล้วนเป็ นโอกาสทางการค้าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในการสร้าง
ฐานลูกค้าและธุ รกิจโรงภาพยนตร์ และธุ รกิจโบว์ลิ่งให้กว้างขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้ยึดนโยบายการวางรู ปแบบ
ของสิ นค้าและบริ การที่หลากหลายในทุกสาขา ทําให้บริ เวณพื้นที่ให้บริ การในแต่ละสาขาแวดล้อมด้วยร้านค้าร้านอาหาร
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งที่เป็ นบริ การเพื่อความบันเทิงหลัก
จากภาพรวมการประกอบธุ รกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สามารถจําแนกตามรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจออกได้
เป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 : ศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex)
การประกอบธุรกิจในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิง ในลักษณะ Stand Alone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเป็ น
เจ้าของอาคารและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่า
สําหรับร้านค้าต่างๆ และกําหนดพื้นที่บางส่ วนให้เป็ นพื้นที่ใช้สอยส่ วนกลางรวมทั้งลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion
Hall)
จุดเด่นที่สาํ คัญของการเป็ น Stand Alone Complex ทําให้มีความคล่องตัวอย่างมากในการบริ หารธุ รกิจภายใน
พื้นที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลต่อรายได้จากแต่ละธุ รกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคล่องตัวในการกําหนดเวลา
เปิ ด-ปิ ดอาคารซึ่ งมีผลต่อระยะเวลาเปิ ดให้บริ การและโอกาสการทํารายได้ การวางผังโครงสร้างพื้นที่บริ การแต่ละส่ วนอย่าง
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เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขนาดพื้นที่ร้านค้าเช่า รวมทั้งการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้ และสนับสนุนยอดขายในแต่
ละสาขา
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex) ประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่สาขาสุ ขมุ วิท
สาขารัชโยธิ น สาขาปิ่ นเกล้า และสาขารังสิ ต
รู ปแบบที่ 2 : สาขา
การประกอบธุ รกิ จในรู ปแบบของสาขา กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะดําเนิ นการเช่ าพื้นที่ บางส่ วนภายในอาคาร
ศูนย์การค้า การเช่าพื้นที่ทาํ ให้มีขอ้ จํากัดในด้านของขนาดพื้นที่ให้บริ การ ดังนั้นบริ การหลักที่มีในสาขาจะเปิ ดให้บริ การ
ส่ วนโรงภาพยนตร์ เป็ นหลักและจัดสรรพื้นที่ส่วนเหลือจากบริ เวณโรงภาพยนตร์ เพื่อให้เช่าช่วงสําหรับเป็ นร้านค้าให้บริ การ
ยกเว้นบางสาขา หากได้พ้ืนที่เช่าที่มีขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปิ ดให้บริ การทั้งโรงภาพยนตร์ และ
โบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่บางส่ วนสําหรับให้เช่าช่วงต่อ (หากมีพ้นื ที่เหลือ)
ในรู ปแบบของสาขา บริ ษทั ฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็ นต้น
2.
รู ปแบบที่อยูใ่ นห้างแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์การค้าแบบเปิ ด (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึ่ งดําเนินการ
โดยบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น
3.3

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้จาํ แนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2552 - 2555 มีดงั ต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่ องข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประจําปี สิ้ นสุ ด
ประจําปี สิ้ นสุ ด
ประจําปี สิ้ นสุ ด
ประจําปี สิ้ นสุ ด
2555
2554
2553
2552
กลุ่มธุรกิจ
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
4,312
61.90 4,206
62.33
3,402
56.49
3,382 60.81
ส่ วนงานธุรกิจโฆษณา
850
12.21
766
11.35
694
11.53
506
9.11
ส่ วนงานธุรกิจโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ
451
6.48
441
6.53
467
7.75
491
8.83
ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การ
505
7.24
483
7.16
539
8.96
404
7.27
ส่ วนงานธุรกิจจําหน่ายวีซีดี
ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
827
11.87
852
12.63
915
15.20
777
13.97
ส่ วนงานธุรกิจผลิตภาพยนตร์
21
0.30
อื่น ๆ
3
0.06
รวมรายได้
6,965 100.00 6,748 100.00 6,021 100.00 5,561 100.00

หมายเหตุ ตัวเลขรายได้แต่ละส่ วนงานธุรกิจในตารางข้างต้นได้มีการสุ ทธิรายการระหว่างกันแล้ว
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3.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ

กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์มีเป้ าหมายหลักในการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ ทั้ง
ในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด ส่ งผลให้ในปั จจุบนั มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อยละ 80 และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุ นขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ ให้มากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การทัว่ ทุกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ที่มีศกั ยภาพเพียงพอและคุม้ ค่ากับ
การลงทุน และนอกเหนื อจากการลงทุนขยายสาขาเพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ก็ยงั มีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายกับผูม้ าใช้
บริ การในการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ โดยนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยอํานวยความสะดวก สําหรับช่องทางอื่นๆ ที่จะอํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และในเครื อ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้บริ การแล้วใน
ปั จจุบนั มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบ Call Center ที่ให้บริ การลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสาขา
จองตัว๋ ภาพยนตร์ผา่ น BUG Live 1113
ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่าน website http://www.majorcineplex.com
ระบบโทรศัพท์มือถือ กด*4999 หรื อกด 4874999 เพื่อจองบัตร หรื อ เช็ครอบชมภาพยนตร์
ระบบจองซื้ อบัตรผ่านตูจ้ าํ หน่ายตัว๋ อัตโนมัติ
ระบบจองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

นอกจากเป้ าหมายการขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด
และเพิ่มยอดขายจากธุ รกิจโบว์ลิ่ง และการให้บริ การห้อง Karaoke ควบคู่ไปด้วย โดยกําหนดเป็ นนโยบายการลงทุนและ
การตลาดที่จะมีบริ การโบว์ลิ่งควบคู่ไปกับโรงภาพยนตร์ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็ นไปได้ของ
โครงการเป็ นหลัก ซึ่ งปั จจุบนั ทางบริ ษทั ฯ มีโบว์ลิ่งภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์ โบว์ ฮิต” และ “บลูโอ ริ ท่ ึมแอนด์โบว์” ทั้งหมด
24 สาขา (รวมสาขาที่อยูก่ บั โรงภาพยนตร์ แบรนด์อีจีวี) รวมจํานวน 420 เลน และห้องคาราโอเกะ 274 ห้อง และบริ ษทั ฯ ยัง
ได้เปิ ดให้บริ การลานสเก็ตนํ้าแข็ง จํานวน 4 ลาน ที่สาขาเอสพละนาดทั้งสองสาขา และสาขาสุ ขุมวิท กับสาขาเมกา ซี นี
เพล็กซ์ ภายใต้ชื่อ “ซัปซี โร่ ” อีกด้วย
บริ ษทั ฯ ยังได้มีการขยายตัวในส่ วนของธุ รกิจอื่นที่ช่วยสร้างศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลักดัน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น เช่น ธุรกิจสื่ อโฆษณา ซึ่ งใช้พ้นื ที่ครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์ และภายใน
พื้นที่ตวั อาคาร ผ่านรู ปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
รวมไปถึงธุรกิจจําหน่าย ดีวดี ี วีซีดี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
การที่บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจด้าน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ หารพื้นที่ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพและชํานาญการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ หารพื้นที่ขนาด
เล็ก ซึ่ งทําให้การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากบริ ษทั
ฯ ดังกล่าวมีความสามารถพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคาร
ขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ในบางพื้นที่ที่มีกฎหมายบังคับอยู่
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4.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การประกอบธุรกิจของแต่ ละผลิตภัณฑ์

จากการเติบโตธุ รกิจอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ส่ งผลให้
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการอัน ดับ หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมโรงภาพยนตร์ การควบรวมกิ จ การกับ บริ ษ ัท อี จี วี
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และการเข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ ในอนาคต
ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ น “สุ ดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชี วิตคน
รุ่ นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถ
จําแนกออกได้เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง
ธุรกิจให้บริ การสื่ อโฆษณา
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์
สั ดส่ วนรายได้ ของแต่ ละประเภทธุรกิจสํ าหรับ ปี 2555
ส่วนงานธุร กิจ ผลิต
ภาพยนตร์
0.3 %

ส่วนงานธุร กิจ จัด
จําหน่ายภาพยนตร์
12%
ส่วนงานธุร กิจให ้เช่า
พืน
� ทีแ
� ละบริการ
7%
ส่วนงานธุร กิจ โบว์ลงิ�
และคาราโอเกะ
7%

รายได ้จากโร ง
ภาพยนตร์
49%

�
ส่วนงานธุร กิจสือ
โฆษณา
12%
รายได ้จากการขาย
อาหารและเครื�องดืม
�
13%

4.1

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)

4.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.1.1.1 โรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์ ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาที่
เปิ ดให้บริ การจะถูกกําหนดให้มีโรงภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยจํานวน 3 โรงขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรั บกับจํานวน
ภาพยนตร์ ที่จะเข้าฉายได้หลายเรื่ องในวันและเวลาเดียวกัน ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการ
เลือกชมภาพยนตร์ ให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ ระดับพรี เมี่ยม เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานที่หรู หรา สวยงาม
และการบริ ก ารที่ ป ระทับ ใจลู ก ค้า ยิ่ ง ขึ้ น ได้แ ก่ โรงภาพยนตร์ พ ารากอน ซี นี เ พล็ก ซ์ และเอสพละนาด ซี นี เ พล็ก ซ์
ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

นอกเหนื อจากโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํานวน 44 สาขา และโรงภาพยนตร์ อีจีวี 9 สาขา รวมทั้งสิ้ น 56 สาขา รวม
413 โรง สามารถรองรับจํานวนผูช้ มได้ 99,050 ที่นงั่ ซึ่ งมีรายละเอียดแต่ละสาขา ดังนี้
1)

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 44 สาขา รวม 295 โรง จํานวน 71,640 ที่นงั่
1.1

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 22 สาขา
จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. สาขารังสิ ต

16

3,470

2. สาขารัชโยธิน

15

3,800

3. สาขาปิ่ นเกล้า

13

4,080

4. สาขาสุ ขมุ วิท
1. สาขาแจ้งวัฒนะ

8
5

1,750
1,040

3. Hypermarket

1. สาขาบางกะปิ

10

2,260

6 สาขา

2. สาขาศาลายา

5

1,000

3.สาขานวนคร - บิ๊กซี

3

420

4. สาขาธัญบุรี

4

1,020

5. สาขานวนคร - โลตัส

4

1,190

6. สาขาศรี นคริ นทร์

5

1,260

1. สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์

11

2,430

2. สาขาบางนา

10

1,950

3. สาขาพระราม 2

9

1,770

4. สาขาพระราม 3

9

2,600

5. สาขานนทบุรี

7

830

6. สาขาเพชรเกษม

6

1,750

7. สาขารามคําแหง

7

2,110

8. สาขาสําโรง

12

2,230

9. สาขาพาราไดซ์

8

1,550

10.สาขาสามเสน

6

1,510

11.สาขาเมกาซี นีเพล็กซ์

15

3.450

188

43,470

1. Stand Alone
4 สาขา

2. Lifestyle Mall

สาขาในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์

1 สาขา

4. Department Store
11สาขา

รวม
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1.2
ประเภทสถานที่ต้งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สาขาต่างจังหวัด จํานวน 22 สาขา
สาขาในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. Hypermarket

1. สาขานครสวรรค์

5

1,140

13 สาขา

2. สาขาพิษณุโลก

4

1,070

3. สาขาสมุย

3

920

4. สาขาชลบุรี

4

1,060

5. สาขากระบี่

4

1,130

6. สาขาอยุธยา

4

1,310

7. สาขาเพชรบูรณ์

4

1,140

8. สาขาบ้านโป่ ง

5

1,440

9. สาขาอมตะนคร

5

1,310

10.สาขามหาชัย

5

1,170

11.สาขากําแพงเพชร

4

1,010

12.สาขาพิษณุโลก – เซ็นทรัล

5

1,170

13. สาขาจันทบุรี

5

1,340

2. Lifestyle Mall

1. สาขาพัทยา

8

1,750

1 สาขา
3. Department Store

1. สาขาเชียงใหม่

7

1,840

8 สาขา

2. สาขาอุดรธานี

8

2,130

3. สาขาฉะเชิงเทรา

5

1,710

4. สาขาอุบลราชธานี

5

830

5. สาขาหัวหิ น

4

1,400

6. สาขาสระบุรี

4

1,100

7. สาขาเชียงราย

5

1,230

8. สาขานครศรี ธรรมราช

4

970

107

28,170

รวม

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 3
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2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

โรงภาพยนตร์อีจีวี 9 สาขา รวม 74 โรง จํานวน 16,000 ที่นงั่
2.1)

สาขาในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครืออีจีวี

1. Department Store
5 สาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

14
11
10
7
10

3,310
1,960
1,680
910
1.850

52

9,710

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. สาขาซี คอนสแควร์
2. สาขาปิ่ นเกล้า
3. สาขารังสิ ต
4. สาขาลาดพร้าว
5. สาขาซี คอนบางแค

รวม
2.2)

สาขาต่างจังหวัด จํานวน 4 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครืออีจีวี

1. Hypermarket
2 สาขา
2. Department Store

1. สาขาอ้อมใหญ่
2. สาขาขอนแก่น
1. สาขาโคราช

5
5
8

1,220
1,230
2,660

2 สาขา

2. สาขาศรี ราชา

4

1,180

22

6,290

รวม
3)

สาขาในเครื อพารากอน ซี นีเพล็กซ์ จํานวน 1 สาขา

สาขาในเครือพารากอน
1. สาขาสยามพารากอน
4)

จํานวนโรงภาพยนตร์ (โรง)
16

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด(จํานวนทีน่ ั่ง)
4,480

สาขาในเครื อเอสพละนาด ซี นีเพล็กซ์ จํานวน 2 สาขา

สาขาในเครือเอสพละนาด

จํานวนโรงภาพยนตร์ (โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด (จํานวนที่นั่ง)

1. สาขาเอสพลานาด

12

2,730

2 สาขางามวงศ์วาน แคราย

16

4,200

รวม

28

6,930

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 4
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ที่
สวยงามหรู หราทันสมัยหลากรู ปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่ องของเก้าอี้นงั่ ชมภาพยนตร์จะมีให้เลือกหลายรู ปแบบ
และมีให้เลือกหลายระดับราคา การจัดวางเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะเป็ นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งการวาง
เก้าอี้สลับช่องไฟระหว่างแถว ทําให้ไม่เกิดการบังกันระหว่างแถวหน้าและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ระหว่างแถวหน้าและ
แถวหลังให้กว้างยิง่ ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากนี้สาขาส่ วนใหญ่ยงั จัดให้มี
บริ การห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงการให้บริ การนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้ าอย่างดี เพื่อให้ลกู ค้ารู้สึก
ผ่อนคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกด้วย
ในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ Mega Screen ที่มีขนาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้างภายในโรงภาพยนตร์ ทําให้ผชู้ มสามารถเห็นภาพได้ชดั เจนใน
ทุกตําแหน่งที่นงั่ รวมทั้งความสมบรู ณ์แบบทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสี ยงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS,
SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways และสุ ดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงครบรสทั้งภาพ แสง และ
เสี ยงบนจอภาพ ซิ ลเวอร์สกรี น ที่มีความละเอียดคมชัด สมจริ ง กว่าระบบดิจิตอลทัว่ ไปถึง 30% ผ่านเครื่ องฉาย NEC DLP
4K ในโรงภาพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ
“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ กรุ งศรีไอแมกซ์ ”
เปิ ดให้บริ การ 1 โรง ที่พารากอนซี นีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย ภายในโรง
ภาพยนตร์ สามารถรองรับผูช้ มได้สูงสุ ดถึง 491 ที่นงั่ เป็ นโรงภาพยนตร์ที่มีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และ
สูง 21 เมตร พร้อมด้วยระบบเสี ยงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําให้ภาพและเสี ยงที่ถ่ายทอดคมชัด
เหมือนเข้าอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง และปัจจุบนั ทางเมเจอร์ยงั ได้นาํ ระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข้ามาซึ่ งเป็ นระบบการ
ฉายในรู ปแบบใหม่ที่ให้ภาพคมชัดกว่าปกติถึง 10 เท่า พลังเสี ยง Digital Surround 12,000 วัตต์ ปัจจุบนั เมเจอร์ ซิ นีเพล็กซ์
ได้ทาํ การเปิ ด อีก 2 สาขาคือ สาขารัชโยธิน และสาขาปิ่ นเกล้า ที่ละ 1 โรง รองรับผูเ้ ข้าชมได้รวม 869 ที่นงั่
ปั จจุบนั ราคาบัตรเข้าชมโดยเฉลี่ย 190 บาทสําหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 150บาท สําหรับภาพยนตร์ 2
มิติ (2D) เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 23.30 น. ภาพยนตร์แต่ละเรื่ องใช้เวลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง
2.30 ชัว่ โมง นอกจากนี้โรงภาพยนตร์จอยักษ์กรุ งศรี ไอแมกซ์ยงั สามารถรองรับการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวดู ความยาว 2-3
ชัว่ โมงได้และคิดราคาบัตรเข้าชม 250-300 บาททุกที่นง่ั
“โรงภาพยนตร์ 4DX”
เปิ ดให้บริ การ 1 โรง ที่พารากอนซี นีเพล็กซ์ เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ ที่จะให้ลกู ค้า
ได้รับอรรถรสในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ภาพ แสง สี เสี ยง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคต่าง ๆด้วยการเพิ่มความ พิเศษให้กบั โรง
ภาพยนตร์ ดว้ ยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อมเอ็ฟเฟ็ กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 มิติ ซึ่ งเอ็ฟเฟ็ กซ์แต่ละ
ชนิดถูกออกแบบมาเป็ นอย่างดี เพิ่มความตื่นเต้นให้กบั ภาพยนตร์ไม่วา่ จะเป็ นการขยับของเก้าอี้ ลมเป่ า ละอองนํ้า กลิ่น
แรงสั่นสะเทือน สะกิดขา สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิ ลเวอร์สกรี น ที่ให้ภาพคมชัด
สมจริ งภาพที่ฉายเป็ นระบบ Master image 3D พร้อมแว่นตาบางเบาที่รับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติเท่านั้น สําหรับภาพยนตร์ที่
จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้ นเป็ นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนชื่นชอบแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ที่เป็ น
Simulator ทัว่ ๆไป เช่นที่ Dream world หรื อ Siam Ocean World ที่ฉายหนังเพียง 7 นาทีเท่านั้นหรื อแม้กระทัง่ ภาพยนตร์
ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 5
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ไทยที่สามารถทํา 4D Effect ได้เช่นกัน โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้ มได้สูงสุ ดถึง 140 ที่นง่ั ราคาบัตรเข้าชม
ประมาณ 320 -500 บาท
ในด้านความปลอดภัยของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ คํานึ งเป็ นพิเศษ
และถือเป็ นหลักการสําคัญของงานบริ การที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จากการเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ ให้มี
ทางเดิ นด้านนอกโรงโดยรอบเชื่ อมต่อถึงกันไม่สับสน ซึ่ งจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้น เช่นสาขาที่ เป็ น Stand Alone
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ ไว้ในอาคารตั้งแต่เริ่ มต้นขออนุญาตกับทางราชการเลย และต่อเชื่อมกับ
ทางหนี ไฟ โดยเชื่อมต่อไปยังบันไดหนี ไฟที่สามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนี ไฟออกนอกอาคารได้ทนั ที ข้อสําคัญ
ทางเดินโดยรอบ หรื อบันไดหนี ไฟ จะมีไฟฉุ กเฉิ นติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสว่างหากเกิดเหตุการณ์ข้ ึน สําหรับสาขาที่อยู่
ตามอาคารของผูอ้ ื่น ทางบริ ษทั ฯ ก็จะคํานึ งถึงความปลอดภัยเป็ นหลักโดยใช้หลักการเดียวกับอาคารที่เป็ นของบริ ษทั ฯ เอง
ทางเดินไม่มืดมีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุ กเฉิ นติดตั้งโดยรอบ และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สับสน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในจุ ดต่างๆและเครื่ องมื อตรวจจับอาวุธเพิ่มเติ มในทุ กสาขา เพื่อความปลอดภัยของชี วิตและ
ทรัพย์สินของผูม้ าใช้บริ การอีกด้วย
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีลกั ษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1.
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพาะส่ วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยี ข องโรงภาพยนตร์ ที่ สํ า คั ญ คื อ ระบบการฉายภาพและระบบเสี ยง หรื อจะเรี ยกรวมว่ า เป็ น
ผูล้ งทุนใน Hardware โดยเจ้าของภาพยนตร์ หรื อผูส้ ร้างภาพยนตร์จะเรี ยกเป็ น ผูล้ งทุนใน Software
2.
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ไม่มีภาระต้นทุนในส่ วนของการจัดซื้ อภาพยนตร์ (หนัง) เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั
ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ จะเป็ น
ผูส้ ่ งฟิ ล์มหรื อเทปภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็ นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้าของ
Software จะเป็ นผูล้ งทุนโปรโมทภาพยนตร์ ของตัวเองให้เป็ นที่นิยมของคนดู ซึ่ งหมายถึงต้นทุนทางการตลาดทั้งหมดที่
เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่ องนั้นๆ เจ้าของภาพยนตร์ จะต้องลงทุนเอง
3.
รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์ ทางเจ้าของโรงภาพยนตร์ จะเป็ นผูเ้ ก็บจากผูช้ ม และจะแบ่งส่ วนแบ่งค่า
ตัว๋ หนังที่ได้รับมาให้กบั เจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้ รายได้ส่วนนี้ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 50 ของรายได้รวม การประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ยังมี รายได้เสริ มจากการขาย
เครื่ องดื่มและป๊ อปคอร์ น (Concession) รายได้จากการขายบัตรส่ วนลด (Major Card) รายได้จากการขายบัตรสมาชิก (MGeneration Card)ซึ่ งเป็ นบริ การเสริ มที่สนับสนุนยอดขายตัว๋ หนังได้เป็ นอย่างดี
4.
รายได้ที่มีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่ งคือรายได้จากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Onscreen Advertising)
และพื้นที่ใช้สอยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่รวมถึงการได้รับเงินสนับสนุนทํากิจกรรมร่ วมกับเจ้าของสิ นค้า
ต่างๆ (Sponsorship)
5.
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็ นเจ้าของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนั้นจึงสามารถ
ที่จะจัดการบริ หารเรื่ องของเวลาฉายภาพยนตร์ ได้ง่ายกว่าการเข้าไปเช่าพื้นที่ในอาคารของผูอ้ ื่น เช่นฉายรอบแรกเร็ วกว่า

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

หรื อรอบสุ ดท้ายสามารถเลิกได้ดึกกว่าคู่แข่ง และยังสามารถที่จะใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ในการ
ส่ งเสริ มการขายได้
6.
ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่ งบางโรงของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุผชู้ มได้ถึงประมาณ
กว่า 1,000 ที่นงั่ ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบในการรองรับกับปริ มาณของผูช้ ม ที่เข้าชมเมื่อเวลาที่มีภาพยนตร์ ในระดับ Blockbuster
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สามารถที่จะทําเงินรายได้จากโรงขนาดใหญ่ได้มาก แต่สาํ หรับโรงขนาดเล็กจะต้องฉายภาพยนตร์ เรื่ อง
เดียวกันหลายรอบจึงจะได้รายได้เท่าโรงขนาดใหญ่
4.1.1.2 สาขาและทําเลที่ต้งั
สาขาที่เปิ ดให้บริ การในปัจจุบนั มีพ้ืนที่ให้บริ การครอบคลุมแหล่งชุมชนจํานวนมาก สรุ ปได้ดงั นี้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
สาขา

สถานทีต่ ้งั

ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. สาขาปิ่ นเกล้า

เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า

2. สาขาสุ ขมุ วิท

เลขที่ 1221/39 ถนนสุ ขมุ วิทปากซอยสุ ขมุ วิท 61

3. สาขารัชโยธิ น

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกล้สี่แยกรัชโยธิน

4. สาขารามคําแหง

เลขที่ 73 ถนนรามคําแหงใกล้เดอะมอลล์ 3 รามคําแหง

5. สาขาแจ้งวัฒนะ
6. สาขารังสิ ต

โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้หา้ งบิ๊กซี

7. สาขาพระราม 3

บนชั้น 7 และชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

8. สาขาบางนา

บนชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลซิ ต้ ี บางนา

9. สาขาบางกะปิ

บนชั้น 3 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ

10. สาขาพระราม 2

บนชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

11. สาขานนทบุรี

บนชั้น 4 , 6 ห้างริ เวอร์ พลาซ่า ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์

12. สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์

บนชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา

13. สาขาเพชรเกษม

บนชั้น 2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์

14. สาขาสําโรง

บนชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าอิมพีเรี ยล เวิลด์ สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ

15. สาขาศาลายา

บนชั้น 1 ของห้างเทสโก้-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสาย 5

16. สาขานวนคร – บิ๊กซี

บนชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวงจ.ปทุมธานี

17. สาขาธัญบุรี

บนชั้น 2 บิ๊กซี รังสิ ตคลอง 6 ตําบลรังสิ ต อําเภอ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

18. สาขานวนคร – โลตัส

บนชั้น3 อาคารเทสโก้โลตัส 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธานี

เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิ ต-นครนายก ใกล้ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 7

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้งั

19. สาขาศรี นคริ นทร์

บนชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส หมู่ 6 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมืองใหม่จ.สมุทรปราการ

20. สาขาพาราไดซ์

เลขที่ 61 อาคารเดอะเสรี เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ

21. สาขาสามเสน

เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุ พรี ม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต

22.สาขาเมกา ซี นีเพล็กซ์

เลขที่ 39 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเมกะบางนา ถ,บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี จ.สมุทรปราการ

ในต่ างจังหวัด
1. สาขาเชียงใหม่

บนชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่าเชียงใหม่

2. สาขานครสวรรค์

บนชั้น 3 อาคารวิถีเทพจังหวัดนครสวรรค์

3. สาขาอุดรธานี

บนชั้น 5 ศูนย์การค้าเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์

4. สาขาฉะเชิงเทรา

บนชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟฉะเชิงเทรา

5. สาขาอุบลราชธานี

บนชั้น 3 เอส เคช้อปปิ้ ง พาร์ค อุบลราชธานี

6. สาขาหัวหิ น

บนชั้น 3 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ

7. สาขาสมุย

ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย

8. สาขาพิษณุโลก

ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก

9. สาขาพัทยา

ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พัทยา

10. สาขาชลบุรี

ชั้น 2 อาคารบิ๊กซี สาขาชลบุรี

11. สาขากระบี่

ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขากระบี่

12. สาขาอยุธยา

ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 2 ของห้างบิ๊กซี บนถนนสายเอเชีย อยุธยา

13. สาขาเพชรบูรณ์

ชั้น 1 ของห้างโลตัสบนถนนเกตุปัญญา เพชรบูรณ์

14. สาขาบ้านโป่ ง

ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส 110 หมู่5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

15. สาขาอมตะนคร

ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

16. สาขาสระบุรี

เลขที่ 179/5 ถ.สุ ดบรรทัด ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

17. สาขาเชียงราย

เลขที่ 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

18. สาขามหาชัย
เลขที่ 79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร
19. สาขาพิษณุโลก – เซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก
20. สาขาจันทบุรี

ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จันทบุรี

21.สาขานครศรี ธรรมราช

ศูนย์การค้าสหไทยพลาซ่า เลขที่ 1392 ถ.ศรี ปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 8

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

อีจีวี
สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้งั

ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาขาปิ่ นเกล้า
สาขาซี คอนบางแค
สาขาลาดพร้าว
สาขาเมโทรโพลิส
สาขารังสิ ต
สาขาซี คอน สแควร์

บนชั้น 5 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่ นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
บนชั้น 4 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ค บางแค ถนนเพชรเกษม
บนชั้น 7 อาคารศูนย์การค้า อิมพีเรี ยล เวิลด์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
บนชั้น 5-7 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดําริ
บนชั้น 3 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิ ต ถนนวิภาวดีรังสิ ต
บนชั้น 4 อาคารศูนย์การค้า ซี คอน สแควร์ ถนนศรี นคริ นทร์

ในต่ างจังหวัด
7.
8.
9.
10.

สาขาโคราช
สาขาศรี ราชา
สาขาอ้อมใหญ่
สาขาขอนแก่น

บนชั้น 3 อาคารห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสี มา
บนชั้น 3 อาคารห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
บนชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
ชั้น 1-2 เทสโก้โลตัสซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น

พารากอนซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สาขา

สถานทีต่ ้งั

พารากอนซี นีเพล็กซ์

บนชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1

เอสพละนาดซี นีเพล็กซ์

บนชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

เอสพละนาดซี นีเพล็กซ์ 2
งามวงศ์วาน แคราย

เลขที่37/139 หมู่ 8 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

4.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนัง
โรงฉายภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14
ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่ องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ทําให้โรงภาพยนตร์ แต่ละโรงสามารถทํารอบ
ฉายได้เฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบต่อวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์
(Movie Line up) และหนังที่อยูร่ ะหว่างฉาย ซึ่ งโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีหนังใหม่เข้าฉายประมาณ 5-6 เรื่ อง และหนัง
แต่ละเรื่ องจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรื ออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยูก่ บั กระแสความนิยมของ
หนัง
4.1.1.4 ภาพยนตร์ ทเี่ ข้ าฉาย
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ป ดําเนิ นนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกค่ายบริ ษทั ตัวแทนภาพยนตร์ เปิ ด
กว้างให้ทุกค่ายนําภาพยนตร์ เข้าฉายด้วยเงื่อนไขการแบ่งรายได้ค่าบัตรเข้าชมที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความนิ ยมของภาพยนตร์
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เรื่ องนั้นๆ ในปี 2555 ที่ ผ่านมา มี จาํ นวนภาพยนตร์ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้ น212 เรื่ อง จาก
จํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในประเทศทั้งสิ้ น 254 เรื่ อง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
ประเภทของภาพยนตร์

จํานวนทีฉ่ ายใน
เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (เรื่อง)
153
59
212

จํานวนทีฉ่ ายทั้งหมด(เรื่อง)

รวมภาพยนตร์ ต่างประเทศ
ภาพยนตร์ ไทย
รวมภาพยนตร์ ที่เข้าฉายทั้งหมด¹

195
59
254

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในปี 2555มีจาํ นวน 254 เรื่ อง หรื อเฉลี่ยมีภาพยนตร์ เข้าใหม่ทุก
สัปดาห์ๆ ละ 3-4 เรื่ อง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้พิจารณาคัดภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผูช้ ม
เข้าฉายทั้งหมด 212 เรื่ อง หรื อร้อยละ 83 ของภาพยนตร์ท้ งั หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานขึ้น
4.1.1.5 ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์
ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ หรื อราคาตัว๋ หนังจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั สาขาและประเภทของเก้าอี้ นั่งที่ ให้ความ
สะดวกสบายระหว่างการชมภาพยนตร์ที่ต่างกัน ดังนี้
โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอีน้ ั่ง
Normal พื้นฐาน
Honeymoon seat แบบพับที่เท้าแขนได้
First class เก้าอี้นงั่ แบบพับที่เท้าแขนได้บนชั้นลอย
Platinum chair เก้าอี้นง่ั มีที่วางเครื่ องดื่ม, ป๊ อปคอร์นและมีผา้ รองศีรษะ
Opera chair เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง
Emperor chair เก้าอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได้

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อที่นั่ง (บาท)
80-180
100-200
180-200
200-220
500-700
300-400

โรงภาพยนตร์ ในเครืออีจีวี
ประเภทเก้าอีน้ ั่ง
มาตรฐาน (Standard)
Honeymoon , First Class
พรี เมียร์ สวีท(Premier Suite)
โกลด์ คลาส (Gold Class)

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อที่นั่ง (บาท)
80-180
120-200
300
350
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โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ (2D, 3D, 4DX)
ประเภทเก้าอีน้ ั่ง
Premium
Privilege
Royal Balcony
Paragon Chair(คู่)
Enigma(คู่)
Nokia VIP

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อที่นั่ง (บาท)
190-400
210-500
270-340
700-900
3,000
700-850

โรงภาพยนตร์ เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง
Normal
Honeymoon
Platinum
Deco Opera
Ultima
Galleria Seat

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อที่นั่ง(บาท)
120-200
140-220
190
300
400
600

4.1.1.6 บริการจําหน่ ายเครื่องดืม่ และป๊ อปคอร์ น (Concession)
รายได้จากส่ วนบริ การ Concession หน้าโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้เสริ มที่สาํ คัญและสร้างความครบวงจรในงาน
บริ การให้แก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่ งในปี 2555 มีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 13 ของรายได้รวม โดยมีสินค้าหลักคือ ป๊ อป
คอร์ น (Popcorn) และเครื่ องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบให้เข้ากับภาพยนตร์ เรื่ องดังที่กาํ ลังเข้าฉายอยูใ่ น
ขณะนั้น และมีสินค้าเสริ มเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เป็ นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่น
จําพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมันฝรั่งแผ่นกรอบ (Potato Chip) ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็ นต้น
การกําหนดจํานวนจุดขายหรื อเคาน์เตอร์ บริ การให้เพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร์ จํานวนที่นงั่ รวมและจํานวน
ผูม้ าใช้บริ การ ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์ บริ การให้สะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคล้องกับรสนิ ยมของลูกค้า
อีกทั้งการจัดตําแหน่งการวางสิ นค้าในเคาน์เตอร์ ให้สะดวกต่อการให้บริ การเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเข้าซื้ อ เป็ นกลยุทธ์
การขายที่สาํ คัญที่สามารถสร้างความประทับใจ ความสนใจ และกระตุน้ ยอดขายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.1.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธ์ การตลาด

ด้วยการวางเป้ าหมายทางธุรกิจที่จะเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภาพยนตร์ เป็ นสิ นค้าหลัก
ดังสโลแกนที่วางไว้ “สุ ดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุ่ นใหม่” (The World’s Best
Cinema and Lifestyle Entertainment Provider) กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ดว้ ยการ
ดําเนิ นกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมืออาชี พตลอดมาตั้งแต่เริ่ มกิจการ โดยการวางตําแหน่ งการตลาด (Market Positioning
Strategy) ให้โรงภาพยนตร์ เป็ นโรงภาพยนตร์ ที่มีมาตรฐานของสถานที่และงานบริ การในระดับสู ง ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความนิยมในศูนย์บนั เทิง และด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อสิ นค้า “เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy)
ให้กบั ทั้งโรงภาพยนตร์ และศูนย์บนั เทิง ทําให้ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นที่นิยมของลูกค้าในด้านบริ การ
บันเทิงที่ได้มาตรฐานและครบวงจร
รายละเอียดกลยุทธ์การตลาดที่นาํ มาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักดังนี้
กลยุทธ์ โรงภาพยนตร์ มาตรฐานสู ง
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นที่เหนื อและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ ของ
คู่แข่งอย่างชัดเจน (Product Differentiation) ในเรื่ องความสวยงามหรู หราของสถานที่บริ การทั้งภายนอกและภายใน
โรงภาพยนตร์ และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสี ยง ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกค้าผูใ้ ช้บ ริ การโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่างต่อ เนื่ อง พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานที่เป็ นอันดับหนึ่งในการเลือกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ดังนั้นกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จึงมีการกําหนด
เป็ นนโยบายและแผนงานที่ต่อเนื่ องในการปรับปรุ งและพัฒนาสาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยรู ปแบบ
ของโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็ นหลัก
1)

กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์

กลุ่ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กําหนดนโยบายในการเลื อกทําเลที่ ต้ งั สาขาโรงภาพยนตร์ โดยมี
องค์ประกอบสําคัญคืออยูใ่ นเขตพื้นที่แหล่งชุมชนใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษา ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า ใกล้สถานที่ทาํ งาน
บริ ษทั เอกชน ใกล้สถานที่ราชการ ใกล้แหล่งชุมชนที่ พกั อาศัย และอยู่ในเส้นทางที่การสัญจรไปมาสะดวก มี รถประจํา
ทางผ่านหลายสายและเป็ นทางผ่านออกสู่ ภาคต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็ น 4 รู ปแบบทางธุ รกิจได้แก่ Stand
Alone Complex, สาขาในห้างสรรพสิ นค้า, สาขาใน Discount Store และสาขาในศูนย์การค้าแบบเปิ ดให้เหมาะสมกับในแต่
ละทําเลที่ต้ งั สาขา
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กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุ กกับลูกค้า

เพื่อสร้ างฐานลูกค้าและรั กษาความสัมพันธ์อนั ดี อย่างต่อเนื่ อง กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้
ดําเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กกับลูกค้า แผนการตลาดที่มีความรวดเร็ วและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอรวมถึงแผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกค้า
กลยุทธ์การทําการตลาดเชิงรุ กที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบด้วย
-

การนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย รวมถึงจัดภาพยนตร์ ที่ครบอรรถรสมาก
ที่สุด
งานบริ การที่ประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ที่เข้าใจลูกค้า
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 วิธีการ

แบบที่ 1) กิจกรรมส่ งเสริ มการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิ ดเทอม,
ช่วงปลายปี เป็ นต้นและกิจกรรมส่ งเสริ มกาขายทั้งปี เช่น ทําบัตรอิเล็คโทรนิ คแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่
ลูกค้าในการเข้าชม และการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Royalty Program)
รวมถึงการทําโปรโมชัน่ ส่ วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็ นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณา
ภาพยนตร์ ที่ค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อแจกให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์ที่นิยมสะสมเป็ นที่ระลึก
แบบที่ 3) แบบเป็ นบัตรกํานัล เช่น บัตรกิ๊ฟ การ์ ด ใช้แทนการส่ งของขวัญให้แก่กนั
ในเทศกาลต่างๆ และบัตรของขวัญสําหรับองค์กร ที่สามารถพิมพ์รูปภาพ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้ เพื่อมอบให้ลูกค้า
หรื อผูม้ ีอุปการคุณ
3)

กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรธุ รกิจ เช่น
บริ ษ ทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้ค วามร่ วมมื อ อํานวยความสะดวกด้า นสถานที่ ในการทํา
โปรโมชัน่ หนังแต่ละเรื่ องจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้งการช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้
เหมาะสมกับความนิ ยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแต่ละเรื่ องไม่เหมือนกัน มี
ความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก โดยหนังเรื่ องใดที่มีกระแสความนิ ยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกัน
หนังเรื่ องใดที่เข้าฉายแต่ได้รับความนิ ยมจากผูช้ มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาํ หนังเรื่ องที่ได้รับความ
นิยมมากกว่าเข้าฉายแทนเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองได้ทนั กับความต้องการของลูกค้า
พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่สาํ คัญคือสปอนเซอร์ เป็ นบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าบริ ษทั ใหญ่ ๆ และ
ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อทางการค้าเป็ นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มเดียวกับลูกค้าของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์ จะร่ วมทําแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์ อย่างต่อเนื่ อง เช่ นการทําโฆษณาบน
จอภาพยนตร์ และการทําโปรโมชัน่ ภายในพื้นที่สาขา เป็ นต้น
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ข.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

เนื่ อ งด้ว ยภาพยนตร์ ที่ เ ข้า ฉายในปั จ จุ บ ัน มี จ ํา นวนมากและมี ค วามหลากหลายของประเภทสู ง มี
ภาพยนตร์ ที่ เหมาะกับ ผูช้ มทุ ก วัย ทําให้ฐ านลูก ค้า ผูช้ มภาพยนตร์ ค่ อ นข้างกว้า ง กลุ่ม ลูก ค้าของเมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ จ ะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทํางาน วัยสู งอายุ และกลุ่มที่มาเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใช้
บริ การชมภาพยนตร์ สูงกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตร์ หลากแนวกว่า
กลุ่มลูกค้าอื่น
นอกจากกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นผูน้ ิ ยมชมภาพยนตร์ ทวั่ ไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้ให้
ความสําคัญกับการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้ าหมายขยายเข้าสู่ กลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers)
หรื อผูท้ ี่ยงั ไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ เชื่อว่ายังมีอีกเป็ นจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรื อ
Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริ การ มีส่วนลด หากการทําการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ สําเร็ จจะสามารถทําให้กลุ่ม
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกค้าและจํานวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้เป็ นอย่างดี นอกเหนื อจากการกระตุน้
ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซึ่ งนิยมติดตามชมภาพยนตร์เป็ นประจํา
ค.

ช่ องทางการจําหน่ าย

การจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ ผา่ นช่องจําหน่ายตัว๋ (Box Office) บริ เวณด้านโรงภาพยนตร์ เป็ นวิธีเดิมที่
ยังคงเป็ นที่ นิย มใช้อ ยู่ในปั จ จุ บ ัน เพื่อ เป็ นการอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ ลูกค้า ในการซื้ อ ตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ และลด
ระยะเวลาในการรอซื้ อตัว๋ ที่จุดจําหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้จดั ให้มีช่องทางการจอง และ/หรื อ จําหน่ายตัว๋ ที่เรี ยกว่า
E –Cinema เพิม่ อีก ดังนี้
1. ระบบ Call Center (Movie Line) ที่ให้บริ การลูกค้าด้วยการโทรเบอร์ เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตร
ได้ทุกสาขา
2. จองตัว๋ ภาพยนตร์ผา่ น BUG Live 1113
3. ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่านเว็บไซต์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ที่
www.majorcineplex.com , อีจีวี ที่ www.egv.com, พารากอนซี นีเพล็กซ์
ที่ www.paragoncineplex.com และ เอสพละนาดซี นีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
4. ระบบโทรศัพท์มือถือ กด*4999 หรื อกด 4874999 เพื่อจองบัตร หรื อเช็ครอบชมภาพยนตร์
5. ระบบจองซื้ อบัตรผ่านตูจ้ าํ หน่ายตัว๋ อัตโนมัติ
6. ระบบจองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
4.1.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก.

มูลค่ าตลาดภาพยนตร์

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ ในปี 2555 ที่ผา่ นมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ นโดยประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็ นส่ วนของ
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้ระบบส่ วนแบ่งรายได้จากค่าขายตัว๋ หนัง ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่า
ตลาดรวม ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็ นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ที่จาํ หน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 14

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2555 ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีภาพยนตร์ทาํ เงินในปี 2555
อาทิเช่นภาพยนตร์ต่างประเทศ ฟอร์มยักษ์ อย่าง The Avengers, The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2, Battleship ,
The Amazing Spider-Man ,The Dark Knight Rises, Skyfall, Resident Evil: Retribution , The Hobbit: An Unexpected
Journey , Step Up Revolution , , และ ภาพยนตร์ไทย อย่าง ATM เออรัก เออเร่ อ, รัก 7 ปี ดี 7 หน, คุณนายโฮ , วาเลนไทน์
สวีทตี้ทาํ รายได้รวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตขึ้น
อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจโรงภาพยนตร์ จาํ นวน4,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 2.5 เมื่อเที ยบกับปี 2554 ซึ่ งมี รายได้จาํ นวน 4,206 ล้านบาท เป็ นผลมาจากความสามารถในการทํารายได้จาก
ภาพยนตร์ ที่เข้าฉาย โดยคาดว่าจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของทั้งไทยและฮอลลีวดู เข้าฉายจํานวนหลายเรื่ อง และทางตัวแทน
จําหน่ายภาพยนตร์ ได้มีแผนปรับปรุ งกําหนดฉายภาพยนตร์ ให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้าง
รายได้ของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง และจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการฉายภาพยนตร์ ระบบดิจิตอล 2D 3D และ
4DX เพื่อรองรับระบบภาพและเสี ยงที่มีคุณภาพมากขึ้น ทําให้ผชู้ มภาพยนตร์ ได้สัมผัสถึงความคมชัดของภาพยนตร์ มากขึ้น
นอกจากนี้ นั้น การทํา กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดให้กับ ภาพยนตร์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งกระแสความนิ ย มให้กับ
ภาพยนตร์ มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้รายได้เติบโตขึ้นตามไปด้วย
ข.

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์

1.
โอกาสเติบโตของธุ รกิจโรงภาพยนตร์ สามารถประเมินได้จากตัวชี้ วดั ทางธุ รกิ จ (Indicator)
ได้แก่จาํ นวนประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าอัตราประชากรต่อโรงภาพยนตร์ ในประเทศไทย
อยูท่ ี่ 83,000 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับ อัตราประชากรต่อโรงภาพยนตร์ ในประเทศสิ งคโปร์ อยูท่ ี่ 24,600 คน ซึ่ งบ่งชี้วา่
บริ ษทั ฯสามารถขยายจํานวนโรงภาพยนตร์ ได้มากขึ้นอีก ประกอบกับในปั จจุบนั ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ อยูใ่ นภาวะที่เรี ยกว่า
Under Screen คือมีจาํ นวนภาพยนตร์ (Software) ที่ผลิตออกมาและรอจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รอบแรกมากกว่าจํานวน
โรงภาพยนตร์ (Hardware) ที่ รองรั บ ทําให้ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องมี ระยะเวลาการเข้าฉายและจํานวนรอบที่ ฉายในโรง
ภาพยนตร์ ได้ระยะเวลาจํากัดโดยเฉลี่ยประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจํานวนรอบฉายจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ขึ้ นอยู่กบั ความนิ ยมของภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ เปรี ยบเที ยบกับความนิ ยมของหนังเรื่ องอื่นที่ มีกาํ หนดการเข้าฉายในช่วง
เดียวกันเป็ นปั จจัยสําคัญ ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ระยะเวลาการฉายเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ และเมื่อ
พิจ ารณาเปรี ยบเที ยบจํานวนภาพยนตร์ ที่ ผลิ ตในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์ จ ากฮอลลี วูดที่ มีจ าํ นวนสู งถึ งปี ละ
ประมาณกว่า 500 เรื่ อง กับจํานวนภาพยนตร์ที่สามารถนําเข้ามาฉายในประเทศได้เพียงปี ละประมาณ 200-300 เรื่ อง
2.
ในภาคเอกชน หลายๆ บริ ษทั นอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มากขึ้น
ทั้งในส่ วนของจํานวนภาพยนตร์ ไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์ , GTH , สหมงคลฟิ ล์ม และยังเน้นใน
ด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ทั้งในส่ วนของงบประมาณการถ่ายทํา สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ที่มีขนาดใหญ่ และได้มาตรฐาน
สูงขึ้นเทียบชั้นได้กบั Hollywood ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งทําให้สัดส่ วนรายได้จากภาพยนตร์ ไทยมีสัดส่ วนโตขึ้นถึงร้อยละ 4050 ของรายได้รวมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่ งเสริ มให้ผสู้ ร้างภาพยนตร์ ต่างชาติเข้ามาลงทุนใช้ประเทศ
ไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ซึ่ งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้ น่าจะเป็ นผลดีต่อธุ รกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป ซึ่ ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตดังกล่าว จึงได้ลงทุนในบริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ ไทยที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันการสร้างภาพยนตร์
ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ ในประเทศไทย และเพื่อรองรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ของบริ ษทั ฯ
ด้วย
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3.
ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จงั หวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่ วนใหญ่แล้ว
จะเป็ นโรงหนังรุ่ นเก่า ที่มีสภาพค่อนข้างทรุ ดโทรม ไม่ทนั สมัย ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการ
ขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสอีกสู ง นอกจากนั้นประชากรใน
ต่างจังหวัดมีกาํ ลังซื้ อสู ง และขาดความบันเทิงในรู ปแบบโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน ทําให้ความต้องการที่จะ
ได้รับความบันเทิงในรู ปแบบนี้มีสูงมากด้วย
4.
บริ ษทั ฯไม่เพียงขยายการเติบโตในประเทศ แต่ยงั เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตทางธุ รกิจใน
ต่างประเทศ โดยได้ลงทุนในตลาดต่างประเทศใหญ่ ๆ เช่น อินเดีย และล่าสุ ด บริ ษทั ฯได้ ร่ วมกับพันธมิตรทางธุ รกิจราย
ใหญ่ๆ ขยายธุ รกิจในกรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กับ “AEON MALL” ศูนย์การค้าที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศ
กัมพูชา เปิ ดโรงภาพยนตร์ สุดหรู ระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กับ โรงภาพยนตร์ 7 โรง และโบว์ล่ิง ใน
แบรนด์ บลูโอ ริ ธึม แอนด์ โบว์ล 14 เลน ซึ่ งจะช่วยสร้างไลฟ์ สไตล์สีสันความบันเทิงรู ปแบบใหม่ให้กบั ประชาชนชาว
กัมพูชา พร้อมเปิ ดให้บริ การประมาณปลายปี 2557 เป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน 2558
(ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่ งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มประเทศอาเซี ยนมากขึ้น จาก
การพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น จํานวนประชากร,จํานวนทรัพยากร และไลฟ์ สไตส์ของประชากรของแต่ละประเทศ
เป็ นต้น และร่ วมมือกับ Local Partner ในการบริ หารธุรกิจในประเทศนั้น ๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์ ท้ งั ภายในและภายนอกประเทศยังมี อีกมาก จากการที่ หลายๆ ฝ่ ายเข้ามาลงทุ น และสนับสนุ นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรม และเป็ นตัว
หลักสําหรั บวงการภาพยนตร์ ท้ งั ภายในประเทศ และทัว่ โลกที่ ตอ้ งอาศัยช่องทางนี้ ในการเผยแพร่ ผลงานภาพยนตร์ เป็ น
ลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ ไปสู่ ธุรกิจอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนั้นโรงภาพยนตร์ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรฐานสู งด้านสถานที่
และระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงยังคงนโยบายในการขยายเข้าสู่ พ้ืนที่ในเขต
ปริ มณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อทําให้ลกู ค้าได้รับความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น
ค.

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่ งขัน)
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในปัจจุบนั มี 2 รายหลัก ดังนี้

ชื่อโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซี นีเพล็กซ์
และเอสพละนาด ซี นีเพล็กซ์
เอส เอฟ ซี นีม่า

บริษัทผู้ประกอบการ

จํานวนสาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์ *

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

56

413

บจ. เอส เอฟ ซี นีม่า ซิ ต้ ี

30

218

ที่มา: บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
* จํานวนโรงภาพยนตร์ของแต่ละผูป้ ระกอบการ ทัว่ ประเทศ

เนื่ องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ในธุ รกิจเป็ น
สํา คัญ อี ก ทั้ง ขนาดของเงิ น ลงทุ น จํา นวนมากและทํา เลที่ ต้ ัง สาขาที่ เ หมาะสมทางเศรษฐกิ จ ที่ ค่ อ นข้า งจํา กัด ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจล้วนเป็ นรายเดิมที่อยูใ่ นวงการเท่านั้นและเป็ นการยากสําหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่ มธุรกิจ
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ส่ วนแบ่ งตลาด

ปั จจุบนั โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ประมาณร้อยละ 80 1 ส่ วนที่
เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 เป็ นของโรงภาพยนตร์ รายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตัว๋
ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย
จ.

แนวโน้ มภาวะการแข่ งขัน

บริ ษทั ฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ปี 2556จะเป็ นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์
ในระบบมัลติเพล็กซ์ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซึ่ งเป็ นที่นิยมของลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ ในปั จจุบนั โดยรู ปแบบการแข่งขัน
นอกจากจะเป็ นการเร่ งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสี ยงแล้ว ยังเป็ นเรื่ องการปรับปรุ งตกแต่งสถานที่บริ การให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความนิ ยมที่ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริ การของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงการขยายสาขาเข้าสู่ พ้ืนที่ทาํ เลในเขตกรุ งเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้นแนวโน้มการแข่งขันจะ
มุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าในระยะยาวมากกว่า
4.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.1.3.1 การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
ก.

ภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีภาระต้นทุนในการจัดซื้ อภาพยนตร์ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
โรงภาพยนตร์ จะเปิ ดรับภาพยนตร์ เข้าฉาย จากทุกค่ายผูผ้ ลิตทั้งค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
ภาพยนตร์ ท้ งั รายใหญ่และรายอิสระ โดยเป็ นการเจรจาตกลงส่ วนแบ่งรายได้จากยอดขายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ ท้ งั นี้ ไม่มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์ เครื ออื่น และยอดขาดตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ น้ นั รวมส่ วนที่เป็ น promotion
หรื อส่ วนลดของโรงภาพยนตร์ ดว้ ย ในลักษณะเรื่ องต่อเรื่ องและโรงต่อโรง ไม่มีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการ
ต่อรองอัตราส่ วนแบ่งรายได้จะอยู่บนพื้นฐานของประวัติยอดขายตัว๋ ผูป้ ระกอบการรายใดที่มีโรงภาพยนตร์ จาํ นวนมาก
ลูกค้าให้ความนิยมและมีประวัติการทํายอดขายตัว๋ สูงอย่างต่อเนื่อง จะมีอาํ นาจการต่อรองส่ วนแบ่งสูงตามไปด้วย
ข.

บริษัทตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์

บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ าย
และบริ ษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์และจัดจําหน่าย

1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และSONY
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บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ

1.
บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ รายใหญ่คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 โดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ในต่างประเทศ ได้แก่ บริ ษทั โซนี่ พิคเจอร์ ส รี ลิสซิ่ ง วอลท์ ดิสนีย ์ สตูดิโอ
(ประเทศไทย) จํากัด ,บริ ษทั ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่ แนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต์) จํากัดและ Warner Brothers (FE), Inc
2.
บริ ษ ัท ตัว แทนจํา หน่ า ยอิ ส ระคิ ด เป็ นสั ดส่ ว นร้ อ ยละ 35โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผลิตรายใด แต่จะเป็ นผูซ้ ่ ึ งจะนําเข้าหนังจากต่างประเทศ หรื อผูท้ ี่จดั หาหนังภายในประเทศเอง โดย
จะทําธุ รกิจในลักษณะซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ร้างภาพยนตร์ จากตลาดค้าภาพยนตร์ ในต่างประเทศ
เช่น เทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ หรื อจากผูส้ ร้างภาพยนตร์ รายเล็กภายในประเทศทัว่ ไป โดยอาศัยเน็ตเวิร์คที่มีอยูใ่ นการ
ดําเนินธุรกิจ


บริ ษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทยและจัดจําหน่าย

บริ ษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ไทย มีผทู้ ี่เข้ามาในวงการผลิตภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นหลายค่าย เช่น กลุ่ม
ของบริ ษทั อาร์ เอส โปรโมชัน่ , กลุ่มของบริ ษทั แกรมมี่, กลุ่มในเครื อสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, กลุ่มไฟว์สตาร์ , กลุ่มสหมงคล
ฟิ ล์ม เป็ นต้น ซึ่ งแนวโน้มการที่ธุรกิจภาพยนตร์ ไทยมีการเติบโตค่อนข้างสู ง จึงมีหลายค่ายที่เข้าสู่ ธุรกิจนี้ เพื่อใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรที่มีอยูเ่ พิ่มช่องทางธุรกิจด้วย
4.1.3.2 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี4.2

ธุรกิจโบว์ ลงิ่ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business)

ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงานบริ การเพื่อเสริ มฐานธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ น
ธุรกิจหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้ขยายเข้าสู่ ธุรกิจโบว์ล่ิงใช้ชื่อทางการค้าว่า “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริ ทึมแอนด์
โบว์ล” สุ ดยอดโบว์ลิ่งสมบูรณ์แบบ โดยวางนโยบายการเปิ ดสาขาของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรง
ภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทั้งนี้ ยงั ได้เสริ มกิจการลานสเก็ตนํ้าแข็งรู ปแบบใหม่เข้ามาภายใต้การบริ หารของ บลูโอ ริ ทึม
แอนด์โบว์ล อีก 4 แห่ ง ได้แก่ สาขาเอสพละนาด รัชดา ,สาขาเอสพละนาด งามวงศ์วาน แคราย, สาขาสุ ขุมวิท และสาขาเม
กาซี นีเพล็กซ์
4.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

เมเจอร์ โบว์ล ฮิต นําเสนอบริ การโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริ การโบว์ล่ิง
ด้วยอุปกรณ์โบว์ลิ่งสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้งลูก พิน และเลน เข้ากับบรรยากาศบันเทิง ในลักษณะ
Boutique Bowl พร้อมการให้บริ การคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ พร้อมกันนี้ยงั มีบริ การจําหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม และบริ การจัดการแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

อัต ราค่ า เกมส์ โ บว์ล่ิ ง อยู่ร ะหว่า ง 70 บาทถึ ง 140 บาทต่ อ เกมส์ ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ สาขา ช่ ว งวัน และเวลาทํา การ
นอกจากนี้ยงั มีบริ การเสริ มเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผทู้ ี่มาใช้บริ การได้แก่บริ การให้เช่ารองเท้า จําหน่ายถุงเท้า และบริ การ
จําหน่ายสิ นค้าและอุปกรณ์โบว์ลิ่งในร้านโปรชอป (Proshop) ซึ่ งเป็ นร้านค้าที่ดาํ เนินการโดยบุคคลภายนอก
บริ การห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็ นอีกหนึ่ งบริ การเพื่อความบันเทิงที่สอดคล้องเป็ นอย่างดี
กับความนิ ยมและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโบว์ลิ่งที่นิยมมากันเป็ นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริ ษทั เมเจอร์
โบว์ลจะมีหอ้ งคาราโอเกะเปิ ดให้บริ การตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
และในปี 2549 เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ออกสู่ ตลาดภายใต้ชื่อ บูลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล (Blu-O
Rhythm and Bowl)นําเสนอบริ การโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง โดยเน้นความเป็ น life style และเป็ นสถานที่
พบปะสังสรรค์ในหมู่คนรุ่ นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 5 สยามพารากอน และสาขาที่สองตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 4 ดิ
เอสพละนาด (ถนนรัชดาฯ) ในส่ วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นความบันเทิง ในลักษณะ Club
Fashion Bowling พร้อมการให้บริ การคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ พร้อมกันนี้
ยังมีบริ การจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม และบริ การจัดการแข่งขัน พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ
นอกจากนี้ที่สาขาเอสพละนาดทั้งสองสาขา ,สาขาสุ ขมุ วิท และสาขาเมกาซิ นีเพล็กซ์ ยังมีบริ การลานสเก็ตนํ้าแข็ง
รู ปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ซับ ซี โร่ ” ซึ่ งเป็ นลานสเก็ตนํ้าแข็งที่เน้นความบันเทิง แบบ Sport Entertainment จํานวนสาขาละ 1
ลาน
ในปัจจุบนั เมเจอร์ โบว์ล มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 17 สาขา และ บลูโอ จํานวน 7 สาขา ประกอบด้วย
เมเจอร์ โบว์ ล

จํานวนเลนโบว์ ลงิ่

จํานวนห้ องคาราโอเกะ

1

สาขาปิ่ นเกล้า

20

15

2

สาขาสุ ขมุ วิท (บลูโอ)

20

10

3

สาขารัชโยธิน (บลูโอ)

38

24

4

สาขารังสิ ต

26

18

5

สาขาสําโรง

20

13

6

สาขาบางกะปิ

14

11

7

สาขาพระราม 2

30

13

8

สาขานครสวรรค์

12

9

9

สาขาอุดรธานี

16

7

10

สาขาแฟชัน่ ไอร์ แลนด์

16

13

11

สาขาเพชรเกษม

12

6

12

สาขาหัวหิ น

8

5

13

สาขาสมุย

8

7

14

สาขาพิษณุโลก

8

6
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เมเจอร์ โบว์ ล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

จํานวนเลนโบว์ ลงิ่

จํานวนห้ องคาราโอเกะ

15

สาขาแจ้งวัฒนะ

14

9

16

สาขาพัทยา (บลูโอ)

22

9

17

สาขาชลบุรี

10

8

18

สาขาทองหล่อ (เจ อเวนิว)

8

11

19

สาขาอยุธยา

10

10

20

สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)

38

19

21

สาขาเอสพละนาด-รัชดา (บลูโอ)

22

17

22

สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ)

24

13

23

สาขาเมกาซี นีเพล็กซ์

24

-

24

สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

-

21

420

274

รวมทั้งสิ้ น
4.2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.2.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธ์ การตลาด

กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ วางตําแหน่งสิ นค้าและบริ การ (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็ นสุ ดยอด
โบว์ลิ่ ง ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ง ในเรื่ อ งการออกแบบและการให้ บ ริ ก ารที่ เ ข้า ถึ ง ความต้อ งการของผูม้ าใช้บ ริ ก าร ด้ว ย
วัตถุประสงค์ของการดําเนินธุ รกิจโบว์ลิ่งเพื่อเสริ มฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์ และเพิ่มความหลากหลายให้บริ การภายในสาขา
ของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทําให้กลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ ที่นาํ มาใช้ ล้วนเป็ นกลยุทธ์การทําตลาดร่ วมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์มาตรฐานสู ง กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์ กลยุทธ์การทําตลาดเชิง
รุ ก และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ แม้วา่ จะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเนื่องจากความต่างในการดําเนินธุรกิจ
เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ภายใต้ชื่อ บูลโอ ริ ทึม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl)
ออกสู่ ตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น โดยวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเมเจอร์ โบว์ล ซึ่ ง brand
ใหม่น้ ี จะเน้นความเป็ น urban lifestyle และกลุ่มเป้ าหมายผูซ้ ่ ึ งชื่นชอบการพบปะสังสรรค์ ในสถานที่ที่มีบรรยากาศหรู และ
การบริ การเป็ นเสิ ศ โดย location ของ บลูโอ ริ ทึมแอนด์ โบลว์ ได้ต้ งั อยูก่ บั ห้างใหญ่ใจกลางเมือง ที่ช้ นั 5 สยามพารากอน, ที่
ชั้น 4 ดิ เอสพละนาด ,ที่ช้ นั 4 โครงการดิ อเวนิ ว พัทยา, ที่สาขารัชโยธิ น ,ที่เอสพละนาด 2 สาขางามวงศ์วาน แคราย และ
ล่าสุ ดสาขาเมกา ซี นีเพล็กซ์
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ข.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

ฐานลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุ รกิจโบว์ลิ่ง เป็ นกลุ่มและช่วงวัยเดียวกับลูกค้าของธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์ ที่นิยมและชื่นชอบในความทันสมัยของสิ นค้าและบริ การ และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสิ นค้าเพื่อความบันเทิงอย่าง
สมํ่าเสมอ
ค.

การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
1.
2.

ที่สาขาของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทั้ง 17สาขา และ บูลโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล 7สาขา
ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง

4.2.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก.

ผู้ประกอบการ

ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการสถานโบว์ล่ิงเฉพาะกรุ งเทพและปริ มณฑลที่มีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง 2
ราย ซึ่ งเมเจอร์ โบว์ล ฮิต จัดอยูใ่ นอันดับ 1 ของธุรกิจ
ชื่อผู้ประกอบการ
เมเจอร์ โบว์ลฮิตและ
บลูโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล
เอสเอฟ สไตร์ซ โบว์ล

จํานวนสาขา
24

จํานวนเลน
420

8

208

ที่มา : บริ ษทั ฯและเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ

ข. แนวโน้ มการแข่ งขัน
เนื่องด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งมีขอ้ จํากัดอยูห่ ลายประการ ซึ่ งทําให้การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นได้ค่อนข้าง
ยาก ตัวอย่างข้อจํากัดเช่นขนาดพื้นที่ ให้บริ การที่ มีขนาดใหญ่ อีกทั้งถูกจํากัดด้วยความกว้างและความยาวของเลนโบว์ลิ่ง
และเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานที่และจัดซื้ ออุปกรณ์โบว์ล่ิง เป็ นต้น
สําหรับแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจของกลุ่มผูป้ ระกอบการรู ปแบบเดิม น่าจะออกมาในลักษณะของการเร่ ง
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การและอาจมีการแข่งขันในด้านราคาประกอบด้วย ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต”
และ“บูลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล”ด้วยเหตุผลของรู ปแบบ และกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน เช่น กลุ่มครอบครัว เป็ นต้น โดยที่ เมเจอร์
โบว์ล ฮิต สร้างความแตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัวที่พาลูก
หรื อเด็กเข้ามาใช้บริ การ
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4.2.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.2.3.1 การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
ก.

บริษัทตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์ โบว์ ลงิ่

อุปกรณ์ โบว์ลิ่งที่ มีจาํ หน่ ายในปั จจุ บนั เป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศโดยบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายใน
ประเทศ ในกรณี ของ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิ ต” และ“บูลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์ โบว์ลิ่งที่ ทนั สมัยของบรั นสวิค
(Brunswick) ผูน้ าํ อุปกรณ์โบว์ลิ่งระดับโลก โดยเป็ นการซื้ อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข.

อาหารและเครื่องดืม่

สําหรับส่ วนงานครัวดูแลด้านอาหารและเครื่ องดื่มนั้นการจัดซื้ ออาหารสดจะเป็ นในลักษณะวันต่อวัน
โดยการประมูลเปรี ยบเทียบราคาแต่ละรายส่ วนเครื่ องดื่มจําพวกแอลกอฮอล์น้ นั ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็ นหลักและมีสินค้าจากรายอื่นเสริ ม การสั่งซื้ อจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็ นหลักไม่มีรายประจําผูกขาดทํา
ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดซื้ อสูง
4.2.3.2 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี4.3

ธุรกิจบริการสื่ อโฆษณา (Advertising Business)

ภายใต้การดําเนิ นงานของ “บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด ”ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ หลัก เพื่ อ ให้บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ พารากอน
ซี นีเพล็กซ์ เอสพละนาด ซี นีเพล็กซ์ อี จีวี และเมกา ซี นีเพล็กซ์ รวม 56 สาขา และรวมไปถึงในส่ วนของ เมเจอร์ โบว์ล
เมเจอร์ คาราโอเกะ บลูโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล และธุรกิจต่างๆที่ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์กรุ ้ป ถือหุ น้ อยู่ เช่น สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอป
เม้น รวมถึงการให้บริ การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์และให้บริ การทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จดั เป็ นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่นิยมของบริ ษทั
โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้า เนื่ องจากสามารถเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ กาํ หนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านสื่ อ
ประเภทอื่นอย่างสื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ หรื อแผ่นป้ ายโฆษณา ที่เป็ นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในแนวกว้าง (Mass
Advertising) ในปี 2555 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 117,760 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.42 จากปี ที่ผา่ น
มา ทั้งนี้ธุรกิจสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของอุตสาหกรรมรวมก่อนหักส่ วนลด เพิ่มขึ้นจากปี ที่
แล้ว ที่มีมูลค่าเพียงร้อยละ 6.9 ของอุตสาหกรรมรวม ในขณะที่ บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ อยู่
ที่ประมาณร้ อยละ 77 โดยมี จาํ นวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และ โบว์ลิ่ง ของบริ ษทั ฯ ในปี 2555
ทั้งสิ้ นกว่า 30 ล้านคน ส่ งผลให้มีศกั ยภาพในการเติบโตและแข่งขันสูง
การให้บริ การสื่ อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อยูภ่ ายใต้
การดูแลและบริ หารงานของเมเจอร์ ซี นีแอด โดยเป็ นลักษณะการจ้างบริ หารและมีการแบ่งส่ วนรายรับค่าโฆษณาระหว่าง
เจ้าของโรงภาพยนตร์และเมเจอร์ ซี นีแอด
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4.3.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.3.1.1 บริการสื่ อโฆษณา (Media Provider)
ประกอบด้วยบริ การโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads)
โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)
โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri Vision) บนผนังหน้าโรงภาพยนตร์
โฆษณาบนจอ Plasma บริ เวณจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
โฆษณาบน Menu Board ณ บริ เวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่ องดื่ม
โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริ เวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่ องดื่ม
โฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)

จากจํานวนรู ปแบบโฆษณาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทําให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 56 สาขารวม
413 โรงภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็ นสื่ อที่นิยมและมียอดเงินโฆษณา
สู งสุ ด ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่บริ ษทั โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าสนใจเลือกและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสื่ อยอดนิ ยมอย่างสื่ อโทรทัศน์และสื่ อวิทยุ ทั้งนี้ เนื่ องจากจุดเด่นของการลง
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ สามารถคาดการณ์จาํ นวนของผูร้ ับสื่ อโฆษณาหรื อผูบ้ ริ โภคได้ค่อนข้างชัดเจน อีกทั้งสามารถสื่ อ
ได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ
4.3.1.2 การทําโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Movie Promotion)
สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะของบริ การ
1.
การทํากิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั หนัง (Movie Co-promotion) โดยมีบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าเข้าร่ วมเป็ น
ผูส้ นับสนุนรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
2.
อิสระ

การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็ นการทําโปรโมชัน่ นําเสนอภาพยนตร์ ให้กบั ค่ายหนัง

4.3.1.3 การให้ บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)
เป็ นการให้บริ การกับบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด โดยกิจกรรมทางตลาดในแต่
ละครั้งจะจัดขึ้นภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร์
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4.3.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.3.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธ์ การตลาด

ในการขายสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์การตลาดจะเน้นการนําเสนอให้ลูกค้าบริ ษทั โฆษณาและ
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้าเห็นว่าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นแหล่งชุมนุ มของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรสนิ ยมการใช้จ่ายซื้ อ
สิ นค้าเพื่อความบันเทิงอย่างไม่จาํ กัด ฐานอายุค่อนข้างกว้างตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทํางานและกลุ่มที่มาเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มที่มี
ความสมํ่าเสมอในการเข้ามาใช้บริ การจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น วัยทํางาน จากข้อมูลรายได้โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งสามารถ
ประเมินยอดจํานวนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ (Visitor) ภายในสาขาทั้งสิ้ น 56 สาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน ซี นี
เพล็กซ์ เอสพละนาด ซี นีเพล็กซ์ และเมกา ซี นีเพล็กซ์ ในปี 2555 ได้วา่ มีจาํ นวนสู งถึงประมาณ 30 ล้านคนต่อปี ในจํานวน
นี้ อาจมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริ การมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ทั้งนี้ จาํ นวนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแต่ละสาขาจะแปรผัน
ตามจํานวนโรงภาพยนตร์ โบว์ล่ิง และบริ การอื่นๆ ในสาขา เช่นที่สาขารัชโยธิ นจะมีจาํ นวนผูเ้ ข้ามาชมหนาแน่นมากที่สุด
ประมาณ 2 ล้านคนต่อปี โดยจํานวนผูม้ าใช้บริ การจะหนาแน่นในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และช่วงปิ ดภาคเรี ยน สําหรับปี
2556 ด้วยจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นบริ ษทั ประเมินว่าจะมีจาํ นวนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การภายในสาขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ล้านคนต่อ
ปี
การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทําได้กบั ทุกพื้นที่สาขาของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีอนั ได้แก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริ เวณลานโบว์ลิ่ง ห้องคาราโอเกะ พื้นที่ส่วนกลาง
ในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้าบริ ษทั โฆษณา (Media Agency) และลูกค้าทางตรง (Direct Client) คือ
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า ในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
ค.

การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับลูกค้าบริ ษทั โฆษณา การเข้าถึงลูกค้าบริ ษทั ใช้วธิ ี Direct Approach

4.3.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก.

มูลค่ าตลาดและส่ วนแบ่ งตลาด

จากข้อมูลของบริ ษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่ อโรงภาพยนตร์ ในปี 2555มี
มูลค่ารวมประมาณ 1.21 หมื่น ล้านบาท ซึ่ งเป็ นมูลค่าก่อนหักส่ วนลดให้กบั ลูกค้า คิดเป็ น 10.29% ของมูลค่าอุตสาหกรรม
โฆษณาทั้งหมด และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป มีส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุดคือประมาณร้อยละ 77 ซึ่ งสะท้อนถึงความนิ ยมของบริ ษทั โฆษณาในโรงภาพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ กรุ ้ป ในด้านโอกาสการเข้าถึงกลุ่มผูช้ มสูงสุ ดโดยเปรี ยบเทียบ
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ข.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

แนวโน้ มการแข่ งขัน

เนื่องด้วยงบประมาณซื้ อสื่ อโฆษณาของบริ ษทั โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าที่มีค่อนข้างจํากัดในแต่ละปี ทําให้
การจัดสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ทําให้แนวโน้มการ
แข่งขัน น่าจะออกมาในรู ปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์ หันมาขยายสาขาและปรับปรุ งโรงภาพยนตร์ ให้มีความทันสมัยเพื่อ
เพิ่มความนิ ยม แต่ท้ งั นี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้กา้ วรุ ดหน้าอย่างโดดเด่น และเหนื อคู่แข่งในธุ รกิ จโรงภาพยนตร์ เนื่ องจาก
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เป็ น Entertainment Complex และมีบริ การที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสินค้าและบริ การเพื่อความบันเทิง
หลากหลายชนิ ด พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในสาขา และมีพ้ืนที่ภายในสาขาที่สามารถจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดได้ ทําให้โอกาสในการสร้างและขยายฐานลูกค้าของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีลกั ษณะที่แน่นอนและต่อเนื่ องด้วยนโยบาย
การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ งทั้งการขยายสาขาและปรับปรุ งงานบริ การที่สมํ่าเสมอโดยคํานึ งถึงความต้องการและรสนิ ยมของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ทําให้โอกาสในการแข่งขันของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เหนือกว่าคู่แข่งโดยเปรี ยบเทียบ
4.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.3.3.1 การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
เป็ นการใช้ทรัพยากรเฉพาะที่มีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างรายได้เข้าบริ ษทั ฯ เช่น โรง
ภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง พื้นที่ภายในสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รวมทั้งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
4.3.3.2 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี4.4

ธุรกิจให้ บริการพืน้ ทีเ่ ช่ า (Rental Space Business)

การประกอบธุ รกิจให้บริ การพื้นที่เช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคู่ไปกับการเปิ ดสาขา
ใหม่โดยการให้บริ การพื้นที่เช่ามีเป้ าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั บริ การภายในสาขา โดยการคัดเลือกประเภท
ร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเป็ นสําคัญ
4.4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

4.4.1.1 พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า
ในปั จจุบนั กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นเจ้าของ และบริ หารพื้นที่เช่าใน 20 สาขา ไม่รวมที่สาขาปิ่ นเกล้า โดยพื้นที่
ส่ วนใหญ่ ภายในสาขาจะถูกจัดสรรใช้ไปเพื่อ กิ จการภายในกลุ่ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพื้ นที่ ให้บ ริ การของ
โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ส่ วนที่เหลือจะเป็ นพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ให้เช่าเป็ นร้านค้าทัว่ ไป รายละเอียดพื้นที่ให้เช่าใน
แต่ละสาขาเป็ นดังนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

จํานวนห้ องร้ านค้ า

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า
(ตรม.)

Occupancy Rate
(%)

สิ ทธิการเช่ า

1. สาขาสุ ขมุ วิท

53

6,514

55

เจ้าของ

2. สาขารัชโยธิ น*

10

1,921

100

เจ้าของ

3. สาขารามคําแหง

7

444

73

ให้เช่าช่วง

4. สาขาเชียงใหม่

2

62

48

ให้เช่าช่วง

5. สาขารังสิ ต*

10

1,564

100

เจ้าของ

6. สาขาบางกะปิ

5

135

100

ให้เช่าช่วง

7. สาขาพระราม 2

5

446

100

ให้เช่าช่วง

8. สาขานครสวรรค์

3

190

50

ให้เช่าช่วง

9 สาขาสมุย

4

436

100

ให้เช่าช่วง

10 สาขาสยามพารากอน

5

298

92

ให้เช่าช่วง

11 สาขาสําโรง

10

2,148

51

ให้เช่าช่วง

12 สาขาพิษณุโลก

1

186

100

ให้เช่าช่วง

13 สาขาชลบุรี

3

115

64

ให้เช่าช่วง

14 สาขาทองหล่อ

1

335

100

ให้เช่าช่วง

15 สาขางามวงศ์วาน แคราย

105

11,633

77

เจ้าของ

16 สาขารัชโยธิน (เปิ ดท้าย)

5

312

100

ให้เช่าช่วง

17 สาขาโลตัส นวนคร

1

99

100

ให้เช่าช่วง

230

26,837

91

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

รวม

* เฉพาะพื้นที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่า ซึ่งมิได้โอนไปที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

พืน้ ทีเ่ ช่ าภายใต้ การบริหารของกองทุน
รวมอสั งหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์

จํานวนห้ องร้ านค้ า

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า* (ตรม.)

Occupancy Rate (%)

1. สาขารัชโยธิน

46

5,855

100

2. สาขารังสิ ต

23

2,269

93

3. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรี ยนซ์

9

2,585

0
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พืน้ ทีเ่ ช่ าภายใต้ การบริหารของกองทุน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

จํานวนห้ องร้ านค้ า

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า* (ตรม.)

Occupancy Rate (%)

4. สาขาซูซูกิ อเวนิว

57

8,261

89

รวม

145

18,970

100

นอกจากนี้ในส่ วนพื้นที่ให้เช่าของ บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มีจาํ นวน 4 สาขา โดยมีรายละเอียดพื้นที่ให้เช่า
ในแต่ละสาขาเป็ นดังนี้
อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

จํานวนห้ องร้ านค้ า

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า (ตรม.)

Occupancy rate (%)

1. สาขาเมโทรโพลิส

5

21,669

95

2. สาขารังสิ ต

9

692

100

3. สาขาอ้อมใหญ่

5

1,878

100

4 สาขาซี คอนสแควร์

1

95

100

20

24,335

100

รวม

* สาขาลาดพร้าว ได้รับเป็ นรายได้ non-leasing income โดยเฉลี่ย 11,000 บาทต่อเดือน

4.4.1.2 รูปแบบสั ญญาเช่ า
พื้นที่ให้เช่าเปิ ดเป็ นร้านค้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี
และร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จากจํานวนพื้นที่ 51,172 ตารางเมตร ร้านค้าทั้งหมด 250 ร้าน ไม่รวม
ร้านค้าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
4.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค
เป็ นบริ การเสริ มที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ โดยบริ การจะครอบคลุมงานบริ การหลักๆ เช่นการให้บริ การแสง
ไฟ ไอเย็น และบริ การพื้นที่ส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน บริ การระบบป้ องกันอัคคีภยั บริ การทําความสะอาด
บริ การรักษาความปลอดภัย และการให้บริ การที่จอดรถภายในสาขา
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4.4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.4.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธ์ การตลาด

เนื่ องจากลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่าอยูใ่ นสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เป็ นกลยุทธ์การขายในตัวที่ทาํ
ให้การขายพื้นที่เป็ นไปอย่างราบรื่ นตลอดมาในทุกสาขา ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าและจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายใน
สาขาเป็ นประเด็นพิจารณาหลักที่เจ้าของร้านค้าเลือกที่จะเปิ ดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

ลูกค้าที่เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะต้องเป็ นร้านค้าระดับแนวหน้าที่ได้รับการพิจารณาว่ามีสินค้าและบริ การ
ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ อีกทั้งมีรูปแบบการตกแต่งร้านค้าที่สอดคล้องกับรู ปแบบของสาขาของเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ที่วางแนวไว้ โดยร้านค้าส่ วนใหญ่เป็ นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ต่อเนื่ องมาตั้งแต่
สาขาแรกที่ สุขุมวิท และด้วยความสัมพันธ์อนั ดี ทาํ ให้การให้เช่ าพื้นที่ สําหรั บสาขาใหม่ ที่จะเกิ ดขึ้ นเป็ นไปอย่างราบรื่ น
ประกอบกับพื้นที่ของเมจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่ าอื่นๆ ด้วยการรักษาภาพลักษณ์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่
มุ่งหวังทําธุ รกิจด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แต่เป็ นการรักษาสมดุลการใช้พ้ืนที่เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าของอาคาร เพื่อ
เสริ มศักยภาพของสิ นค้า จึงสามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ได้เกือบทั้งหมดทุกสาขา เนื่ องจากเป็ นลูกค้ารายเดิมที่
ขยายสาขาไปพร้อมกับโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุ ก้ ี ร้านแมคโดนัล ร้านแบลค แคน
ยอน และร้านหนังสื อดอกหญ้า เป็ นต้น
ค.

ช่ องทางการจําหน่ าย

กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ดําเนิ นการให้เช่าพื้นที่โดยผ่านทีมงานขายพื้นที่ เข้าเสนอรู ปแบบ และจุดเด่น
ของ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมีจาํ นวนลูกค้าและฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในสาขาเป็ นจุ ดขายสําคัญ ประกอบกับ
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นตรงเป้ าหมายกลุ่มผูม้ าใช้บริ การภายในอาคารเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกของเจ้าของ
กิจการในการลงทุน
4.4.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรู ปแบบสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ด้วย
ประสบการณ์การเปิ ดสาขาที่ผา่ นมา แม้วา่ จะมีบางสาขาที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ศูนย์การค้าและบางสาขาตั้งอยูใ่ นศูนย์การค้า ลูกค้า
พื้นที่ เช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ยังคงให้ความเชื่ อมัน่ ที่ จะเปิ ดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภายในศูนย์การค้าต่างๆ ในวันนี้ ยงั ขาดแคลนและมีจาํ นวนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเริ่ มเกิดการ
ลงทุนศูนย์การค้าใหม่ข้ ึนในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด
4.4.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี-
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4.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ธุรกิจการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์

ธุ รกิ จการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ ถือเป็ นอีกธุ รกิ จหนึ่ งที่ ส่งเสริ มธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วม
ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ภายใต้บริ ษทั แปซิ ฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
4.5.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ธุ ร กิ จ การจัด จํา หน่ า ยภาพยนตร์ ส ามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ส่ ว น คื อ การนํา เข้า ภาพยนตร์ เพื่ อ จัด จําหน่ ายภายใน
โรงภาพยนตร์ และการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ในตลาดโฮมวีดีโอ ได้แก่ วีซีดี และดีวีดี โดยเข้าซื้ อลิขสิ ทธิ์ ในการจัดจําหน่าย
ภาพยนตร์ จากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
4.5.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ด้วยแนวโน้มของเครื่ อง
เล่นวีซีดี และดีวีดีมีราคาที่ถูกลง ทําให้ผบู้ ริ โภคมีกาํ ลังในการซื้ อมากยิ่งขึ้น และจากภาพยนตร์ ใหม่ที่ออกสู่ ตลาดมีจาํ นวน
มากขึ้นทุกปี ประกอบกับโรงภาพยนตร์ ในปั จจุ บนั มีจาํ นวนจํากัดด้วยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาห์ต่อปี ทําให้
บริ ษทั จัดจําหน่ ายภาพยนตร์ มีการแข่งขันกันสู ง ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกภาพยนตร์ ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความนิยมเมื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบที่หลากหลาย
เพื่อกระตุน้ ให้ลกู ค้าหันมาสนใจสะสมภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น
ในปัจจุบนั บริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์มีอยู่ 9 รายหลักคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษทั ซี วดี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แมงป่ อง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แปซิ ฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ไร้ทพ์ ิคเจอร์ จํากัด
บริ ษทั ไรท์ บียอน จํากัด
บริ ษทั แคทาลิสท์ อัลลาย แอนด์ ประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เจ-บิ๊คส์ ฟิ ล์มจํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

ผลกระทบทางด้านการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ยงั คงเป็ นปั ญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่ องในปั จจุบนั เนื่ องจากมีการ
ลักลอบวางจําหน่ายอย่างแพร่ หลาย และราคาตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ ลิขสิ ทธิ์ มาก ซึ่ งรัฐบาลได้มีนโยบายปราบปราม
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ อย่างเคร่ งครัดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในส่ วนของบริ ษทั จัดจําหน่ ายภาพยนตร์ จึงพยายามคัดเลือกสิ นค้าที่มี
คุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
4.5.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มีส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 29

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

4.6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

ธุ รกิจผลิตภาพยนตร์ ถือเป็ นอีกธุ รกิจหนึ่ งที่ส่งเสริ มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอนเตอร์
เทรนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้ง บริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด (M39) ขึ้นในปี 2552 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สร้างภาพยนตร์ ไทย
คุณภาพ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อมีวตั ถุประสงค์หลัก คือผลักดันการสร้างภาพยนตร์ ไทย และวางรากฐานของ
การเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย
4.6.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตภาพยนตร์ ไทย เพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ และให้สิทธิ กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผลิตสื่ อโฮม
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผลิตเป็ น DVD VCD และ BLU-RAY
4.6.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ด้วยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาพยนตร์ ไทยใน
ปั จจุบนั หลายๆ เรื่ องมีรายได้ต่อเรื่ องมากกว่า 50 ล้านบาท ส่ งผลต่อแนวโน้มของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ให้ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับบริ ษทั เอ็มเทอร์ต้ ีไนนท์ จํากัด (M39) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่สร้างภาพยนตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ ตลาด และมี
รายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ภาวะการแข่งขันในตลาดไม่สูงมาก เนื่ องจากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ไทยที่มีคุณภาพมีจาํ นวน
น้อยราย
4.6.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 (4) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ า 30

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(5) ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้

5.1

สิ ทธิการเช่ าทีด่ ิน
มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

สุ ขมุ วิท

1. เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

2. เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

11.25

เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วัน สิ้ นสุ ด
ปี 2573

22.02

งามวงศ์วาน-แค
ราย

5.2

ภาระผูกพัน
โอนสิ ทธิ การเช่าที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้
ของบริ ษทั เมเจอร์ พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั
ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินกูค้ รบทั้งจํานวนแล้ว
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษัท ยัง มิ ไ ด้ด ํา เนิ น การไถ่ ถ อน
หลัก ประกัน จากสถาบัน การเงิ น เนื่ อ งจากทาง
บริ ษทั ฯ ยังมีการใช้วงเงิน PN, อาวัล, LG อยู่
-ไม่มี-

อาคาร
สาขา

สุ ขมุ วิท
รัชโยธิน

รังสิ ต

งามวงศ์วาน-แค
ราย

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

มูลค่ าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้ านบาท)

1. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

132.80

เป็ นหลักประกันร่ วมกับสิ ทธิการเช่าที่ดินตาม (5.1)

2. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

120.15

-ไม่มี-

1. รัชโยธิน เรี ยลตี้

3.28

-ไม่มี-

2. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,รัชโยธิน เรี ยลตี้

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

1.95

-ไม่มี-

2. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
พรอพเพอร์ต้ ี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

571.50

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

5.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สิ ทธิการเช่ าพืน้ ทีใ่ นอาคาร
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เชียงใหม่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 6 ปี สิ้ นสุ ด ปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้า

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

48.01

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รังสิ ต

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระราม 3

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2555

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2556
(โบว์ลิ่ง)

-ไม่มี-

เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน 100 ล้าน
บาท ของบริ ษทั กับธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2555
(โรงภาพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2557
(โบว์ลิ่ง)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569(
โรงภาพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 21 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569
(โบว์ลิ่ง)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เสรี เซ็นเตอร์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 13 ปี 5 เดือน สิ้ นสุ ดปี
2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รามคําแหง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน สิ้ นสุ ดปี
2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระราม 2

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2555

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2556

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นนทบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ฉะเชิงเทรา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี 10 เดือน สิ้ นสุ ด
ปี 2572

6.54

-ไม่มี-

อุดรธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2558

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ทองหล่อ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อุบลราชธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

6.09

-ไม่มี-

บางนา

บางกะปิ

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

มูลค่ าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้ านบาท)

เพชรเกษม

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

222.70

หัวหิน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สมุย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 12 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561
(โบว์ลลิ่ง)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 12 ปี สิ้ นสุ ดปี 2562
(โรงภาพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เอสพละนาด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

115.16

โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ นหลัก ประกั น
วงเงิ นสิ นเชื่ อจํานวน 200 ล้านบาทของบริ ษทั
กับธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สําโรง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2557

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พัทยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ชลบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กระบี่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศาลายา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อยุธยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี นวนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ราชบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อมตะนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

มหาชัย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สระบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 18 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สามเสน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กําแพงเพชร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เชียงราย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เซ็นทรัล
พิษณุโลก

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

จันทบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมกา ซีนีเพล็กซ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 28.1 ปี สิ้ นสุ ดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอน บางแค

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 29.1 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมราช

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สํานักงานใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2581

28.79

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ลาดพร้าว

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2557

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ฟิ วเจอร์ รังสิ ต

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 27 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2557

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โคราช

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี ราชา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2558

-ไม่มี-

-ไม่มี-

5.4

อุปกรณ์

5.4.1

อุปกรณ์ ในโรงภาพยนตร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิ นงานกิจการโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งาน
เก้าอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งานระบบเสี ยง เครื่ องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าตาม
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 3,074.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุ ขมุ วิท

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้า

เช่าระยะยาว/ผูใ้ ห้เช่า, เจ้าของ/บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระราม 3

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชียงใหม่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บางนา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

บางกะปิ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เสรี เซ็นเตอร์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รามคําแหง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระราม 2

เจ้าของ/ บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นนทบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ฉะเชิงเทรา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุดรธานี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุบลราชธานี

เช่าระยะยาว / ผูใ้ ห้เช่า

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

หัวหิน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สมุย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เอสพละนาด

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สําโรง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พัทยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กระบี่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศาลายา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อยุธยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี นวนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ราชบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 5

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

อมตะนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

มหาชัย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สระบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สามเสน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กําแพงเพชร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชียงราย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล พิษณุโลก

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

จันทบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เมกาซี นีเพล็กซ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมราช

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เจ้าของ / สยาม ซี นีเพล็กซ์

-ไม่มี-

กรุ งเทพ ไอแมกซ์

เจ้าของ / กรุ งเทพ ไอแมกซ์

-ไม่มี-

ซีคอน

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ฟิ วเจอร์ รังสิ ต

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

บางแค

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ลาดพร้าว

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า

เจ้าของ/ อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โคราช

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ศรี ราชา

เจ้าของ / อีจีวี เอ็กซิบิชน่ั

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

5.4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

อุปกรณ์ โบว์ ลงิ่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานกิจการโบว์ลิ่งประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ล่ิง และเครื่ องตกแต่ง มีมูลค่าตามบัญชี ณ
31 ธันวาคม 2555 รวมจํานวน 807.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุ ขมุ วิท

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้า

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

บางกะปิ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

พระราม 2

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

อุดรธานี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

หัวหิน

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

สมุย

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เอสพละนาด

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เมกาซี นีเพล็กซ์

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

สําโรง

เจ้าของ / อีจีวี เอ็กซิบิชน่ั

-ไม่มี-

พัทยา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

อยุธยา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ทองหล่อ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 7

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

5.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

งานระบบสาธารณูปโภค

งานระบบสาธารณู ป โภครวมถึ ง งานระบบลิ ฟท์ บัน ไดเลื่ อ น และอาคารที่ จ อดรถด้วย มี มู ลค่ าตามบัญ ชี ณ
31 ธันวาคม 2555 รวมจํานวน 132.91 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุ ขมุ วิท

เจ้าของ / เมเจอร์ เซอร์วสิ

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน แคราย

เจ้าของ / เมเจอร์ เซอร์วสิ

-ไม่มี-

สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญา
สาระสําคัญของสัญญาเช่าที่ดิน
สาขาสุ ขุมวิท
ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

:
:
:
:

หมายเหตุ

:

ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

:
:
:
:

หมายเหตุ
ฉบับที่ 3
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

:
:
:
:
:
:

นางสุ ภา โพธิรัตนังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นางสุ ภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ
เที่ยงธรรม, นายชุติภทั ร โพธิรัตนังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์, และนางกัณณิ กา วิโรจน์วธั น์
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
19 เมษายน 2539
28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539
โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดิน 1277 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร่
สิ่ งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์แก่ผใู ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็
ตาม
นางสุ ภา โพธิรัตนังกูล (ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,
นางสุ ภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุติภทั ร โพธิรัตนังกูร, นางกัณณิ กา
วิโรจน์วธั น์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
19 เมษายน 2539
28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539
โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดิน 1278 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร่
สิ่ งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์แก่ผใู ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด โดยนายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพฒั น์ กับนางอุรุวรรณ ชูทรัพย์
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
9 มกราคม 2547
20 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนสิ ทธิการเช่า วันที่ 5 เมษายน 2547
โฉนดเลขที่ 7584 ,7586,7587,7394 เนื้อที่ 3 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลพระโขนง อําเภอ
พระโขนง กรุ งเทพฯ
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สาขางามวงศ์ วาน-แคราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

:
:
:
:
:

บริ ษทั เอก–ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
24 มีนาคม 2551
21 ปี 4 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2551
โฉนดเลขที่ 1995 เลขที่ดิน 4 และ โฉนดเลขที่ 213114 เลขที่ดิน 5 ตําบลบางซื่ อ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขนาดพื้นที่ 5 ไร่

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
26 มิถุนายน 2550
15 ปี
10,969.84 ตรม.

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
อาคารเมเจอร์รัชโยธิน 1839 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
26 มิถุนายน 2550
15 ปี
4,651.61 ตรม.

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
26 มิถุนายน 2550
15 ปี
8,477 ตรม.

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
26 มิถุนายน 2550
15 ปี

สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

สาขารัชโยธิน (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

สาขารังสิ ต (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

สาขารังสิ ต (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 9

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

3,922 ตรม.

สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 1 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า

:

หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท์ (ถือหุน้ โดยคุณจําเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา พูลวรลักษณ์ซ่ ึ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจําเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
1 กุมภาพันธ์ 2545
บริ เวณชั้นที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สาขาปิ่ นเกล้า
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
7,000 ตรม.
15 ปี

สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
รายละเอียดทรัพย์สินที่เช่า
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลา

:
:
:
:

บริ ษทั เวล ซี นีเพล็กซ์ จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณจําเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา พูลวรลักษณ์ซ่ ึ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจําเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
อุปกรณ์ท้ งั หมดในโรงภาพยนตร์ จํานวน 8 โรง
28 มกราคม 2545
15 ปี นับจาก 1 กุมภาพันธ์ 2545

สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 2 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
เนื้อที่
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลา

:
:
:
:
:

บริ ษทั เพชรปิ่ นเกล้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทั้งนี้คุณสมเวียง ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
5,311.45 ตรม.
1 เมษายน 2548
25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริ การ

สาขาปิ่ นเกล้า (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
ที่ต้งั
เนื้อที่
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลา

:
:
:
:
:

บริ ษทั เพชรปิ่ นเกล้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทั้งนี้คุณสมเวียง ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั .เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
2,357.43 ตรม.
1 มกราคม 2548
25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริ การ
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สาขาเชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
บริ ษทั ฯ
6 ปี / 10 มีนาคม 2554
2 ถนนมหิ ดล 252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนวัวลาย
ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5,180 ตรม.

สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 โดย บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 1 พฤษภาคม 2545
ชั้น 7-8 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
6,530 ตร.ม.
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไข
เดิม

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 โดย บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
10 ปี /29 พฤษภาคม 2546
ชั้น 7 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุ งเทพฯ 10120
2,626.25 ตร.ม.
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไข
เดิม

สาขาพระราม 3 (โบว์ ลงิ่ )

:
:

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

:
:

บริ ษทั เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จํากัด
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 27 กรกฎาคม 2545
1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิ ต้ ี บางนา ชั้น 6 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุ งเทพฯ 10260
6,000 ตรม.
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไข
เดิม
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สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด
บริ ษทั ฯ
24 ปี / 4 ตุลาคม 2545
3109 อาคารโลตัส ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
6,685 ตรม.

สาขาบางกะปิ (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
21 ปี / 15 ตุลาคม 2547
3109 อาคารโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น1 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
1,476.00 ตรม.

:
:
:
:
:

บริ ษทั พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด
บริ ษทั ฯ
12 ปี 5 เดือน/ 1 มกราคม 2553
ชั้น 3 ของอาคารพาราไดซ์ พาร์ค
5,374 ตรม.

:

บริ ษทั เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฯ
1 ธันวาคม 2542
73 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
7,852 ตรม.
17.9 ปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นผูเ้ ช่าพื้นที่แทนเมเจอร์ ซี นีม่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2542

สาขาเสรีเซ็นเตอร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขารามคําแหง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า
หมายเหตุ

:
:
:
:
:

สาขาพระราม 2
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั โฟกัส โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 5 ธันวาคม 2545
128 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
6,156 ตรม.
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:

ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไข
เดิม

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจก. นิภาพรพัฒน์
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546
320/11 อาคารศูนย์การค้าวี-สแควร์ พลาซา ชั้น 3 ถนนสวรรค์วถิ ี
ตําบลปากนํ้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
6,952 ตารางเมตร
เมื่อครบ 10 ปี ต่อสัญญาได้อีก 5 ปี โดยต้องมี หนังสื อแจ้งต่ออายุสญ
ั ญาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ก่อนสัญญาจะครบกําหนด

หมายเหตุ

สาขานครสวรรค์

สาขานนทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.กรุ งสยามเซ็นเตอร์ววิ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 1 พฤศจิกายน 2546
5/81 อาคารศูนย์การค้าริ เวอร์มอลล์พล่าซ่า ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงคราม ต
สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4,599 ตารางเมตร

สาขาฉะเชิงเทรา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริ ษทั ฯ
25 ปี / 1 กุมภาพันธ์ 2547
9/2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟฉะเชิงเทรา ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.
เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
5,386 ตารางเมตร

สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เจริ ญศรี อาเขต จํากัด
บริ ษทั อุดรไฟว์สตาร์ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
15 ปี / 1 มกราคม 2547
277/1-3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตําบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
6,330 ตารางเมตร
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สาขาอุดรธานี (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เจริ ญศรี อาเขต จํากัด
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 1 ตุลาคม 2547
277/1-3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตําบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
2,550 ตารางเมตร

สาขาแฟชั่น ไอส์ แลนด์ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก.สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริ ษทั ฯ
10 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการโรงภาพยนตร์ ( เปิ ด 4 เมษายน 2548 )
ชั้นที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมู่ที่ 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
ประมาณ 5,322 ตารางเมตร

สาขาแฟชั่น ไอส์ แลนด์ (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:

เนื้อที่

:

:

บจก.สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
: 10 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 30 เมษายน 2548)
เลขที่ 5/5-6 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชั้น 3F7 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
2,206.77 ตารางเมตร

สาขาอุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เรื องรังษีอุบล 2003
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 6 สิ งหาคม 2548
พื้นที่ช้ นั 3 อาคารศูนย์การค้า SK SHOPPING PARK เลขที่ 105 ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2,520 ตารางเมตร
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สาขาเพชรเกษม
ผูใ้ ห้เช่า
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ธุรกิจโบว์ลิ่ง
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
30 ปี / 1 กันยายน 2548
611/2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค กรุ งเทพฯ
10160
5,973 ตารางเมตร

สาขาหัวหิน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า– ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ลิ่ง

:
:

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ

อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
15 ปี / 18 กุมภาพันธ์ 2549
เลขที่ 234/1 อาคารศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์เก็ตวิลเลจ ชั้นที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
3,967 ตารางเมตร

สาขาสมุย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลิ่ง
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
15 ปี / 5 พฤษภาคม 2549
1/7 หมู่ที่ 6 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย ชั้น 1 หมู่ที่ 6ตําบลบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี 84320
: 3,761 ตารางเมตร

สาขาแจ้ งวัฒนะ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลิ่ง
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
12 ปี / 1 พฤษภาคม 2549
เลขที่ 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
ประมาณ 4,687 ตารางเมตร
ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 28 สิ งหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการปี 2550)

ส่ วนที่ 2 (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 15

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สาขาพิษณุโลก (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 15 กันยายน 2549
909 อาคารเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 1,2
หมู่ที่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
2,950 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 14 กันยายน 2549

สาขาพิษณุโลก (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
15 ปี / 13 กรกฎาคม 2550
909 อาคารเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 2
หมู่ที่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
874.44 ตารางเมตร
ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 10 กรกฎาคม 2550

สาขาเอสพละนาด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็ อพเพอร์ต้ ี
บริ ษทั ฯ
25 ปี / 1 พฤษภาคม 2549
99 อาคารเอสพละนาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
ประมาณ 10,325 ตารางเมตร
ธุ รกิ จ โรงภาพยนตร์ เ ปิ ดดําเนิ น การ 14 ธัน วาคม 2549 ธุ รกิ จ โบว์ลิ่ ง และ ไอซ์ ส เก็ตเปิ ด
ดําเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2550

สาขาสํ าโรง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา

:
:
:

ที่ต้งั

:

บจ. อิมพีเรี ยล พลาซ่า จํากัด
บริ ษทั ฯ
3 ปี โดยให้คาํ มัน่ ให้เช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี /
1 เมษายน 2550
เลขที่ 999 หมู่ที่1 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สาขาพัทยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็ อพเพอร์ต้ ี
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ประมาณ 7,145 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 9 สิ งหาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 11 สิ งหาคม
2550

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
49/1 หมู่ที่ 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
5,634.12 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 20 ตุลาคม
2550

สาขาชลบุรี

สาขากระบี่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 5 ธันวาคม 2550
191 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 2 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000
3,065 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 5 ธันวาคม 2550

สาขาศาลายา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 25 มกราคม 2551
99/14 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
2,546 ตารางเมตร
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สาขาอยุธยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2551
80 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาอยุธยา ชั้นที่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางป ะอิน จ.
พระนครศรี อยุธยา 13160
4,790 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์-ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2551
4

4

4

4

สาขาเพชรบูรณ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 25 เมษายน 2551
929 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ชั้นที่ 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
3,620 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 11 กันยายน 2551
98/103 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
3,600 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 4 สิ งหาคม 2551
98/196 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2,980 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 8 สิ งหาคม 2551
158/17 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
3,285 ตารางเมตร

สาขาโลตัสนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาบิ๊กซีนวนคร

สาขาธัญบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
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สาขาราชบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 19 กันยายน 2551
110 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ ง ชั้นที่ 1 ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
3,050 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 25 กันยายน 2551

สาขาศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 28 พฤศจิกายน 2551
9 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่
อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
3,393 ตารางเมตร

สาขาอมตะนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 21 ตุลาคม 2552
700/75 หมู่ที่ 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอมตะนคร ชั้น 1 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
3,348 ตารางเมตร

สาขามหาชัย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 1 เมษายน 2553
79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชัย หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
3,140 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจก. สุ ขอนันต์ ปาร์ค
บริ ษทั ฯ
18 ปี /โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 8 เมษายน 2553
179/5 ถนนสุ ดบรรทัด ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
- ตารางเมตร

สาขาสระบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
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สาขาสามเสน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจ. สุ พรี ม สามเสน
บริ ษทั ฯ
25 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 30 สิ งหาคม 2553
เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุ พรี ม สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
ประมาณ 4,000 ตารางเมตร

สาขากําแพงเพชร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 2 ธันวาคม 2553
เลขที่ 613/1 ถนนเจริ ญสุ ข ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
62000
2,477 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจ. ซี พีเอ็น เชียงราย
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 30 มีนาคม 2554
99/9 หมู่ที่ 13 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3,365.93 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:

บจก. เซ็นทรัลเวิลด์
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 20 ตุลาคม 2554
9/99 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก แขวงพลายชุมพล อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2,939.90 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 22 ธันวาคม 2554

สาขาเชียงราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก

สาขาจันทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ 19 ธันวาคม 2554
1012 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
3,448 ตารางเมตร
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สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจ. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ
28 ปี / 3 พฤษภาคม 2555
39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
17,704 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจ. นครรอยัลซิ ต้ ี
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 13 ธันวาคม 2555
1392 ถนนศรี ปราชญ์ ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2,593 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
20 ปี / 1 กันยายน 2547
323 อาคารเอสเอฟ ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ทองหล่อ 15 ชั้น4 ซ.สุ ขมุ วิท55(ทองล่อ) คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
834 ตารางเมตร

สาขานครศรีธรรมราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาทองหล่อ

สาขาสยามพารากอน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า–โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า–โบว์ลิ่ง
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์
บจก. สยาม ซี นีเพล็กซ์
บจก.กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
25 ปี / 1 มีนาคม 2549
991 ชั้น 5-6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
20,000 ตารางเมตร

เนื้อที่

:

ประมาณ 3,011.29 ตารางเมตร

:
:
:
:

บมจ. ซี คอน ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
30 ปี / 7 กันยายน 2537
904 ชั้น 4 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10260

สาขาซีคอน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

เนื้อที่

:

ประมาณ 8,600 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก. รังสิ ตพลาซ่า
บจก.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ จํากัด
27 ปี / 1 มิถุนายน 2538
94 ถ.พหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
7,391.99 ตารางเมตร

:
:
:
:
:
:

บจ. ลาดพร้าว พลาซ่า
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
3 ปี / 1 มกราคม 2549
ชั้น 6-7 อิมพีเรี ยลเวิลด์ ลาดพร้าว
4,400 ตารางเมตร
ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ทุก 3 ปี

:
:
:
:
:

บจ.ราชดําริ พลาซ่า
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 26 ธันวาคม 2545
ชั้น 5 บิ๊กซี ราชดําริ
18,500 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
12 ปี / 1 ตุลาคม 2546
7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
6,406.80 ตารางเมตร

สาขารังสิ ต

สาขาลาดพร้ าว
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขาเมโทรโพลิส
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาปิ่ นเกล้า

สาขาอ้อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 22 เมษายน 2548
17/17 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73160
4,175 ตารางเมตร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

สาขาโคราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจ.ราชสี มาชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์
บจ. อีจีวี ไฟว์สตาร์
25 ปี / 11 สิ งหาคม 2543
ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสี มา
5,000 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
15 ปี / 1 ธันวาคม 2554
709 หมู่ที่3 ชั้นที่ 1-2 ตําบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

:
:
:
:
:

บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
บจ. อีจีวี เอ็กซิ บิชน่ั
17 ปี 5 เดือน / 20 มีนาคม 2545
ชั้น 3 แปซิ ฟิค พาร์ค
2,586.88 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า

:

บริ ษทั ซี คอน บางแค จํากัด

ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
29 ปี 1 เดือน / 18 มิถุนายน 2537 – 17 กรกฎาคม 2566
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
ชั้นที่ 4F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์พาร์คบางแค
5,009 ตารางเมตร

สาขาขอนแก่ น
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั

สาขาศรีราชา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่ มสัญญา
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาบางแค
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(6) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
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6.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ในปั จจุบนั บริ ษทั มิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อยที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีที่
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ

ส่ วนที่ 2 (6) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 1

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(7) โครงสร้ างเงินทุน

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

7.

โครงสร้ างเงินทุน

7.1

หลักทรัพย์ของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 887,576,343 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญ 887,576,343 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (ปี 2554 : 881,897,219 หุ น้ ) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ น้ ที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 5 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2546 การเปลี่ยนแปลงหุน้ ทุน ณ สิ้ นปี 2555นี้ เกิดจากในระหว่างปี 2555 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ (ESOP
- W3) ได้ใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจํานวน 5,679,124 สิ ทธิ มีผลให้หุน้ สามัญจดทะเบียนมีจาํ นวนสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 6/2550 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ จํานวน 13,000,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 1.48 ของจํานวนหุ น้
ที่จาํ หน่ายแล้ว จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (ESOP-W3) โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่
จะซื้ อหุ น้ สามัญต่อ 1.114 หุน้ สามัญที่ราคา 15.056 บาท ซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของราคาปิ ดของหุ น้ สามัญของบริ ษทั
เฉลี่ย 15 วันทําการ หลังวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (ก่อนกําหนดวัน
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ) และมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ร้อยละ 30 เริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่ งคือวันสุ ดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ
พฤศจิกายนของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ส่ วนที่ 2 ร้อยละ 30 เริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่ งคือวันสุ ดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ
พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ส่ วนที่ 3 ร้อยละ 40 เริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่ งคือวันสุ ดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ
พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
กรณี ที่วนั กําหนดใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไปเว้นแต่ในกรณี ที่วนั กําหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนวันกําหนดใช้สิทธิน้ นั
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญสามารถสะสมหรื อเลื่อนการ
ใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ตามข้างต้นออกไปได้ถึง 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญนั้น
ในกรณี การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญทําให้เกิดเศษหุ ้นที่ไม่ถึงจํานวนเต็มของหน่วยการ
ซื้ อขายหุ ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้าย
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นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท เพื่อ
(1)
การแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพื่อจัดสรรแก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั (ESOP-W3) จํานวน 13,000,000 หุ น้
(2)
ในกรณี ที่มี หุ้นสามัญ เหลื อเนื่ อ งจากการไม่ใช้สิ ทธิ แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญที่จะจัดสรรแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ
ต่อไป
ผลการปรับสิ ทธิในใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP-W3) บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี
2551 – 2553 ดังนั้น จากเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ในข้อ จ ระบุวา่ เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของ
กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วนั
แรกที่ผถู้ ือหุ ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD) บริ ษทั จึงได้พิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้ อหุ น้ สามัญใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ESOP-W3

2550

2551

2552

2553

2554-2555

ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท)

16.447

15.726

15.459

15.056

15.056

อัตราการใช้สิทธิใหม่
(หุน้ : ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ )

1.020

1.067

1.085

1.114

1.114

11 เมษายน
2551

9 เมษายน
2552

12 เมษายน
2553

10 มีนาคม
2554

15 พฤศจิกายน
2555

วันที่การปรับสิ ทธิมีผลบังคับใช้
ผลการใช้ สิทธิ ESOP- W3

ผลการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ESOP-W3) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั โดยกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด ESOP – W3
1. จํานวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ
20
ราย
2. จํานวนรายที่ได้รับจัดสรรหุน้ สามัญ
20
ราย
3. จํานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ
1,168,400
หน่วย
4. จํานวนหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
1,301,596
หุ น้
5. จํานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้
7,391,960
หน่วย
6. จํานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
8,234,647
หุ น้
7. จํานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิครั้งนี้
19,596,829.38 บาท

ส่ วนที่ 2 (7) โครงการเงินทุน หน้า 2
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นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิให้มี
โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (ESOP – W4) ต่อผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างกําลังใจให้กบั บุคลากรที่มีส่วนร่ วมในความสําเร็ จของบริ ษทั ที่ผา่ นมา และ
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริ ษทั ให้มีความตั้งใจในการทํางานกับบริ ษทั ต่อไป
ในระยะยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และก่อให้เกิดผลตอบแทนสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใน
อนาคต โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ:ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้น
เป็ นกรณี ตามที่ระบุในข้อกําหนดสิ ทธิ
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทเี่ สนอขาย: ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย: หน่วยละ 0 บาท
อายุใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้ สิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิตามข้อกําหนดสิ ทธิ
ราคาใช้ สิทธิต่อหุ้น: เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ราคาการใช้สิทธิต่อหุ น้ เท่ากับ 15.44 บาท ราคานี้ไม่ถือ
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาด เพราะคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหุ น้ บริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์ 15 วันทําการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555)
วันออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ: จะเสนอขายภายใน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคณะกรรมการหรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็ นผูก้ าํ หนดวันออกและเสนอขาย
จํานวนหุ้นสามัญทีร่ องรับการใช้ สิทธิ: 8,690,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จํานวน 881,897,219 หุน้ ทั้งนี้บริ ษทั จะเสนอขายหุ น้ รองรับนี้ ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แล้วเสร็จตาม
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงือ่ นไขและระยะเวลาการใช้ สิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดจํานวน 8,690,000 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ ESOP นี้ ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรก
ได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆไป ตรงกับวัน
ทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันใช้สิทธิ ”) ยกเว้นวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 12 (“วันใช้สิทธิครั้ง
สุ ดท้าย”) ตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดดังนี้
• วันใช้ สิทธิครั้งแรก : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั
• วันใช้ สิทธิครั้งที่2 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่3 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ส่ วนที่ 2 (7) โครงการเงินทุน หน้า 3
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่4 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)
• วันใช้ สิทธิครั้งที่5 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-4 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่6 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-5 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่7 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-6 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่8 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-7 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่9 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-8 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่10 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-9 )
• วันใช้ สิทธิครั้งที่11 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-10 )
• วันใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-11 )
ผลการใช้ สิทธิ ESOP- W4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีผบู้ ริ หารและพนักงานซึ่ งได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
(ESOP – W4) ใช้ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้ อหุ น้ สามัญแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลา 2 ปี ตามเงื่อนไขการใช้
สิ ทธิ ครั้งแรก

ส่ วนที่ 2 (7) โครงการเงินทุน หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

7.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี้

*

ลําดับที่

กลุ่มผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวิชา พูลวรลักษณ์
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA
นางภารดี พูลวรลักษณ์
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN

จํานวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
318.84
76.88
66.30
62.67
30.47
28.22
20.88
18.11
15.36
9.33

ร้ อยละ
35.92%
8.66%
7.47%
7.06%
3.43%
3.18%
2.35%
2.04%
1.73%
1.05%

บริ ษทั เหล่านี้ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่และผูถ้ ือหุ น้ ที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มพูลวรลักษณ์ ซึ่ งประกอบด้วย คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ,
คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ,คุณวิชยั พูลวรลักษณ์ เป็ นต้น หรื อมีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258

7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี หากไม่มี
เหตุจาํ เป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
7.4

หุ้นกู้ของบริษัททีย่ งั ไม่ ครบกําหนดไถ่ ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555

สั ญลักษณ์ หุ้นกู้

วันทีอ่ อกหุ้นกู้

MAJOR135A

9 เมษายน 2553

มูลค่ าหุ้นกู้
ณ วันออก
หุ้นกู้
(ล้ านบาท)
800

MAJOR178A

10 สิ งหาคม 2555

รวม

อายุห้ ุนกู้
(ปี )

วันครบกําหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้

800

3

17 พฤษภาคม
2556

3.350%

ประเภท
ของการ
เสนอ
ขาย*
PP

1,000

1,000

5

10 สิ งหาคม
2560

4.6%

PO

1,800

1,800

มูลค่ าหุ้นกู้ ณ
31 ธ.ค. 55
(ล้ านบาท)

หมายเหตุ PO คือการเสนอขายในกรณี ทว่ั ไปให้แก่ผลู ้ งทุนทุกประเภท
PP คือการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

ส่ วนที่ 2 (7) โครงการเงินทุน หน้า 5

อัตรา
ดอกเบีย้
(ต่ อปี )

การจัด
อันดับความ
น่ าเชื่อถือ ณ
31 ธ.ค. 55
A-

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(8) การจัดการ

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

8.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การจัดการ

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
อนุ กรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีดงั นี้.(1)

คณะกรรมการบริษัท

คํานิยาม
1.1

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่ งไม่ได้มีตาํ แหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
ประจําของบริ ษทั และไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั รวมทั้งเป็ นอิสระจากผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ส่ วนที่ 2 (8) การจัดการ หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

1.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจํามีอาํ นาจในการ
จัดการ และมีอาํ นาจในการลงนามผูกพันกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ น
กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน รวมเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 11 คน เห็นว่า
เป็ นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีสัดส่ วนร้อยละ 45 เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถให้
ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก และวางแผน
กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ในขณะที่ กรรมการอิสระมี สัดส่ วนถึงร้ อยละ 55 เป็ นผูท้ ี่ มีความรอบรู้ ในด้านอุตสาหกรรม
โดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริ หารสิ นทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทําให้การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ยึดถือผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสิ่ งสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายสมใจนึ ก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
7. นายอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์
8. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
10. นายนฤนาท รัตนะกนก
11. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

% ถือหุ้น
35.92%
0.89%
3.43%
0.06%
0.47%
0.08%
-

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ อผูกพันบริ ษัท คือ“นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
•

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
1.

กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งแทน

2.

กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของ

คณะกรรมการก็ได้

ส่ วนที่ 2 (8) การจัดการ หน้า 2
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

บริ ษทั ได้
3.
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุ คคลอื่ นใดให้ดาํ เนิ นกิ จ การของบริ ษทั ภายใต้การควบคุ มของ
คณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี อาํ นาจตามที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
4.

กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น

5.
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อเห็ นว่า
บริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6.
การใดที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชี
กําไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนและกําหนดค่าตอบแทน การขายหรื อโอน
กิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
•

หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท

1.
คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2.
คณะกรรมการต้อ งแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบโดยมิ ชัก ช้าในกรณี ที่ กรรมการมี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ น้ หรื อหุ น้ กูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
โดยระบุจาํ นวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี
3.
คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ช้ ีขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก
4.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
5.
กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนหรื อกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดําเนิ นการเรื่ องใดที่ กรรมการรายใดเป็ นบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการ
รายนั้นไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
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กรรมการอิสระ

คํานิยาม
กรรมการอิสระของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1.
ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิ ติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)
2.
ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมรวมถึงอํานาจในการลงนามผูกพันบริ ษทั
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานประจําของบริ ษทั หรื อเป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบนั และในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุม
4.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในลักษณะของการให้บริ การทางวิชาชี พ และทางธุ รกิจการค้า
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.
ไม่เป็ นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
6.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้

7.
สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ได้
โดยกรรมการอิ สระทําหน้าที่ พิจารณาด้วยดุ ลพินิจที่ เป็ นอิ สระ เพื่อให้นโยบาย แผนการดําเนิ นงาน และการ
บริ หารงานของบริ ษทั ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ และกฎหมายที่เกียวข้อง เพื่อเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ให้มีความเท่าเทียมกัน
อนึ่ ง การกําหนดนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเคร่ งครัดมากกว่าที่
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ ี่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งยังเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิ ญท่านเหล่านั้นเข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั เห็นว่ากรรมการ
อิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ ให้แก้ไขคุ ณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปรับปรุ งขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
คํานิยาม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ตลอดจนมี คุณสมบัติและ
หน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริ ษทั กําหนดขึ้น และเป็ นไป
ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
นายชัย จรุ งธนาภิบาล เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบมา
เป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่ งเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็ นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้ง
ให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิ ดเผยประวัติของนายชัย จรุ งธนาภิบาล ไว้ในหนังสื อรับรองประวัติ
ของกรรมการตรวจสอบที่ได้นาํ ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบใหม่เพิม่ เติมแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้ผ่านการอบรมหลักสู ตร “Audit
Committee” ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั 3 คน
ดังนี้
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ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายนฤนาท รัตนะกนก

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4.
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6.
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนด
ของตลาด หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช)
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎหมาย (Charter)
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(ซ)
รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7.
ตรวจสอบ

ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ

8.
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่ งที่ตรวจพบให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดําเนินการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
รวมถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน (ถ้า มี ) ตามประกาศสํา นัก งานก.ล.ต. และหรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้พิจารณา
และอนุมตั ิรายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับหรื อประกาศหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 4 คน
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1.
ปฏิ บ ัติงานและดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2.

ปฏิบตั ิงานและดําเนินกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริ ษทั

3.

ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั

4.
มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รื อให้กยู้ ืมเงิน หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง
การเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อการชําระหรื อใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
และเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่า
5.

มีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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มี อ าํ นาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ต่ อ

7.
จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร และกรรมการบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
8.
กํา หนดแผนธุ ร กิ จ อํานาจการบริ ห ารงาน อนุ ม ัติง บประมาณสํา หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี และดําเนิ นการตามแผนทางธุ รกิ จ และกลยุทธ์ท างธุ รกิ จ โดยสอดคล้อ งกับ นโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการ
บริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่กรรมการบริ หารท่านใดท่านหนึ่ งหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริ หารจะต้อง
นําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวภายใต้
ข้อบังคับ หรื อประกาศ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

คํานิยาม
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั หมายถึง ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ ป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั รวมทั้งการทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน
และเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า กรรมการสรรหาทุก
คนมีคุณสมบัติตามนิ ยามที่บริ ษทั กําหนดขึ้น และเป็ นไปหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นว่านายชัย จรุ งธนาภิบาล ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ในด้านการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง จึ งได้มีมติแต่งตั้งเป็ นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 4 คน มีวาระการดํารงตําแหน่วคราวละ 3 ปี ดังนี้
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ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายนฤนาท รัตนะกนก
4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

หน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
หน้ าทีเ่ กีย่ วกับการสรรหา
1.
กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
2.
พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณา
จากบุคคลที่เหมาะสมที่ จะมาดํารงตําแหน่ งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
3.
คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

หน้ าทีเ่ กีย่ วกับการกําหนดค่ าตอบแทน
1.
กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั , คณะอนุกรรมการ
ชุ ดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรื อเสนอต่อที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
2.
กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ในแต่ละปี
3.
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งให้นางสาวฐิ ตาภัส ร์ อิ ส ราพรพัฒน์ ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ในการให้
คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจการของ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
*คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การบริ ษทั แทนนายฉัฐภูมิ
ขันติวริ ิ ยะ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2.
จัดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั , คณะอนุ กรรมการ และประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และข้อ ปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ รวมถึ ง ปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม
4.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก)
ทะเบียนกรรมการ
(ข)
หนังสื อ นัดประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
(ค)
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้

5.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร

6.

สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.

ดําเนิ นการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย

กําหนด
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หาร 5 คน ดังนี้
รายชื่ อผู้บริ หาร

ตําแหน่ ง

1 นายวิชา พูลวรลักษณ์

2
3
4
5

นายธนกร ปุลิเวคินทร์
นางจินดา วรรธนะหทัย
นายเชษฐ มังคโลดม
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจ
โบว์ลิ่ง
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงาน
การเงินและบัญชี
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงาน
วางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธุรกิจฟิ ล์มโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1.
กํ า หนดแผนธุ รกิ จ แผนการลงทุ น และแผนงบประมาณประจํ า ปี เพื่ อ เสนอขออนุ ม ั ติ ต่ อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
2.
รับผิดชอบการบริ หารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้
การดําเนิ นงานของบริ ษทั บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุ รกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.
พิจารณาอนุ มตั ิให้ดาํ เนิ นการ หรื ออนุ มตั ิการใช้จ่ายเงิ นเพื่อการดําเนิ นการต่างๆ ตามระเบี ยบอํานาจ
อนุมตั ิของบริ ษทั หรื อตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว
4.
สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกตําแหน่ ง
รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ และถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่าผูบ้ ริ หารฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ให้ดาํ เนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.
แต่งตั้งผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้ อ การผลิต การขาย
และการบริ หารทัว่ ไป รวมทั้งเอกสารสําคัญอื่นๆ
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6.
กําหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริ หารจัดการภายในองค์กรเป็ นไป
ตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนด
7.
แต่งตั้งที่ ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่ จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ทั้งนี้ รวมถึงมีอาํ นาจใน
การแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้ องร้องดําเนินคดี หรื อเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
8.
มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานหรื อกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
9.
รายงานผลการดํา เนิ น งาน ความคื บ หน้ า ของโครงการต่ า งๆ ตลอดจนสถานะทางการเงิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
10.

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดําเนิ นการเรื่ องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
(ก)

ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
ข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2555 พิจารณาอนุ มตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท โดยแยก
ออกเป็ นค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จํานวน 6.6 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 3.9 ล้านบาท ซึ่ งโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้.ค่ าตอบแทนรายปี
และเบีย้ ประชุ ม
(บาท)

บําเหน็จพิเศษ
(บาท)

800,000

795,750

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ

662,500

795,750

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

กรรมการ

608,333

256,500

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์

กรรมการ

583,334

256,500

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมการ

583,333

256,500

6. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ

500,000

256,500

7. นายอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์

กรรมการอิสระ

500,000

256,500

ชื่อ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ตําแหน่ ง
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ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายปี
และเบีย้ ประชุ ม
(บาท)

บําเหน็จพิเศษ
(บาท)

8. นายวิชยั พูลวรลักษณ์

กรรมการ

500,000

256,500

9. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

687,500

256,500

10 นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

587,500

256,500

587,500

256,500

11.นายนฤนาท รัตนะกนก

(ข)

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร

ในปี 2555 ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร 4 ท่าน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง คิดเป็ นเงิน
4,002,750 บาท ส่ วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส คิดเป็ นเงิน 19,754,600 บาท
ค่ าตอบแทนอืน่
นอกเหนื อจากผลตอบแทนตามปกติ บริ ษทั ยังได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั
โดยไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจและทํางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (ESOP-W4) ได้จดั สรรให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ดังนี
รายชื่อ
นายเชษฐ มังคโลดม
นางจินดา วรรธนะหทัย

ตําแหน่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสื่ อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารพื้นที่เช่า
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในปี 2555 นี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงสื บสานเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ในการที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้นาํ เอาแบบประเมินตนเองเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริ ษทั มีระบบบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งครอบคลุมถึงเรื่ องการให้ความสําคัญต่อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน บทบาทของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสําคัญ โดยในปี ที่ผา่ นมามี
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริ ษทั จะรายงานให้ทราบ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิ ทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจนปกป้ อง ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และไม่ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดย
กําหนดนโยบายไว้ดงั นี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการปกป้ องและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิ การซื้ อ
ขายหรื อโอนหุ ้น สิ ทธิ ในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิ ทธิ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ใน
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อ
แก้ไขข้อบังคับหรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
2.
คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ได้แก่ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิ ทธิ ในการส่ งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็น
และตั้งคําถามต่อที่ประชุม เป็ นต้น
3.
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิ ทธิ หรื อการ
ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ ผูถ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
4.
คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ในการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ต่างๆ เช่ น การให้ขอ้ มูล
สําคัญที่เป็ นปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั การจัดให้ผถู้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการ เป็ นต้น
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1.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า

คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการได้นาํ นโยบายสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นมาปฏิบตั ิและมีความครอบคลุมมากกว่าสิ ทธิ
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิ ทธิในการรับรู้ขอ้ มูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าเป็ นเวลากว่า 30 วันก่อนการ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลใน
รู ปแบบเอกสารที่บริ ษทั จะจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1.
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555
2.
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
3.
เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2554 ในรู ปแบบ CD-ROM
4.
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลพิจารณาประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระจํานวน 4 คน
5.
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555
6.
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลรายนามผูส้ อบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริ ษทั ย่อยที่ใช้ผสู้ อบ
บัญชีรายเดียวกัน
7.
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
8.
เอกสารแนบ 7 คําชี้ แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่ วมประชุม และ
การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
9.
ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ (สําหรับประกอบการมอบฉันทะ)
10.
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทัว่ ไป)
11.
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กาํ หนดโดยกระทรวงพาณิ ชย์)
12.
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค (แบบสําหรับ custodian)
13.
หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
14.
ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
15.
แผนที่ต้ งั สถานที่ประชุม
ในการจัดส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่ งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่ งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงด้วย
การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งจัดให้มีอากรสแตมป์ ไว้บริ การในกรณี ที่ผถู้ ือหุ น้ ไม่ได้
นํามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทําป้ ายสัญลักษณ์สาํ หรับ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่
ประชุม โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

หลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 บริ ษทั ได้นาํ เนื้อหาการประชุมซึ่ งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการ
ประชุ ม มติ ที่ประชุ ม การลงคะแนนเสี ยง ตลอดจนคําถามและความเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้น รวบรวมจัดทําเป็ น “รายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555” เผยแพร่ ข้ ึนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3

การป้ องกันกรณีการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลและสารสนเทศ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และไม่จาํ กัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมี การ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 บริ ษทั ไม่มี
การแจกโดยกะทันหันซึ่ งเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
1.4

การอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ

บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมผู้
ถือหุ น้ โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสี ยงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผู้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
บริ ษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ผถู้ ือหุ ้นทราบในหนังสื อเชิญประชุม รวมทั้ง
ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และได้มีการบันทึ กการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
นอกจากนี้บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในการเข้าเยีย่ มชมบริ ษทั และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นข้อมูลปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
1.5

การจัดสรรเวลาและการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นร่ วมแสดงความคิดเห็น

บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และแสดง
ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึก ข้อซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อผูบ้ ริ หารลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหว่าง
การประชุมไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสามารถใช้อา้ งอิงในภายหลัง และช่วยให้ผถู้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการ
ประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้
1.6

การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555
มีคณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 11 คน จึงสรุ ปได้วา่ บริ ษทั ยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ให้
มีความเคร่ งครัดกว่าแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กาํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 2 (8) การจัดการ หน้า 16
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยอย่างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายในการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ส่ วนน้อยไว้ดงั ต่อไปนี้.•
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 100,000
หุ น้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องนับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึงวันที่
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ซึ่ งมีเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ทํา
หน้าที่ เป็ นผูร้ วบรวมวาระการประชุ มและนําเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้ องต้น หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณา
ออกเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ซึ่ งปรากฏว่าในปี 2555 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
•
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 100,000
หุ น้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องนับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึงวันที่
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ล่ วงหน้า เป็ นเวลา 4 เดื อ นก่ อ นวัน ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2555 ซึ่ งมี เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และ การให้ความยินยอมของผู้
ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นต่อไป ซึ่ งปรากฏว่าในปี
2555 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่ งครัด โดย
ไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุ มหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
•
คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้ผถู้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู้ ือหุ ้นสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง โดยได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัว่ ไป) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะ
สําหรั บ custodian) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นโดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประชุมสําหรั บให้ดาวน์
โหลดอีกด้วย
•

คณะกรรมการบริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง แต่มี
ส่ วนที่ 2 (8) การจัดการ หน้า 17
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ความประสงค์จะใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริ ษทั ได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม
และลงคะแนนเสี ยงแทนผูถ้ ือหุ ้น จํานวน 2 คน คือ นายชัย จรุ งธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ) และ นายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้
ใช้สิทธิ เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้
•
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนน
เสี ยงให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไว้และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม ซึ่ งได้จดั ทําบัตรลงคะแนนเสี ยงครบทุกวาระ เช่น การ
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล การพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแยก
เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสี ยงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง เพื่อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี หากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง
มาตรการป้ องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้อนื่ ในทางมิชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ก าํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้ข อ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่ งครอบคลุมถึงเรื่ องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าว
ผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุ รกิจ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั ได้มอบหมายให้เลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทํารายการ
ระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
3.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีเกีย่ วกับการดูแลผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่านั้น ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั จึ งได้พิจารณาชี้ บ่งผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ยขึ้ นใหม่ พร้ อมกับกําหนดเป็ นนโยบายและ
มาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่ได้ยึดถือปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พนักงานและครอบครัว
ลูกค้า และเจ้าหนี้
ผูถ้ ือหุน้
พันธมิตรทางธุรกิจ
นักกวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังต่อไปนี้.1.

พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครั ว

1)
บริ ษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดื อน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนัสประจําปี การประกันชี วิตและประกันสุ ขภาพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและ
สัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น
3)
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของ
พนักงาน การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น
4)
บริ ษทั คํานึงถึงสิ ทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรี ยนกรณี พนักงานไม่ได้
รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้น
5)
บริ ษทั มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และเอื้อต่อการ
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิผล
2.

ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้ า

1)
บริ ษ ทั มี ห น้าที่ ในการสร้ างความสัมพันธ์แ ละความร่ วมมื อ ในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และ
ให้ความสําคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการ
ดังต่อไปนี้
•
ลูกค้า

ยึดมัน่ ในการนําเสนอและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของ

•
ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สุด
•
การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
•
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
•
พร้อมที่จะต้องคําถามของลูกค้า รวมทั้งการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาํ แนะนํา
และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทาง
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นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้ าหนี ้
1)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
เชื่อถือและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
3.

ผูถ้ ือหุน้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

1)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งปกป้ องและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น
สิ ทธิ ในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิ ทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผู้
ถือหุ น้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับหรื อ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิการรายพิเศษ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี ได้แก่ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า สิ ทธิ ในการส่ งคําถามต่อที่ ประชุ มล่วงหน้าก่อนการประชุ ม สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ นและตั้งคําถามต่อที่
ประชุม เป็ นต้น ผ่านทาง
3)
4.

บริ ษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

คู่คา้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้า
1)

บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย

2)
บริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ใ นการเปิ ดโอกาสให้คู่ ค ้าทุ ก รายนําเสนอสิ น ค้า /บริ ก ารได้โ ดยเท่ า เที ย มกัน โดยให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้ ต้องปฎิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้
•
ต้องปฏิบตั ิงานต่อคูค่ า้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน
•
การพิจารณาและตัดสิ นใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะสั้นและระยะยาว
•
ต้องรักษาความลับของคู่คา้ โดยห้ามมิให้มีการรับสิ นบนหรื อค่านายหน้าใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง
ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลหรื อข้อเสนอของคู่คา้ รายหนึ่งหรื อหลายรายให้กบั คู่คา้ รายอื่นๆรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.

นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน
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1)
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
2)

บริ ษทั จะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนของบริ ษทั ให้แก่นกั ลงทุนผ่านช่องทาง

เว็บไซต์
3.2

มาตรการชดเชยผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยกรณีได้ รับความเสี ยหายจากการละเมิด

คณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิในการใช้ขอ้ มูล
ภายในดังนี้.มาตรป้ องกันข้ อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
1)
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบและปฏิบตั ิซ่ ึ งหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2)
คณะกรรมการบริ ษทั จะแนะนําให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการ
ซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็ นเวลา 1 เดื อนก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการ
เปิ ดเผยข้อมูล อันอาจเป็ นการกระทําผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานดังต่อไปนี้
มาตรป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของผู้บริ หารและพนักงาน
1)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรื อเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่ ง
ควรเป็ นของบริ ษทั หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั
2)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรื อการมีกิจกรรมส่ วนตัว และการมีผลประโยชน์ทาง
การเงินซึ่ งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผบู้ ริ หารและพนักงานผูกพันอยู่
3)
กรณี หากตําแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ท้ งั
ทางตรงตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรื อสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพี่นอ้ ง) หรื อบุคคลที่รู้จกั
ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
ให้ทราบทันที
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4)
บริ ษทั จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานในกรณี ที่อาจจะ
นําไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริ ษทั
5)
การที่ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น กิ จ กรรมภายนอกองค์ก ร หรื อ ดํา รงตํา แหน่ ง
ภายนอกองค์กร อาทิ การเป็ นกรรมการ ที่ ปรึ กษา ตัวแทน หรื อเป็ นพนักงานในองค์กรอื่ นๆ กิ จกรรมนั้นๆ จะต้องไม่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และลูกค้าของบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องไม่ทาํ ให้
เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
6)
ห้ามมิ ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมหรื อรับตําแหน่ งใดในองค์กรอื่นที่ ประกอบธุ รกิ จในลักษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั หรื อกิจการที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้รั บ ข้อ มูลส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการทําธุ ร กรรมกับ บริ ษ ทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงาน เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอโดยตลอด โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้
ส่ วนเสี ยต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณา และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบนําสรุ ปข้อมูล
ส่ วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ รายงานให้แก่คณะกรรรมการบริ ษทั ทราบและพิจารณาต่อไป โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ น
ผูต้ ิ ดตามผลอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2555 ไม่ปรากฏว่ามี ขอ้ มูลส่ วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั แต่อย่างใด
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการชดเชยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในกรณี ได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้
1.

พนักงานและครอบครัว

มาตรการป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่ อพนักงานและครอบครั ว
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ทั จัด ให้มี การดู แ ลในเรื่ อ งผลตอบแทนและสวัส ดิ การของพนัก งานอย่า งทั่ว ถึ ง และปฏิ บ ัติ ตาม
นโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่ งครัด และได้จดั ให้มีช่องทางรับข้อร้ องเรี ยน และ/หรื อข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้
สําหรับเป็ นช่องทางในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทํางาน
ในปี 2555 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากพนักงานในกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิด
2.

ลูกค้ า และเจ้ าหนี้

มาตรการป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่ อลูกค้ า และเจ้ าหนี ้
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพัยธ์ (Customer Service)
ขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์ร้องเรี ยนสําหรับลูกค้า ในกรณี ที่ลกู ค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ผูบ้ ริ หารจะพิจาณาคุณสมบัติของลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ทุกรายก่อนการทําธุ รกรรม เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ความน่าเชื่อถือ
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ในปี 2555 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิด
3.

ผู้ถือหุ้น

มาตรการป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่ อผู้ถือหุ้น
ปั จจุ บนั บริ ษทั ดําเนิ นการปกป้ องและดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประเมิ นผลและติดตามการดําเนิ นการเพื่อป้ องกันความเสี ยหากจากการละเมิ ดของผูถ้ ือหุ ้นโดย
ประเมินจากทั้งภายในองค์กร ซึ่ งจะประเมินกับฝ่ ายจัดการที่ดาํ เนิ นการดูแลสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้น และประเมินผลจากภายนอก ใน
รู ปของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ (AGM Checklist) ซึ่ งประเมินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. สมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นประจําทุกปี
ในปี 2555 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูถ้ ือหุ ้นกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิด และไม่มีความเสี ยหายจาก
เรื่ องอื่นๆ หรื อข้อร้องเรี ยนในการจํากัดสิ ทธิหรื อลิดรอนสิ ทธิต่างๆ
4.

นักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน

มาตรการป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่ อนักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดําเนิ นงานของริ ษทั
และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรื อไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง อีกทั้งยังมี
การจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรื อในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ดังนั้นที่ผ่านมาบริ ษทั จึงไม่เคยได้รับการร้องเรี ยนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
สถาบันการเงินแต่อย่างใด
3.3

กลไกการมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดกลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังต่อไปนี้
1.

2.
หัวข้อนักลงทุน
3.4

บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับข้อร้องเรี ยนและ/หรื อแสดงความคิดเห็น
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้มีช่องทางการส่ งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั

กลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรื อระบบควบคุมภายในบกพร่ อง
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•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บข้อมูลต่างๆ
ของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ
•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีกระบวนการดําเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแส โดยในเบื้ องต้น
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมสรุ ปเรื่ องดังกล่าวเพื่อนําแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
พิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง และหากพบว่าเป็ นข้อมูลที่กระทบต่อบริ ษทั จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1

ผลการปฏิบัตนิ โยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

•
ในรอบปี 2555 บริ ษทั ได้ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงิ นต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่ งใส ผ่านทางผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั อีกทั้งไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยดําเนินการเนื่ องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่
เป็ นไปตามกําหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ดาํ เนิ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจํา และ
ปฏิบตั ิตามกําหนดระยะเวลาที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
•
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้นาํ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริ ษทั เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และ
จัดให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

•
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กาํ หนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงสําหรับปี 2555 ไว้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และผู้บริหารระดับสู ง
1.
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่ เพียงพอ การเที ยบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุ รกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2.
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ซึ่ งได้แก่ การ
อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนสูงสุ ดในแต่ละปี และการกําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
3.
ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่ได้อนุ มตั ิวงเงิน
ค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ด้วย นอกจากนี้ ยงั ต้องเปิ ดเผยรวมถึงส่ วนที่
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กรรมการได้รับจากการทําหน้าที่อื่นให้บริ ษทั เช่น ที่ปรึ กษา และรวมถึงส่ วนที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการและการทําหน้าที่
อื่น เช่น ที่ปรึ กษาในบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
4.
ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ ทาํ หน้าที่ ในฝ่ ายบริ หารและได้รั บค่าตอบแทนในรู ป
เงินเดือนจากบริ ษทั มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
•
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทน
กรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 เพื่ออนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่ งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ กรรมการของบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษทั ย่อย
4.3

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษทั ได้มีการจัดทํารายงานความรั บ ผิดชอบของคณะกรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
4.4

บทบาทและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน และกลัน่ กรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวมทั้งหมดจํานวน 5 ครั้ง ซึ่ งได้มีการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด มีการจัดส่ งระเบียบวาระการประชุม
และสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อ งให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ ย 7 วันก่อ นการประชุ ม และเปิ ดโอกาสให้
กรรมการอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีเลขานุ การคณะกรรมการ และที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วม
การประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
สําหรั บการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2555 โดยมี ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิ น ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วย
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ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายสมใจนึ ก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
8. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
10. นายนฤนาท รัตนะกนก
11. นายอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท /
สามัญ
จํานวนครั้งทั้งหมด
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
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4/4

4/4

4/4
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3/4

4/4
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คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบริ หาร ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั พิจารณากําหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุ รกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจําปี 2555 ของบริ ษทั เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ติดตาม กํากับ และควบคุมให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และได้รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาส
ตลอดปี 2555 รวมถึงผลประกอบการประจําปี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบ
การเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกเดือน
รวมถึงการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ร่ วมกัน และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลสรุ ปเรื่ องที่สาํ คัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม และได้ให้ความเห็นจากการทําหน้าที่ผา่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งปรากฏในรายงานประจําปี
สําหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมดจํานวน 12 ครั้ ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้.ส่ วนที่ 2 (8) การจัดการ หน้า 26
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ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
นายนฤนาท รัตนะกนก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม /
จํานวนครั้งทั้งหมด
12/12
12/12
12/12

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
การทําหน้าที่สรรหา
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 จํานวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริ ยธรรม ซึ่ งกรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
สําหรับปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการ
เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน
การทําหน้าที่กาํ หนดค่าตอบแทน
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริ ษทั ซึ่ งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร และกําหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี
2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ มี ขนาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกัน ตลอดจนคํานึ งถึ งผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
สําหรับปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการ
เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน
4.5

ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน

•
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่ งใส รวมถึงข้อมูลทัว่ ไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนใน
การสื่ อสารกับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ทวั่ ไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเวป
ไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจ
ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริ ษทั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ
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ของบริ ษทั รายละเอียดการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น ซึ่ งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่าง
สะดวกยิง่ ขึ้น
•
บริ ษทั ได้จดั ทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส
และความเหมาะสม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.
จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็ นประจําไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณี หากันกั วิเคราะห์ประสงค์ที่
จะสอบถามข้อมูลในเรื่ องอื่นเพิม่ เติม บริ ษทั ก็จะเชิญให้นกั วิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นกรณี ๆ ไป
2.
จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.
ร่ ว มออกบู ธ นิ ท รรศการที่ จัด ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละให้ ข ้อ มู ล แก่ นัก ลงทุ น เช่ น โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

•
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะกํากับดูแลธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งมีส่วนช่วยให้การบริ หารงานและการดําเนิ นงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ และส่ งผลให้บริ ษทั เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพิ่มคุณค่า
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการจึงได้กาํ หนดหลักการกํากับกิจการที่ดีเป็ นนโยบายที่
ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับ
กิจการที่ดีต่อไปนี้
•
การคํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการให้สิทธิกบั ผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า มีสิทธิ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
•

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุก

ฝ่ าย
•
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัว่ ถึง
เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ และผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเวปไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
•
การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลและการบริ หารงาน
ด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ
•

การบริ หารงานด้วยความโปร่ งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
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•

การควบคุมและการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั

•

การดําเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุรกิจ

โครงสร้ างคณะกรรมการ

•
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่ งมี คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
•
คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงการบริ หารงานที่ โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็ นสําคัญ ดังนั้น
ประธานกรรมการของบริ ษทั จึงเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
•
สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวิธีการที่เป็ นทางการและยึดหลัก
ความโปร่ งใสไว้เป็ นสําคัญ โดยปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ ้นที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อฝ่ ายบริ หาร คือ คณะกรรมการสรรหา
จะเป็ นผูส้ รรหาบุ ค คลผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง กรรมการโดยทํา การพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสม โดยพิ จ ารณาคุ ณ วุฒิ
ความสามารถ ประสบการณ์ทาํ งาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั และ/หรื อในคณะอนุ กรรมการ
ต่างๆ และเมื่ อ คัดเลื อ กกรรมการที่ เ หมาะสมได้แ ล้ว จึ งนําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ งตั้งเป็ น
กรรมการต่อไป
•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการ โดย
เปิ ดเผยชื่ อกรรมการรายบุ คคล ตําแหน่ ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ประสบการณ์ทาํ งาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร โดยได้เปิ ดเผยไว้ผา่ นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั
5.3

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์

•
คณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึ งจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่ าย
บริ หารชัดเจน โดยฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูห้ าข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณา
เรื่ องต่างๆ
•
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริ ษทั มีความมัน่ คง และมีความสําเร็ จทางธุ รกิจที่ยงั่ ยืน
อยูไ่ ด้ในระยะยาว จึ งได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกําหนดเป้ าหมาย แผนธุ รกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึ งถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
และความมัน่ คงในระยะยาวของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของ
ฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
•
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ส นับ สนุ น ให้ เ กิ ด ระบบบรรษัท ภิ บ าลในการบริ หารงานภายในองค์ ก ร
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอน
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การอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอํานาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผูถ้ ือหุ ้นกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผูบ้ ริ หารและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลอํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่ งกันได้อย่างอิสระ
5.4

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

•
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ และฝ่ ายบริ หาร ด้วยความรอบคอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบ
จริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยยึดถือการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด รวมทั้ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณารายการ และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมพิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับความจําเป็ นและความ
สมเหตุ สมผลของรายการที่ นาํ เสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ตลอดจนให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ในรายงานประจําปี
5.5

จริยธรรมทางธุรกิจ

•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน (Code of Conduct)
เพื่อให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
และเคร่ งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์และสุ จริ ต การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้วย
ความเท่าเทียมและเป็ นธรรม การป้ องกันการละเมิดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ
และการใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่ องการรับสิ นบน ของขวัญ และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
•
คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
การดําเนิ นการของฝ่ ายบริ ห าร และการปฏิ บ ัติ งานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุ ณธรรม และจริ ยธรรมอัน ดี
นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6

การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรรมการที่ เป็ นกรรมการอิ สระ กรรมการที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั
มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้ น 11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้.กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ
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5.7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

การรวมหรือแยกตําแหน่ งเพือ่ การถ่ วงดุลอํานาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับ ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ผบู้ ริ หารคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริ หารงานได้
5.8

บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

•
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ หน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
•
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่
แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ เข้าใหม่ และดําเนิ นการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรั บกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ และคณะกรรมการได้
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
•
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้จัดให้มี ร ะบบการควบคุ ม ด้านการรายงานทางการเงิ น และการปฏิ บ ัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ ซึ่ งจะมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดงั กล่าว ซึ่ งมีความอิสระต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และได้มีการ
ทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.9

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

•
คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุม
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่
ต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษ
•
ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ในปี 2555 นั้ น ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคม 2554 เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุมประจําปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้
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•
ในการกํา หนดจํา นวนครั้ งในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุม
ประจําปี พร้อมระบุเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ
ที่ตอ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การจัดประชุมในเดือนมีนาคมเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี
และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นของบริ ษทั , การจัด
ประชุมในเดือนพฤษภาคม สิ งหาคม และธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถึง
การจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจําปี ของบริ ษทั เป็ นต้น
•
ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2555 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประชุมให้แก่
กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
•
การจัดประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่ งครัด โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และมีเลขานุ การคณะกรรมการ
และที่ ป รึ ก ษากฎหมายเข้าร่ ว มการประชุ ม และจดบัน ทึ กรายงานการประชุ ม ข้อ ซักถาม และข้อ เสนอแนะต่ างๆ ของ
กรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
•
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้งประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2
ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นเวลาเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะนําเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสําคัญกันได้
อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริ มให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่
ประชุมว่าจะมีผใู้ ดสอบถามเพิ่มเติมหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครั้ง
5.10

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํา “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ”
(CG Self Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทําการพิจารณาเป็ นรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางานให้ดีข้ ึน
5.11

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนซึ่ งเป็ นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
5.12

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู ้แก่
กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุ กรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2555
สรุ ปมีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 9 คน ที่ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ
Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรี ยบร้อยแล้ว
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•
เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
ประวัติ การถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ เป็ นต้น โดยจะจัด ส่ ง ให้ ทุ ก ครั้ งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
•
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้กาํ หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจัดทํารายงานเพื่อทราบเป็ นประจําถึ ง
แผนการพัฒนาและสื บทอดงาน ซึ่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องผูส้ ื บ
ทอดงานในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไว้แล้ว
•
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าํ หนดโครงสร้ างสํา หรั บ การพัฒ นาผูบ้ ริ ห าร โดยมอบหมายให้ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิ่ งที่ได้ดาํ เนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กบั แผนการสื บทอดงาน
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งใน
ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี
และรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในส่ วนต่างๆ
ทั้ง 5 ส่ วน คื อ องค์กรและสภาพแวดล้อ ม, การบริ ห ารความเสี่ ยง, การควบคุ ม การปฏิ บ ัติงานของฝ่ ายบริ ห าร, ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่ งรวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนิ นธุ รกิ จ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุ นระบบการตัดสิ นใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และการกําหนดวงเงิ น
อนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน
การกําหนดกรอบปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทํารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
บริ ษ ทั มี ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ ทําหน้าที่ ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิ น การดําเนิ นงาน และในด้านอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมสําคัญของบริ ษทั ได้
ดําเนินการตามแนวทางที่กาํ หนดและมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในเรื่ องจริ ยธรรมโดยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ ใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึง
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่ วนตน
หรื อผูอ้ ื่น ดังนี้
1.
ดําเนิ นการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.
ดํา เนิ น การส่ ง หนัง สื อ เวี ย นแจ้ง ให้ ผู้บ ริ หารทราบว่ า ผู้บ ริ หารที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรื องด
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ส่ วนที่ 2 (9) การควบคุมภายใน หน้า 1
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ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรั บกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กบั พนักงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะความรู้ โดย
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง และจากคําแนะนําของผูม้ ีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้พนักงาน
เข้าอบรมและสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตรา
ที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น คือ ในกรณี ปกติทีบริ ษทั ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการ
ลงทุนเพิ่มหรื อขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไร
สุ ทธิ จากการดําเนิ นงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั
อาจจะกําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจําเป็ นของ
บริ ษทั เช่น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสภาพตลาด หรื อมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของบริ ษทั เป็ นต้น
การควบคุมภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจําปี 2555 ฉบับลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้นาํ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว
การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริ ษทั ได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่ วนด้วยกัน
ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม, ส่ วนที่ 2 การบริ หารความเสี่ ยง, ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร, ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และส่ วนที่ 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริ ษทั มี
ความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ในเรื่ องการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจําปี 2555
แล้ว มีสาระสําคัญทั้ง 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุ รกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจในแต่ละปี ที่
สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อให้ผบู้ ริ หารและพนักงานแต่ละ
หน่วยงานทราบและนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจดังกล่าว
ทางบริ ษทั จัดให้มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าและปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนิ นธุ รกิจในช่วงระหว่างดําเนิ นการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เรื่ องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ว่าฝ่ ายบริ หารได้
จัดทําอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน ผลการดําเนิ นงานในอดีตถึง
ปั จจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปั จจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุ รกิจ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนถึง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานพนักงานในบริ ษทั แล้วว่ามี ความรู้ และความสามารถที่ จะปฏิ บตั ิตามเป้ าหมายได้จริ ง โดย
วิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริ ษทั และสอดคล้องต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มีหน่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยูเ่ ป็ นประจํา
บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนิ นงาน และ
ในแต่ละปี จะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรื อไม่ เพื่อให้มีการดําเนิ นงานที่มีประสิ นธิ ภาพ โดยสํานักงานใหญ่กรุ งเทพฯหรื อที่เรี ยกว่า Support center ได้จดั แบ่ง
โครงสร้ างเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่ งทําหน้าที่ สนับ สนุ นงานด้านต่ างๆ ให้แ ก่ สาขาทั้งที่ อ ยู่ในพื้ นที่ กรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิภายในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึ งการห้ามมิ ให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นไว้
อย่างชัดเจน
บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้ องกันการทุจริ ต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน มีอยูใ่ นรู ปแบบคู่มือปฏิบตั ิการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทั้งนี้
บริ ษทั ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทําการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ ษทั
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อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อใช้ทรั พยากรที่ มีอย่างคุ ม้ ค่า เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดและเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริ ต
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์
ร่ วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจด้านการบริ การจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ที่ใช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดไปจากวิธีการ
ดําเนิ นงานธุ รกิ จตามปกติ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรั บผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของ
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ิที่เท่าเทียม
กัน เป็ นธรรม เปิ ดเผย และโปร่ งใส
ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ทั้งภายนอก
และภายในและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริ ษทั จะรี บดําเนินการจัดการและบริ หารความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ที่จะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ได้ระบุ
ไว้น้ ันเกิ ดขึ้ น เพื่อให้เป็ นสัญ ญาณเตื อ นภัยในการติ ดตามและจัดการบริ หารความเสี่ ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความ
เสี่ ยงอันจะเกิดความสูญเสี ยต่อองค์กร
บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ มผูบ้ ริ หารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปั ญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน
หรื อ ตามกรณี ฉุกเฉิ นที่ เกิ ดขึ้ น และมี ช่องทางต่างๆในการสื่ อ สารและทําความเข้าใจกับ พนักงานทุ กคนในองค์กรเพื่อ
รับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ
ปัจจัยความเสี่ ยงให้มีอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริ ษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
บริ ษทั ได้มีการติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่ อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะมีการรายงาน
ต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการทุกเดือน
ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และวงเงิ นอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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บริ ษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชี และข้อมูล
สารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน และได้มี
การจัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกัน และได้กาํ หนดไว้เป็ น
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยมอบหมายให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงบริ ษทั
ห้ามมิ ให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยร่ วมพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสิ นใจอนุ มตั ิ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวเป็ นสําคัญ และกรณี เป็ นธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรื อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี
บริ ษทั ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามสัญญาในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่เกี ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริ ษทั ในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้ส่งให้กรรมการของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ย่อย ส่ วนบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ได้
ส่ งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการเจ้าหนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีมาตรการที่จะให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ประกาศใช้ และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษ ทั ตลอดจนจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ ทําหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บ ัติตามข้อ กําหนด กฎระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่กาํ หนด

-

บริ ษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริ หารสนับสนุนให้บริ ษทั ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย

ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษ ทั ได้มี การจัด เตรี ยมเอกสาร ข้อ มูลและรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ วาระการพิจ ารณาที่ สําคัญ เพื่อ ให้
คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจล่วงหน้า และหากเรื่ องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริ ษทั ก็
จะจัดให้มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทั้งนี้ หากในระหว่าง
การประชุมมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่เตรี ยมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรื อผูท้ ี่เกียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการ
พิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ผา่ นมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบั กรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็ นการ
ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการบริ ษทั โดยจัดส่ งล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ส่ วนที่ 2 (9) การควบคุมภายใน หน้า 5
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บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี ) และได้ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
ประชุมครั้งถัดไป ซึ่ งประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมเนื้ อหาในรายงานการ
ประชุมได้อย่างอิสระ
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมสถานที่ เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี และบัญชี ต่างๆ ไว้อย่างเป็ น
สัดส่ วน ส่ วนในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทําธุ รกรรมหนึ่ งนั้น บริ ษทั จะเร่ ง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริ ษทั
ได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปั จจุบนั ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับ
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริ ษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจประจําปี เพื่อขออนุ มตั ิกบั คณะกรรมการบริ ษทั โดยฝ่ าย
บริ ห ารจะรายงานความคื บ หน้าและเปรี ยบเที ยบผลการดําเนิ นงานกับ เป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
รับทราบอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริ ษทั ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
บริ ษทั กําหนดให้แต่ละหน่วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริ หาร เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าและดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเป็ นการลดและกระจายความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ งบริ ษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้ าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้จดั ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุม
ภายในของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และ
การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ
ด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้ จะมี การรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษ ัท ได้ก าํ หนดให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระ ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจึ งสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารในการปรับหรื อเพิ่มเติมการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพอย่างสูงสุ ด
บริ ษทั มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาถึงข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญทุกครั้ง โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุก
เดือน อีกทั้งยังได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
ส่ วนที่ 2 (9) การควบคุมภายใน หน้า 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้าใน
การปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ประจําทุกเดือน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่ได้ทาํ
การตัดสิ นใจดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง
ปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการทุจริ ต หรื อการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์ และสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ยัง มี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในที่ ท าํ หน้า ที่ ตรวจสอบการปฏิ บ ัติงาน รวมถึ ง
เหตุการณ์ทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะทางการ
เงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยเช่นกัน

ส่ วนที่ 2 (9) การควบคุมภายใน หน้า 7

บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(10) รายการระหว่ างกัน
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10.

รายการระหว่ างกัน

10.1

รายการระหว่ างกันทีเ่ กิดขึน้ ใน ปี 2555 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม่ เติม)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางตรงอยูร่ ้อยละ
20.49

รายได้
1. เงินปั นผลรับ

3.37

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

2. รายได้อื่น

1.39

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

37.55

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง
โดยประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขา
ทองหล่อ
และสาขาเอสพลานาด ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคา
ตลาด

2. ค่าใช้จ่ายอื่น

0.92

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

1.06

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น

15.79

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจํา

5.52

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

3.91

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่ าใช้ จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

0.97

เจ้าหนี้อื่น

0.33

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
8 ต่อปี
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ
และค่า
สาธารณูปโภค

บจ.รัชโยธิน อเวนิว

กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางตรงอยูร่ ้อยละ
50 และถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบมจ. สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ (บริ ษทั
ร่ วมของบริ ษทั ฯ ) ใน
อัตราร้อยละ 10.25

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือ รายได้
หุน้ ทางตรงอยูร่ ้อยละ
1. รายได้ค่าบริ หาร
33.00
จัดการและ
ค่าตอบแทนบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

37.09

ส่ วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน หน้า 1

เป็ นค่าตอบแทนในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ น
รายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

2. รายได้ค่า
สาธารณูปโภค

25.91

3. เงินปันผลรับ

106.18

เป็ นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่
บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็ นรายการปกติ
ทางการค้าและเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

135.68

2. ต้นทุนค่าโฆษณา

5.86

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง
ภายใต้พิน้ ที่การบริ หารจัดการของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็ น
รายการปกติทางการค้า
และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.ค่าใช้จ่ายอื่น

1.21

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

2.82

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น

5.92

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจํา

3.46

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

9.13

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

1.21

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยูใ่ น"หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจํา (รวมอยู่
ใน"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
หนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่

29.15

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

120.00

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

20.42

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ส่ วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน หน้า 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

11.80
2.12

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่ายอื่น

1.46

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

0.10

ลูกหนี้อื่น

1.09

ลูกหนี้เกิดจากบจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ขาย
ตัว๋ ภาพยนตร์ให้เมเจอร์ฯ
และยังไม่ได้เรี ยกเก็บเงินคืน
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

16.95

ลูกหนี้อื่น

4.00

เงินที่บริ ษทั ฯ ขายตัว๋ ให้และรอทําคืนใน
เดือนถัดไป
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการ

0.48

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2. รายได้ค่าเช่าและ
บริ การ
ลูกหนี้การค้า

0.67

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.77

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.09
0.14

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่าบริ หารจัดการ

1.51

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.88
6.09
2.05

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ใน "เงินกูร้ ะยะยาว
จากสถาบัน
การเงิน")
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือ รายได้
หุน้ ทางตรงอยูร่ ้อยละ
1. เงินปันผลรับ
40.00
2. รายได้อ่ืน
ค่ าใช้ จ่าย

บจ.พีวอี าร์ บลูโอ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง

บจ. เค อารี น่า

กิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ
49.00
กิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ
44.99

กิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ
50.00

รายได้

ส่ วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน หน้า 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

บจ. แมคไทย

บริ ษทั ที่คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 100

รายได้
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ
และค่า
สาธารณูปโภค

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

31.43

2. ค่าโฆษณา

1.76

เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุ ขมุ วิท รังสิ ต
สําโรง และเมโทรโพลิส เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3. ดอกเบี้ยรับ

0.14

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

4. รายได้อื่น

0.96

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1. ค่าโฆษณา

0.04

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น

0.06

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

2.79

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น

0.04

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

1.83

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.06

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

0.01

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยูใ่ น"หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจํา (รวมอยู่
ใน"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
ค่าบริ การที่ปรึ กษา

17.09

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

5.24

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

23.40

เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ อัตรา
เดือนละ 1.95 ล้านบาท โดยมีอายุของ
สัญญา เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาที่ตกลงกันตามที่
กําหนดในสัญญา เป็ นการคิดค่าตอบแทน

ค่ าใช้ จ่าย

บจ.เวลแอด

บริ ษทั ที่คุณวิชาและ
คุณภารดี พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 25 ตามลําดับ

ส่ วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์

หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ความสั มพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

บริ ษทั ที่บิดาและมารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ถือ
หุน้ ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 20 ตามลําดับ
และคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ถือหุน้ ร้อย
ละ 10

บริ ษทั ที่บิดาและมารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ถือ
หุน้ ร้อยละ 50 และร้อย
ละ 10 ตามลําดับ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
อยูท่ ี่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งตํ่ากว่า
เมื่อเทียบกับประธานบริ หารของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยถือว่าตํ่ากว่า ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้
รับค่าตอบแทนอื่นใด
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

2.09

รายได้
1. รายได้ค่าบริ หาร
จัดการ

4.80

รายได้ค่าบริ หารงานอัตราเดือนละ 4 แสน
บาท เป็ นค่าบริ หารศูนย์ของสาขาปิ่ นเกล้า
ในส่ วนของบิดาคุณวิชา เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์

19.54

เงินมัดจํา

1.30

ค่าเช่าอุปกรณ์อตั ราเดือนละ 1.8 ล้านบาท
เป็ นการเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํ นวน 8
โรง โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นราคาตลาด เทียบได้กบั ราคาอุปกรณ์
โดยรวมของโรงภาพยนตร์ท้ งั หมดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า ซึ่งมีโรงภาพยนตร์
อีจีวี
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่
ค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภค

2. ค่าสนับสนุน
ธุรกิจ

28.12

0.20

ส่ วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน หน้า 5

เป็ นการเช่าพื้นที่และบริ การส่ วนกลางเพื่อ
ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่ นเกล้า
โดยมีค่าเช่า 800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม.
โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคา
ตลาดของเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

บจ.เพชรปิ่ นเกล้า

บจ. รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

บจ. เอส เอฟ ดีเวลอป
เมนท์

ความสั มพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

ลูกหนี้อื่น

0.02

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจําค้างรับ

1.30

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ที่คุณวิชา
ค่ าใช้ จ่าย
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้ ร้อย 1. ค่าเช่าพื้นที่
ละ 99.99
ค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภค

0.69
0.01

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

20.56

2. ค่าโฆษณา
3. ค่าใช้จ่ายอื่น

0.27
1.12

เป็ นค่าสิ ทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ (ปิ่ นเกล้า) ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

0.30

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

1.17

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้
ค่ าใช้ จ่าย
ทางอ้อมผ่านบมจ.สยาม 1. ค่าสาธารณูปโภค 1.36
ฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ร้อยละ 10.25 และถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน บจ.รัช
โยธิน อเวนิว ร้อยละ
49.99
2. ดอกเบี้ยจ่าย
0.65

เป็ นค่าบริ การสาธารณูปโภคสําหรับการเช่า
พื้นที่เพือ่ สําหรับสํานักงานของบริ ษทั ฯ ใน
บริ เวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด
เป็ นรายการที่เกิดการดําเนินธุรกิจปกติ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี

ลูกหนี้อื่น

8.50

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

0.77

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

19.60

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.27

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.36

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้
ค่ าใช้ จ่าย
ทางอ้อมผ่านบมจ.สยาม
ฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
ร้อยละ 10.04
1.ค่าเช่าพื้นที่
ค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภค
2.ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

บจ.พีวอี าร์

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้
ทางตรงร้อยละ 8.84

รายได้
เงินปั นผลรับ

ล้ านบาท
ปี 2555

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

2.78

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีงวด ปี 2555
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล จากบริ ษทั ไพร้ซ
วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ให้ความเห็นว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุนรวมและ งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของ
บริ ษ ทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มีและ
ดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดทุจริ ตหรื อการ
ดําเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้ ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระที่ ไม่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

รายงานที่เกี่ยวโยง หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กนั ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี นี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ และสามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่น อย่า งมี เ หตุ ผ ลต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
ณ 31 ธันวาคม 2555

ส่ วนที่ 2 (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
หน่ วย : พันบาท
รายการ

31 ธ.ค. 55

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

480,733
1,453,560
132,241
38,426
34,653
162,840
2,302,452

460,800
50,596
1,090,004
153,851
17,800
34,657
184,661
1,992,369

202,164
48,526
967,073
134,616
10,773
35,105
157,172
1,555,429

532,016
1,376,022
178,010
57,369
36,817
233,331
2,413,565

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

372,406
7,932
12,782
20,133
1,883,886
238,164
6,612
5,332,126
287,065
367,323
520,938
150,173

177,458
5,989
12,381
38,789
1,977,167
113,229
10,695
5,180,795
342,113
424,760
555,325
156,766

278,095
5,922
10,470
55,868
2,205,263
61,249
14,288
5,406,005
338,408
418,346
589,982
81,058

30,210
5,869
3,072
1,471,947
46,148
25,657
5,709,251
338,408
500,693
624,640
99,694

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

9,199,540

8,995,467

9,464,954

8,855,589

รวมสิ นทรัพย์

11,501,992 10,987,836 11,020,383 11,269,154
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รายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

801,468
1,527,443
880,791
126,244
137,821

473,122
1,260,880
1,546,393
82,854
142,112

497,380
1,177,589
158,703
64,253
117,813

1,749,811
1,515,603
318,127
30,772
111,187

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

3,473,766

3,505,361

2,015,738

3,725,500

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,169,696
18,870
454,848

967,004
16,533
442,522

2,434,191
440,127
456,815

1,672,047
482,685

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,643,413

1,426,059

3,331,133

2,154,732

รวมหนีส้ ิ น

5,117,179

4,931,420

5,346,871

5,880,232

904,501

906,000

906,000

906,000

887,576

881,897

881,897

881,897

3,919,499
288,425
(12,986)
9,191

3,839,673
288,425

3,839,673
-

3,839,673
-

90,600
1,050,947

90,600
928,700

90,600
267,920
780,530

90,600
267,920
481,080

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 904,500,990 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 887,576,343 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินทุน - หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่ วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อหุน้ ทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

หน่ วย : พันบาท
รายการ

งบการเงินรวม

หัก หุน้ ทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

64,415
6,297,668
87,145

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52
- (267,920) (267,920)
(129,755)
(56,289)
(4,772)
5,899,540 5,536,411 5,288,478
156,876
137,100
100,444

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,384,813

6,056,416

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 55

5,673,512

5,388,922

11,501,992 10,987,836 11,020,383 11,269,154
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

งบกําไรขาดทุน
รายการ

หน่ วย : พันบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย

5,224,405
1,740,856

5,083,484
1,664,644

4,476,388
1,544,696

4,145,544
1,415,188

รวมรายได้

6,965,261

6,748,128

6,021,084

5,560,732

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

(3,603,853)
(1,113,573)

(3,471,590)
(956,114)

(2,996,908)
(947,602)

(3,011,817)
(907,434)

รวมต้ นทุน

(4,717,427)

(4,427,704)

(3,944,510)

(3,919,251)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

2,247,834
432,695
(451,926)
(1,214,965)
(133,087)
157,192

2,320,424
137,918
(450,758)
(1,055,971)
(144,035)
212,332

2,076,574
142,843
(389,594)
(1,117,249)
(138,411)
328,288

1,641,481
240,503
(374,715)
(1,010,852)
(133,369)
57,192

1,037,743
(281,915)

1,019,910
(217,598)

902,451
(125,644)

420,240
(92,803)

755,828

802,312

776,807

327,437

811,142
(55,313)
755,828

781,671
20,641
802,312

761,989
14,818
776,807

333,725
(6,288)
327,437

0.92
0.91

0.90
0.90

0.91
0.91

0.39
0.39

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
การปันส่ วนของกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

งบกระแสเงินสด
หน่ วย :พันบาท
รายการ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

1,800,446
(127,680)
(238,525)

1,744,714
(142,869)
(198,997)

1,725,792
(129,045)
(92,155)

1,681,580
(125,996)
(125,494)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,434,240

1,402,848

1,504,592

1,430,090

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดจ่ายสําหรับตัว๋ เงินรับขายลด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการลดทุนของบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

53,223
(1,800)
1,800
(1,420)
5,633
(7,800)
21,856
(16,533)
(33,026)
220,048
(113,673)
(465,448)
21,998
(488,884)

510
1,652
- (307,991)
(250,050) (1,449,768) (1,820,000)
250,141 1,401,074 1,993,037
(11,331)
(6,794)
(7,070)
14,924
13,216
42,636
(34,793)
(5,000)
(13,000)
24,354
9,251
6,808
(13,644)
(1,276)
(11,728)
(2,000)
(8,498)
(130,000) (578,984) (148,391)
42,039
46,519
39,620
202,500
(48,600)
(10,000)
(10,112)
1,000
11,310
17,928
(34,371)
(378,268) (330,242) (1,143,807)
74,365
7,551
4,763
(388,356) (402,989) (564,579)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

หน่ วย :พันบาท
รายการ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
จ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการขายหุน้ ทุนซื้อคืน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

121,345
2,780
20,337
-

340,105
7,585
21,149
-

106,493
1,605
9,811
42,056

73,600
8,693
-

(659,562)

(264,930) (1,176,636) (1,853,781)

(1,943)
328,347
(4,380)
91,800
(54,341)
1,000,000
(1,500,000)
85,505
(699,733)
-

(67)
(24,258)
(2,684)
(440,127)
221,800
(302,270)
-

(53)
440,127
(992,081)
(3,262)
100,000
(540,000)
800,000

254
(9,413)
639,486
(7,141)
2,975
(943,600)
1,500,000

556,345
(888,021)
-

-

-

(462,539)
-

(215,871)
(252,371)

(754,745)

(879,282)

(657,808)

714,319
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
รายการ

อัตราส่ วนทางการเงินงบรวม
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

0.66
0.56
0.41
7.07
51
8.42
43
7.34
49
45

0.57
0.46
0.40
7.93
45
6.21
58
8.60
42
61

0.77
0.60
0.75
7.11
51
7.04
51
7.31
49
53

0.65
0.51
0.38
6.57
55
5.10
71
6.27
57
68

32.27
14.55
2.08
177.62
10.85
11.84

34.39
14.10
2.99
183.34
11.89
13.25

34.49
11.83
5.06
242.19
12.90
13.69

29.52
8.93
0.98
338.74
5.89
6.08

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

6.57
33.84
0.61

7.30
34.48
0.61

7.05
36.09
0.55

2.91
25.65
0.49

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ตามข้อกําหนดสิ ทธิฯ) (เท่า)*
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

0.80
0.80
14.44
0.81
95.00

0.81
0.81
12.34
0.54
91.15

0.94
0.94
13.63
0.38
88.29

1.09
1.09
13.09
0.29
89.74

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

หมายเหตุ * ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ ฯ ได้กาํ หนดให้ผอู ้ อกหุน้ กูด้ าํ รงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุ น้ กูไ้ ม่เกินกว่า 1.5
ต่อ 1 ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรายไตรมาส โดย
หนีส้ ิ น หมายถึง หนี้ สินรวมในงบการเงินของผูอ้ อกหุ น้ กูต้ ามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินรวม(งบดุล) ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทาน โดย
ผูส้ อบบัญชีของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ล้ว รวมถึงการคํ้าประกันหรื ออาวัลโดยผูอ้ อกหุน้ กู้
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง มูลค่ารวมของหุน้ ทุน เงินส่ วนลํ้ามูลค่าหุน้ กําไรสะสมต่างๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่นบั รวมกําไรหรื อขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้แต่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งและลงบัญชี ทั้งนี้ ตามงบการเงินของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่ได้ผา่ นการตรวจสอบ
หรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ล้ว

11.2

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ

11.2.1 ภาพรวมของบริษัท
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ดําเนิ นธุ รกิ จหลักใน 6 กลุ่มธุ รกิ จ คือ กลุ่มธุ รกิ จ
โรงภาพยนตร์ กลุ่มธุ รกิจโบว์ล่ิง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง กลุ่มธุ รกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ กลุ่มธุ รกิจสื่ อโฆษณา
กลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายวีซีดี ดีวดี ี บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์
จากการเพิ่มสาขาในปี 2555 อีกจํานวน 3 สาขา ประกอบกับกระบวนการบริ หารสิ นทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ทําให้ ณ วันสิ้ นปี 2555 บริ ษทั ฯบริ หารโรงภาพยนตร์อยูท่ ้ งั หมด 413 โรง ให้บริ การได้กว่า 99,050 ที่นงั่ โบว์ล่ิง 420 เลน
ห้องคาราโอเกะ 274 ห้อง และ ลานสเก็ตนํ้าแข็งรู ปแบบใหม่อีก4 แห่ง และพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้ น 51,172 ตารางเมตร
สําหรับกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์น้ นั จากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการเมื่อปี 2552 เพื่อให้
การบริ หารงานเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด ทําให้เกิดกระบวนการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ข้ ึนตั้งแต่การนําภาพยนตร์เข้า
โรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในรู ปแบบของวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ทั้งหมดภายใต้การบริ หารจัดการของ
บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั เอ็ม เตอร์ ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั สร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นภายใต้ MPIC ด้วยนั้น ทําให้เกิดบูรณาการทางธุรกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ทาํ ให้ท้ งั ผล
ประกอบการของ MPIC แข็งแกร่ งขึ้น แต่ยงั ช่วยเพิม่ ความสามารถในการทํากําไรให้กบั สายธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ อีกด้วย นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการแล้ว เพื่อให้บริ ษทั ฯ เป็ นศูนย์รวมความบันเทิงที่
ครบวงจร บริ ษทั ฯยังถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม ได้แก่ บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่พฒั นาพื้นที่ให้เช่า
ในรู ปแบบศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และบริ ษทั ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ จํากัด ที่ให้บริ การเป็ นตัวแทนจําหน่าย
บัตรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรู ปแบบ ผ่านทางระบบ Online Real-time เป็ นต้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมทุน
จัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นอีกเพื่อดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศ ภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ
เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ และให้เกิดการชมภาพยนตร์มากขึ้น
และในปี 2553 บริ ษทั ยังได้ร่วมทุนจัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้งขึ้น เพื่อดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
ออกอากาศภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ และให้เกิด
การชมภาพยนตร์มากขึ้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯยังได้ลงทุนใน กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์(MJLF)
อีกด้วย ในเดือนมิถุนายน 2550 บริ ษทั ฯได้ต้ งั กองทุน MJLF ขึ้นเพื่อระดมทุนในการเข้าลงทุนในสิ ทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารในโครงการเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิ ต รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว ต่อมาในปลายปี 2553 MJLF ยังได้เข้าลงทุนในสิ ทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซู
กิ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็ น 3,300 ล้านบาท และบริ ษทั ยังได้ลงทุน
เพิ่มและรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ อยูท่ ี่ร้อยละ 33 เท่าเดิม
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ในปี 2554 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในบริ ษทั ทาเล้นท์วนั จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์
ให้บริ การผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรู ปแบบ
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุน้ ใน บริ ษทั พีวอี าร์ จํากัด(PVR) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ช้ นั นํารายหนึ่งของประเทศอินเดีย และเป็ นผู้
บุกเบิกการสร้างเครื อข่ายโรงภาพยนตร์ในรู ปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนั เครื อข่าย
ของพีวอี าร์ ประกอบด้วย 351 โรงภาพยนตร์ 85 สาขาในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ PVR เริ่ มขึ้นตั้งแต่
ปี 2551 ซึ่ งเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับ PVR จัดตั้งบริ ษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (PVR blu-O) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดีย ธุรกิจโบว์ลิ่งเป็ นธุรกิจเสริ มที่ดี ทําให้ PVR เป็ นมากกว่า
ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริ มด้วย ธุรกิจโบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากผูบ้ ริ โภคในเมืองนิวเดลี ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสาขาแรก ดังนั้น PVR blu-O จึงมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากใน
เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ ถือเป็ นโอกาสทองสําหรับบริ ษทั ฯ ในการเติบโตในต่างแดน
ในตลาดที่มีศกั ภาพสูงและใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว
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ภาพรวมของผลการดําเนินงานใน ปี 2555
กลุ่มธุรกิจ

งบตรวจสอบปี 2555
ล้านบาท

งบตรวจสอบปี 2554
ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์
4,312
4,206
รายได้จากธุรกิจสื่ อโฆษณา
850
766
รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
451
441
รายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และบริ การ
505
483
รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์
827
852
รายได้จากธุรกิจผลิตภาพยนตร์
21
รวม
6,965
6,748
หมายเหตุ ตัวเลขรายได้แต่ละส่ วนงานธุรกิจในตารางข้างต้นได้มีการสุ ทธิรายการระหว่างกันแล้ว

เพิ่มขึ้นร้อยละ

สัดส่ วน
ของรายได้

3

62

11

12

2

6

4

7

(3)

12
0.3

3

100

สั ดส่ วนรายได้ ของแต่ ละประเภทธุรกิจสํ าหรับ ปี 2555
ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งหมด 6,965 ล้านบาท ซึ่ งเพิม่ ขึ้นจากปี 2554 จํานวน 217 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3 โดยแบ่งสัดส่ วนรายได้และการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ ได้ดงั นี้

รายได้
รายได้รวมของบริ ษทั ฯ เพิม่ ขึ้น เป็ นผลมาจากรายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์สูงขึ้น ซึ่ งเกิดจากปรับราคาตัว๋
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการฉายภาพยนตร์ระบบดิจิตอล 2D 3D และ4DX เพื่อรองรับ
ระบบภาพและเสี ยงที่มีคุณภาพมากขึ้น ทําให้ผชู้ มภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงความคมชัดของภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้
ความสามารถในการบริ หารราคาบัตรชมภาพยนตร์ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและกลุ่มเป้ าหมาย (dynamic pricing)
ประกอบกับจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี นี้ มีท้ งั หมด 212 เรื่ อง ซึ่ งมากกว่าจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี 2554 ถึง 20
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เรื่ อง และการที่บริ ษทั ได้ทาํ การตลาดเพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลของลูกค้าด้วยการออกบัตร M Gen ทําให้บริ ษทั มี
ฐานข้อมูลของลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดทํารายการส่ งเสริ มการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละราย นัน่ หมายความว่าบริ ษทั ฯสามารถดําเนินการสื่ อสารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ส่ งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริ การในโรงภาพยนตร์มากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีสมาชิก M Gen อยูป่ ระมาณ 1.8 ล้านคน
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากการจําหน่าย Concession สูงขึ้น ด้วยการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของหัว Topper ให้
มีความหลากหลายและสวยงาม ส่ งผลต่อสัดส่ วนรายได้ Concession ต่อ รายได้ภาพยนตร์ (CTB) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3
(ปี 2555 : 28% , ปี 2554 : 25%)
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ณ สิ้ นปี 2555 มีมูลค่า 6,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554
จํานวน 450 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัด
จําหน่ายใหม่ของการขายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ จํานวนประมาณ 120 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริ การซึ่ งเกิดจาก
ค่าเช่าและบริ การเครื่ องฉายระบบดิจิตอลที่สูงขึ้นเนื่องจากจํานวนเครื่ องเครื่ องฉายดิจิตอลเพิ่มขึ้น จํานวน 89 เครื่ อง (ปี 2555
: 207 เครื่ อง ,ปี 2554 : 118 เครื่ อง) และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เกิดจากการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า
ความนิยม และการเพิ่มขึ้นของการปรับค่าแรงขั้นตํ่า ค่าเบี้ยประกันภัย เป็ นต้น
รายได้ อื่น
บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ได้รับเงินชดเชยความเสี ยหายกรณี อุทกภัยปี 2554 ของสาขา
ศาลายา และกรณี ไฟไหม้ของสาขาบางนา รวมจํานวน 67.83 ล้านบาท และกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนของ บริ ษทั ร่ วม
กําไร
โดยสรุ ปบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2555 จํานวน 811 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นผลกําไรสุ ทธิต่อหุ น้ 0.92 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 29 ล้านบาท หรื อประมาณร้อยละ 4
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้น ปี 2555
สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2555 มูลค่า 11,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5 จากปี
2554 สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ อื่นจากการขายเงินลงทุซ่ ึ งจะได้รับเงินในปี 2556 จํานวนประมาณ 141.10 ล้าน
บาท และลูกหนี้ การค้าจากการให้เช่าพื้นที่ที่สาขาราชดําริ ห์ จํานวน 114 ล้านบาท รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
จากการเปิ ดสาขาใหม่ 3 สาขาในปี 2555 คือ สาขาเมกา ซี นีเพล็กซ์ สาขาซี คอน บางแค และสาขานครศรี ธรรมราช
หนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้ นปี 2555 มูลค่า 5,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4 จากปี 2554
โดยรายการหลักมาจาก บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
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แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม มูลค่า 5,117 ล้านเพิม่ ขึ้น 186 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 4 จากปี ก่อน โดยเป็ นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 3,474 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่า 1,643 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้ออกหุน้ กูม้ ูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกําหนดจ่ายคืนวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ 4.6% ต่อปี และ ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั ฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจํานวน 801 ล้านบาท
กระแสเงินสด
ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดอยูจ่ าํ นวน 481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จากปี
2554 เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 1,434 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
660 ล้านบาท จากการลงทุนในสาขาใหม่ และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 755 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
การจ่ายคืนหุ น้ กูม้ ูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่ถึงกําหนดไถ่ถอนในปี 2555
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้ อกําหนดสิ ทธิฯ)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ตามข้อกําหนดสิ ทธิฯ) ของบริ ษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับงบการเงิน
รวมเท่ากับ 0.80 เท่า ลดลง 0.01 เท่า จากสิ้ นปี 2554 ที่มีอตั ราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อทุน 0.81 เท่า ซึ่ งไม่เกินเงื่อนไขของหุ ้นกู้
และเงินกูท้ ี่กาํ หนดไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า
สภาพคล่องและความสามารถในการทํากําไร
สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2555 คิดเป็ น 0.66 เท่า เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2554 เท่ากับ 0.57 ทั้งนี้เกิด
จาก บริ ษทั ฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการที่บริ ษทั ฯได้ชาํ ระหุน้ กู้ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาในการขายสิ นค้าเฉลี่ยลดลง
จาก 58 วันเป็ น 43 วัน และวงจรเงินสดเร็ วขึ้นจาก จาก 61 วันเป็ น 45 วัน แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีสภาพคล่องสู งดีข้ ึน
ความสามารถในการทํากําไร ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ ก็ตอ้ งแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประกอบกับการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าความนิยม อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ตน้ ทุนมีความเหมาะสม ทําให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนกําไรเฉพาะส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั
ฯ เทียบกับรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นจากปี ก่อนเล็กน้อย (ปี 2555: 11.65%, ปี 2554: 11.58%)
11.2.2 การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพบริ การในแต่ละสาขา จึงได้มีนโยบายที่ต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุ ง
สาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดของ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทําวิจยั ทางการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การภายในสาขา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนําไปประมวลผล และนํามาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และกล
ยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาสถานะผูน้ าํ ด้านศูนย์รวมความบันเทิงต่อไป
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นอกจากการทําวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริ การ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับงานพัฒนาพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วนงานด้านการบริ การตามแต่ละสาขา โดยมีการกําหนดเป็ นแผนอบรมพัฒนาที่ต่อเนื่อง ซึ่ งใน ปี 2555
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาจํานวน 4,203,442.66 บาท
11.2.3 โครงการในอนาคต
ในปี 2556 บริ ษทั ฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวม 119โรง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สาขาแม่สอด ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาร้อยเอ็ด ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขานครสวรรค์ 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาอยุธยา 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาอุบลราชธานี 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 7 โรง
สาขาบางใหญ่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาหนองบัวลําภู ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาสุ ราษฎร์ฐานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 7 โรง
สาขาสตูล ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาสกลนคร ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาปราจีนบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาสุ พรรณบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาสงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาสุ ราษฎร์ธานี 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาแกลง ระยอง ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาหาดใหญ่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 10 โรง โบว์ล่ิง 16 เลน คาราโอเกะ 12 ห้อง และสเก็ตนํ้าแข็ง

17.
18.
19.
20.

สาขาเชียงใหม่ 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 11 โรง และสเก็ตนํ้าแข็ง 1 ลาน
สาขาสมุย ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาดิ เอ็มโพเรี ยม 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 8 โรง
สาขา ณ เมืองLogix Group,Noida ประเทศอินเดีย ลงทุนร่ วมกับ บริ ษทั พีวีอาร์ บลูโอ จํากัด สร้างเลน

1 ลาน

โบว์ล่ิง
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ยังคาดว่าจะลงทุนในโรงภาพยนตร์อีกจํานวน 14 โรง ที่ยงั ไม่ระบุทาํ เลที่แน่นอน
เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการลงทุนในประเทศประมาณ 900
ล้านบาท และการลงทุนในประเทศอินเดียประมาณ 100 ล้านบาท โดยใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และ/หรื อ การนําเงินที่
ได้รับจากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ/หรื อ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3760 และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5339 แห่ งสํานักงานบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้รับค่าตอบแทนในส่ วนของผูส้ อบบัญชี ในปี 2555 จากบริ ษทั ฯ เป็ นเงิน
จํานวน 6,400,000 บาท
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Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 2
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

12.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -

ส่ วนที่ 2 (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่ อของนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์

กรรมการ

………………………………………

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมการ

………………………………………

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

………………………………………

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

ส่ วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้า 1

ลายมือชื่อ

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายสมใจนึก
เองตระกูล

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

68

นายวิชา
พูลวรลักษณ์

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร

49

นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฏฐ์

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร

42

นางภารดี
พูลวรลักษณ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

49

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ Upsala College, New
Jersey ,USA
ปริ ญญาโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาโท MBA
Boston University, USA
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2547-ปัจจุบนั
2543-2547
2540-2543

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
RCP - Role of the
Chairman Program

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดี กรมศุลกากร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

2546-ปัจจุบนั

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

2555-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

0.89

2545-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์

DAP - Directors
Accreditation
Program

3.43

2541-ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

-ไม่มี-

35.92

2538-ปัจจุบนั

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

DCP - Director
Certification
Program

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท Master of Public Administration, Kent
State University, USA
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์
โลหะชาละ

กรรมการอิสระ

70

นายชัย
จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

59

นายนฤนาท
รัตนะกนก

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

57

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริ กา

2

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มีปัจจุบนั
2543 – 2545
2533 – 2543

0.08

2545-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2523-2540

-ไม่มี-

2549-ปัจจุบนั
2530 - 2540
2527 - 2530

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ปลัดกรุ งเทพมหานคร
รองปลัดกรุ งเทพมหานคร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

กรรมการบริ หาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์
กลุ่ม บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ ด
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน)
บงล. ซิ ต้ ีคอร์ป จํากัด

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
DAP - Directors
Accreditation
Program

ACP - Audit
Committee
Program
DCP - Director
Certification
Program
ACP - Audit
Committee
Program
FSD - Financial
Statement for
Director
DAP - Directors
Accreditation
Program
DCP - Director
Certification
Program

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท MBA มหาวิทยาลัยแช้ปแมน, USA
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Sandiego University , USA

นายวัลลภ
ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

62

นายธนกร
ปุลิเวคินทร์

กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ธุรกิจฟิ ล์ม
ภาพยนตร์

56

ปริ ญญาโท MBA
United State International University, USA
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2545-ปัจจุบนั
2538-2540

0.06

3

2546-ปัจจุบนั
2538-2546

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
Co-ordinator

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ธุรกิจฟิ ล์มภาพยนตร์

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

บจ.รี เจนซี่

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
FSD - Financial
Statement for
Director
DAP - Directors
Accreditation
Program
DCP - Director
Certification
Program
FND - Finance for
Non – Finance
Directors
DAP - Directors
Accreditation
Program

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 56-1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริ มสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุ่ นที่ 10 คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สู่ ความเป็ นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่ น 4 สถาบันการ
บริ หารและจิตวิทยา
- CEO Development Institute
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั
รุ่ นที่ 8 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 1
ปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิชยั
พูลวรลักษณ์

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

50

นายอรรถสิ ทธิ์
ดํารงรัตน์

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

48

4

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
0.47
2550-ปัจจุบนั

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2536-2547

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ปอเรชัน่
บจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ต้ ี
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

พ.ย. 50 ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
DCP - Director
Certification
Program

DCP (Director
Certification
Program
ACP (Audit
Committee
Program)
FSD (Financial
Statements for
Director)
RCP (Role of The
Chairman Program)

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นายเชษฐ มังคโลดม

นางจินดา
วรรธนะหทัย

ตําแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ฝ่ ายสื่ อโฆษณา

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารสายงานบริ หาร
พื้นที่เช่า

อายุ
(ปี )
55
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คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2553 - ปัจจุบนั

MBA Business Administration - California State
Polytechnic University, Pomona
BA - Accounting - Ramkhamhaeng University

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

5

0.02

มี.ค. 2552 ปัจจุบนั
ม.ค. 2546 –
พ.ย.2551
ต.ค. 2545 –
ธ.ค. 2545
2539-ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายสื่ อโฆษณา
Managing Director
Finance Director
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายงานบริ หารพื้นที่เช่า

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
บมจ,เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์
เทรนเม้นท์
บจ.ทาเลนต์วนั
บจ.เค อารี น่า
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
Virgin BEC-Tero Radio
(Thailand) Ltd., Bangkok
Warner Music (Thailand)
Ltd., Bangkok
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
Certificate in
Computer
Programming Woodbury
University

-ไม่มี-

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นางสาวฐิตาภัสร์
อิสราพรพัฒน์

ตําแหน่ ง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน และ
เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2553 - ปัจจุบนั

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มี.ค.2552 –
ปัจจุบนั
2534 -2552

6

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงินและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
และบริ ษทั ในเครื อ
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
บมจ,เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์
เทรนเม้นท์
บจ.ทาเลนต์วนั
บจ.เค อารี น่า
มูลนิธิ เมเจอร์แคร์
บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ.วิคแอนด์ฮุคลันด์

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-
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บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริ ษทั
รายชื่อ

บริ ษทั ย่อย

เมเจอร์

เมเจอร์

เมเจอร์

เมเจอร์

อุดร

สยาม

เชียงใหม่

รัชโยธิน

รัชโยธิน

เมเจอร์ โบว์ล

รัชโยธิน

ไอ

ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

ซีนีแอด

พรอพเพอร์ต้ ี

เซอร์วสิ

ไฟว์สตาร์

ซี นีเพล็กซ์

ซี นีเพล็กซ์

เรี ยลตี้

ซี นีม่า

กรุ ้ป

แมเนจเมนท์

แมกซ์

คุณสมใจนึก เองตระกูล

/ x

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/ //

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/ //

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

/ //

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์

/ //

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์

/

คุณชัย จรุ งธนาภิบาล

/

คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร

/

คุณนฤนาท รัตนะกนก

/

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ**

/

คุณกิติกร พุม่ สว่าง

/

/

/

/

/

/

คุณทศพร อังสุ วรังษี

/

คุณอรชัย ปุณณะนิธิ

/

คุณพรชัย อึ้งธนไพศาล

/

/

1

/

/

/

/
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บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย
รายชื่อ

อีจีวี
อีจีวี เอ็กซิบิชั่น อีจีวี ไฟว์สตาร์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

เอ็นเตอร์เทน
โกลเด้น วิลเลจ
เอ็กซิบิชั่น

เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์
และบริษัทในเครือ

ทาเลนท์วัน

/

/

/

/

คุณวิชา พูลวรลักษณ์
คุณธนกร ปุลิเวคินทร์

/

/

/

/

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์

x

x

x

x

คุณเชษฐ มังคโลดม
คุณกิติกร พุ่มสว่าง

/

/

/

/

คุณนุสรา ปิ่นแก้ว

/

/

/

/

คุณอนงค์ สุขวรรณ

/

คุณฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

/

/

/

/

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริ หาร

/

กรรมการ

2

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

แบบประเมินนี้ จัดทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้ มที่ดีซ่งึ เป็ นรากฐานที่สาํ คัญของการ
เติบโตเจริญก้าวหน้าขององค์กร และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งสร้างสภาวะหรือปัจจัย
ต่างๆ ซึง่ เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามทีบ่ ริษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ คน
ในบริษทั ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร การทีฝ่ ่ ายบริหารและบุคคลากรในองค์กรให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน เป็ นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมการได้กาํ กับดู แลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจของบริษทั ที่ชดั เจนและวัดผลได้ เช่ น
กําหนดให้จดั ทําแผนประจําปี (Annual operation plan)และแผนระยะกลาง 3 ปี โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและ
แผนกลยุทธดําเนินธุรกิจประจําปี และแผนระยะกลาง 3 ปี ทช่ี ดั เจนและวัดผลได้ เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ (Vision&
Mission) ของบริษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ เมือ่ ได้รบั การอนุ มตั ผิ ูบ้ ริหารจะนําไปกําหนดเป็ นแผนงาน(Action Plan)ใน
หน่ วยธุรกิจของตน เพือ่ ให้พนักงานแต่ละหน่ วยงานทราบและนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้ าหมาย
และแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวทางผูบ้ ริหารจะติดตามผลอยู่ตลอดตามความเหมาะสม เพือ่ ให้ทราบผลดําเนินงานเป็ นไปตาม
แผนหรือไม่ หากมีปญ
ั หาหรือเหตุการณ์ท่ีจะทําให้ไม่เป็ นไปตามแผนงานจะสามารถปรับกลยุทธ์แผนงานในการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที และจะมีการรายงานให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ โดยผูบ้ ริหารอาจขอปรับเปลีย่ นแผนการดําเนินธุ รกิจในช่วง
ระหว่างดําเนินการให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ในขณะนัน้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เรื่องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
1.2 คณะกรรมการบริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแลว้ ว่า การตัง้ เป้ าหมายได้ดาํ เนินการอย่ างรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การให้ส่งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มกี ารจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู่การ
กระทําทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เช่น ตัง้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจของบริษทั ว่า ฝ่ ายบริหารได้จดั ทําอย่ าง
รอบคอบโดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบนั วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในต่างๆที่มผี ลต่อธุ รกิจ รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการได้ให้หลักการไว้ อีกทัง้ ได้พจิ ารณา
ทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานพนักงานในบริษทั แลว้ ว่ามีความรูแ้ ละความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามเป้าหมายได้จริง โดย
วิเคราะห์ถงึ การให้สง่ิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้ งต่อสภาวะเศรษฐกิจ

และสภาพแวดลอ้ มอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดู แลให้มหี น่ วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจ
ดังกล่าวอยู่เป็ นประจํา
1.3

บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรทีช่ ่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่ วยงานต่ างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยมีการทบทวน
โครงสร้างองค์กรและหน่ วยงานว่ายังคงสอดคลอ้ งเหมาะสมกับธุรกิจและสิ่งแวดลอ้ มต่างๆที่เปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ เพือ่ ให้มกี าร
ดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยสํานักงานใหญ่และหน่วยงานส่วนกลาง ได้จดั แบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึง่ ทําหน้าที่
สนับ สนุ น งานด้านต่ า งๆ ให้แ ก่ สาขาทัง้ ที่อ ยู่ ใ นพื้น ที่ก รุ ง เทพฯ ช่ ว ยให้ฝ่ ายบริห ารสามารถควบคุ ม การบริห ารงานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 บริษทั มีข ้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นใน
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรือไม่
 มี

 ไม่มี

บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ประกาศให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีทม่ี ี
การฝ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน
1.5 บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทัวไปที
่ ร่ ดั กุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทัว่ ไปทีร่ ดั กุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพือ่ ป้ องกันการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ าน มีอยู่ในรูปแบบคู่มอื
ปฏิบตั กิ าร (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั งิ าน (Business process flow) รวมถึงประกาศระเบียบ คําสัง่ ต่างๆ
ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพือ่ ทําการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสมํา่ เสมอ
รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เป็ นเครื่องมือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ รัดกุมและ
ป้ องกันการทุจริต

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ในระยะ
ยาว ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพือ่ ประโยชน์ร่วมกันทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว เนื่องจากบริษทั ประกอบธุรกิจด้านการบริการจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั งิ านในเรื่องความ
เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทีใ่ ช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ ไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่
ทีจ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ ด้วยการปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
เปิ ดเผย และโปร่งใส

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสีย่ งทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสีย่ งอาจ
มาจากปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษทั ขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถ
รองรับได้ หรือการกํากับดูแลไม่ทวถึ
ั ่ ง เป็ นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภค
สินค้า ทําให้มผี ลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การทีจ่ ะนําพาให้บริษทั รอดพ้นจากอันตรายทีเ่ กิดจากความเสีย่ ง
ดังกล่าวได้นนั้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํา่ เสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งนัน้ ๆ ต่อบริษทั และโอกาสทีค่ วามเสีย่ งนัน้ ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษทั มีการประเมินอย่างสมํา่ เสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจั จัยใดบ้างทีเ่ ป็ นปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีม่ าจาก
ภายนอกและภายใน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
 มี
 ไม่มี
บริษทั ได้ประเมินความเสี่ยงและติดตามอย่ างสมํา่ เสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปจั จัย ทัง้ ภายนอกและภายในและ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ เพื่อที่บริษทั จะดําเนินการจัดการและบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.2

บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจ่ ะทําให้ปจั จัยทีเ่ ป็ นความเสีย่ งนัน้ เกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี
บริษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้ปจั จัยทีเ่ ป็ นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ได้ระบุไว้นนั้ เกิดขึ้น เพือ่ ให้
เป็ นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสีย่ ง แล ้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
2.3 บริษทั กําหนดให้มมี าตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ ง รวมทัง้ มาตรการในการลดความ
เสีย่ งเหล่านัน้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการในการควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็ น
สาเหตุของปัจจัยความเสีย่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ งอันทีจ่ ะมีผลกระทบกับบริษทั
2.4

บริษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพือ่ รายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆในการสื่อสารและทําความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพือ่ รับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มอี ย่างต่ อเนื่อง
รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความ
เสีย่ งเหล่านัน้ เพือ่ ให้บริษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้

2.5

บริษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสู ง
และคณะกรรมการบริษทั ทุกเดือน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เป็ นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อให้บริษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร
กําหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึง่ แนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ริ ายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าทีท่ อ่ี าจเอื้อให้เกิดการกระทําทีท่ จุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธกี ารเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง

3.1 บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งมีการทบทวนให้เหมาะสมต่อการบริหาร และการปฏิบตั ิงาน พร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รบั ทราบอํานาจ
ดําเนินการของฝ่ ายบริหารด้วย
3.2 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็ นการตรวจสอบซึง่ กัน
และกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ (2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านทีก่ ล่าวข้างต้นออกจากกันอย่างชัดเจน โดยหน่ วยงานต่างๆของ
บริษทั มีกรอบอํานาจอนุมตั ทิ แ่ี ตกต่างกันตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ส่วนหน้าทีใ่ นการบันทึกรายการบัญชีแลข้อมูลสารสนเทศ
(รวมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ) และการจัดเก็บ การดู แลรักษาทรัพย์สินจะมีหน่ วยงานดู แลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไม่มกี าร
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่ วยงานหนึ่งหน่ วยงานใดสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลําพังตัง้ แต่ตน้ จนจบแต่จะต้องมีการ
สอบยันความถูกต้องซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษทั มี
มาตรการทีร่ ดั กุมเพือ่ ติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี าํ หนด ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนอนุ มตั กิ ารทํารายการกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมตรวจสอบ และได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยกําหนดให้มหี น่ วยงานที่ตรวจสอบ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

3.4 ในกรณีทม่ี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้กระทําโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ เท่านัน้
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ห้ามมิให้ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียเข้าร่ วมพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมนัน้ ๆ อันอาจส่งผลต่ อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
3.5 ในกรณีทม่ี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญและ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
การตัดสินใจอนุ มตั ธิ ุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญ และกรณีเป็ นธุรกรรมที่
อาจมีความขัดแย้งจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ หรือขอความเห็นก่อนแล ้วแต่กรณี
3.6 ในกรณีท่ไี ด้มกี ารอนุ มตั ธิ ุรกรรมกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทําสัญญาซื้อ
ขายสินค้า การให้กูย้ ืม การคํา้ ประกัน) ได้มกี ารติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ลผูกพันบริษทั
หรือไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กาํ หนดหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้มกี ารติดตามและกํากับให้ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิตาม
สัญญา และเงือ่ นไขข้อตกลงในสัญญาทีม่ ผี ลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
3.7 กรณีทบ่ี ริษทั มีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีทผ่ี ูท้ เ่ี กี่ยวข้องดังกล่าวนํา
โอกาสหรือประโยชน์ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดไว้เป็ นนโยบายของบริษทั รวมถึงในข้อกําหนดจริยธรรมสําหรับผู ้บริหารและพนักงาน มิให้ดาํ เนินการ
ใดๆ ทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ ยังห้ามกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงาน นําโอกาสหรือประโยชน์
ไปใช้แสงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
3.8 ในกรณีทบ่ี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมอย่างสมํา่ เสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางให้บคุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้ส่งกรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ย่อย ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ได้แต่งตัง้ ตัวแทน
บริษทั ในการติดตามดูแลการดําเนินงาน เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และรายงานผลให้บริษทั รับทราบอย่างต่อเนื่อง
3.9 บริษทั มีมาตรการทีจ่ ะติดตามให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
 มี
 ไม่มี

บริษทั มีการจัดตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบที่ทางรัฐบาล หรือหน่ วยงานราชการ รวมถึง
หน่ วยงานอื่นๆที่กาํ หนดออกมา และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษทั ตลอดจนจัดตัง้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง อันเป็ นการ
ให้บริษทั ดําเนินงานตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ ลดความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
3.10 ในกรณีทบ่ี ริษทั เคยมีการกระทําทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย บริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดการกระทําในลักษณะนัน้ อีก
หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ไม่เคยมีการกระทําทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริหารสนับสนุนให้บริษทั ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายทีก่ าํ หนดอย่าง
เคร่งครัด

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ หรือผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง ก็คอื การตัดสินใจบนพื้นฐานทีม่ ขี ้อมูลทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูล
อื่น ดังนัน้ การสือ่ สารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ่เี กี่ยวข้องจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ข ้อมูลทีม่ คี ุณภาพควรมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทั ได้จดั ให้มขี อ้ มูลที่สาํ คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลทีส่ าํ คัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั
ทางเลือกต่างๆ เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สาํ คัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิม่ เติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษทั ก็จะจัดให้มขี อ้ มูล
เพิม่ เติมเพือ่ แจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่ วยงานหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการประชุม เพือ่ ให้
ทันกาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
4.2 กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุข ้อมูลทีจ่ าํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํา่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลีย่ 7 วัน  ไม่ใช่
บริษทั จะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี ถดั ไปทัง้ ปี ต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ทราบล่วงหน้า และ
บริษทั กําหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทุก
ครัง้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาแก่คณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีท่ าํ ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ
และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) โดยในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุม

ครัง้ ถัดไป ซึง่ เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการได้แก้ไขหรือเพิม่ เติมในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ โดยจะเก็บไว้เป็ นหลักฐานและ
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั ได้ตลอดเวลา
4.4 บริษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคยได้รบั แจ้งจากผูส้ อบ
บัญชีวา่ มีข ้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล ้ว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และมีเอกสารบางส่วนที่จา้ งผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกทีไ่ ด้มาตรฐานเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเอกสารดังกล่าว ซึง่ บริษทั สามารถขอเรียกดูเอกสารได้อย่างทันกาลตามความเหมาะสม
4.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล ้วใช่หรือไม่วา่ ฝ่ ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปและเหมาะสม
่
กับลักษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีทท่ี าํ ให้บริษทั แสดงผลประกอบการทีค่ ลาดเคลือ่ นจากความเป็ นจริง
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารปรับนโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปให้
่ เป็ นไปตามฉบับปัจจุบนั ทีม่ ผี ลบังคับใช้ ภายใต้การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบ่ ริษทั จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ควรต้องติดตามอย่างสมํา่ เสมอว่า มีการปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีท่ีบริษทั มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุ รกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารว่า
เป็ นไปตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีก่ าํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุ รกิจประจําปี โดยฝ่ ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบและพิจารณาอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ให้บริษทั ดําเนินธุรกิจได้ตาม
เป้ าหมาย
5.2 กรณีทผ่ี ลการดําเนินการทีเ่ กิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ บริษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั กําหนดให้แต่ละหน่ วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น
Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพือ่ บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริษทั
สามารถปรับวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อม และปัจจัยต่างๆ ทีม่ ากระทบต่อเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างเหมาะสม
5.3

บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างสมํา่ เสมอ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั ทัง้ นี้บริษทั มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็ นหน่ วยงานอิสระโดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการให้คาํ แนะนําทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
ด้วย ทัง้ นี้จะมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ
5.4 กรณีท่บี ริษทั มีการตรวจสอบภายใน บริษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้
อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กํา หนดให้หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานอิสระ รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจํา
ทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบทีต่ รวจพบรวมถึงข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริหารพิจารณารับทราบ

5.5 เมือ่ มีการตรวจพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่
พิจารณาสังการแก้
่
ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน ใน
กรณีทข่ี อ้ บกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญเร่งด่วนจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที เพือ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
สามารถเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไขให้ทนั กาล อีกทัง้ ยังได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอ
5.6

บริษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ทีม่ สี าระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
5.7 บริษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุ ริต มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อย่างมีนยั สําคัญ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ฝ่ายบริหารของบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิ่งที่ได้ทาํ การตัดสินใจ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการทุจริต หรือการกระทําทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย โดยนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษทั ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและรายงานเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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