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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนำยวิชำ พูลวรลักษณ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 จำกกำรเติบโตธุรกิจอย่ำงรวดเร็ วในระยะเวลำที่ผำ่ นมำของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) ส่งผลให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรอันดับหนึ่งในอุตสำหกรรมโรง
ภำพยนตร์ กำรควบรวมกิจกำรกับ บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) และกำรเข้ำร่ วมทุนกับบริ ษทั ต่ำงๆ ที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯในอนำคต ซึ่งเป็ นกำรเสริ มสร้ำงให้บริ ษทั ฯ ก้ำวสู่ควำมเป็ น “สุดยอดเมืองหนังระดับ
โลกและศูนย์รวมควำมบันเทิงสำหรับชีวติ คนรุ่ นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment
Complex Provider)” และจำกกำรที่บริ ษทั พัฒนำและสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอยูเ่ สมอ ในปี 2557
บริ ษทั จึงเปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็ น “ร่ วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก หรื อ Sharing the world’s best entertainment
dreams”
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้น 22 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ำ 8 บริ ษทั รวมถึง
เงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริ ษทั ทำให้โครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยำยวงกว้ำงครอบคลุมธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและ ลำนสเก็ตน้ ำแข็ง ธุรกิจให้บริ กำรสื่ อโฆษณำ ธุรกิจให้บริ กำรพื้นที่เช่ำและบริ กำร
ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ธุรกิจลงทุน และธุรกิจให้เช่ำ
และบริ กำรระบบเครื่ องฉำยและอุปกรณ์
ณ สิ้น ปี 2558 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนของโรงภาพยนตร์ มีสำขำรวมทั้งสิ้น 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็ นสำขำในประเทศไทย จำนวน 89
สำขำ 589 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล จำนวน 37 สำขำ และต่ำงจังหวัดจำนวน 52 สำขำ และสำขำใน
ต่ำงประเทศ 2 สำขำ ได้แก่ ประเทศกัมพูชำ 1 สำขำ 7 โรงภำพยนตร์ และประเทศลำว 1 สำขำ 5โรงภำพยนตร์ มีแบรนด์ใน
เครื อทั้งหมด 12 แบรนด์ ที่ประกอบกำรในประเทศไทย
ส่ วนของโบว์ ลงิ่ ,คาราโอเกะและลานสเก็ตนา้ แข็ง มีสำขำรวมทั้งสิ้น 20 สำขำ ให้บริ กำร 356 เลนโบว์ลิ่ง 199 ห้อง
คำรำโอเกะ และ 5 ลำนสเก็ตน้ ำแข็ง โดยแบ่งเป็ นในประเทศไทยมีแบรนด์ เมเจอร์โบว์ ฮิต และบลูโอ จำนวน 19 ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 10 สำขำ ต่ำงจังหวัด 9 สำขำ และในประเทศกัมพูชำอีก 1 สำขำ ให้บริ กำร 13 เลนโบว์ลิ่ง
ส่ วนของพื้นทีเ่ ช่ าและบริการ ให้บริ กำรในสำขำทั้งหมด 17 สำขำ รวมพื้นที่ให้เช่ำทั้งสิ้น 50,658 ตำรำงเมตร มี
อัตรำพื้นที่เช่ำอยูท่ ี่ 91%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 1
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ตำรำงจำนวนโรงภำพยนตร์ เลนโบว์ลิ่ง ห้องคำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ ำแข็ง จำนวนพื้นที่ให้เช่ำแบ่งตำมกลุ่มบริ ษทั
ดังนี้
บริษัท

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
อีจวี ี ซีนีม่า
พารากอนซีนีเพล็กซ์
เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
เมกา ซีนีเพล็กซ์
หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์
ควอเทียร์ ซีเนอาร์ ต
เวสต์ เกตซีนีเพล็กซ์
พรอมานาดซีนีเพล็กซ์
อีสต์ วลิ ล์ ซีนีเพล็กซ์
ไดอาน่ าซีนีเพล็กซ์
สาขาในประเทศกัมพูชา
สาขาในประเทศลาว
รวม

จานวน
สาขา
66
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
91

โรง
ภาพยนตร์
(โรง)
395
76
16
28
8
15
10
8
12
8
8
5
7
5
601

โบว์ ลงิ่
(เลน)
220
38
46
24
15

คาราโอเกะ สเก็ตนา้ แข็ง
(ห้ อง)
(ลาน)

พื้นทีใ่ ห้ เช่ า
(ตารางเมตร)

143
16
30
10

2
1
1
1

15,636
23,111
374
11,537
-

199

5

50,658

13
356

บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์ สู่มิติใหม่แห่ งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
กำรฉำยภำพยนตร์ ดว้ ยระบบดิ จิตอลในรู ปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนำคุณภำพของระบบภำพและ
ระบบเสี ยงให้ดีข้ ึน และกำรจองตัว๋ หนังออนไลน์ ประกอบกับได้ทำกำรตลำดเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำด้วยกำรออกบัตร
สมำชิก M Generation ทำให้บริ ษทั มีฐำนข้อมูลของลูกค้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรจัดทำรำยกำรส่ งเสริ ม
กำรขำยให้เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย นั่นหมำยควำมว่ำบริ ษทั สำมำรถสื่ อสำรกับลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้มำกขึ้น ส่ งผลให้
ลูกค้ำกลับมำใช้บริ กำรในโรงภำพยนตร์ มำกขึ้น
บริ ษทั ฯ มีแผนกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทัว่ พื้นที่ของประเทศไทย เปิ ดโอกำสให้ลูกค้ำสำมำรถมำใช้
บริ กำรในโรงภำพยนตร์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว พร้อมกันนี้ในมุมมองของสื่ อโฆษณำที่รองรับด้วยระบบดิจิตอล จะทำ
ให้เกิดมิติใหม่ในรู ปแบบของกำรโฆษณำที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในแต่ละพื้นที่ และถือเป็ นกำรเพิม่ รำยได้ของสื่ อโฆษณำ
ในอนำคตเช่นกัน
ในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในนำมของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกับธุรกิจ ไม่วำ่ จะเป็ น ควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพำภำพยนตร์ที่เข้ำฉำย ควำมเสี่ ยงจำกกำรแข่งขันในธุรกิจ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 2
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ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนขยำยสำขำใหม่ ควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ ริ หำร ควำมเสี่ ยงทำงด้ำนอัคคีภยั ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำร
ก่อกำรร้ำยหรื อเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงควำมเสี่ ยงอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือกำรคำดกำรณ์ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบให้หมดไปหรื อให้นอ้ ยที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
เป็ นกำรนำควำมเติบโตมำสู่องค์กรอย่ำงต่อเนื่องและถำวร
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีเป้ ำหมำยหลักในกำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ จำกกำรขยำยสำขำไปยังจุดต่ำงๆ ทั้ง
ในกรุ งเทพฯและต่ำงจังหวัด ส่งผลให้ในปั จจุบนั มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ประมำณร้อยละ 80 และเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่
วำงไว้ บริ ษ ัทฯ ได้วำงแผนกำรเพิ่ม ยอดขำยโดยกำรลงทุ น ขยำยสำขำและเพิ่มจำนวนโรงภำพยนตร์ ให้มำกขึ้ น เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ กำรทัว่ ทุกเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล รวมถึงต่ำงจังหวัด ที่มีศกั ยภำพเพียงพอและคุม้ ค่ำกับ
กำรลงทุน และนอกเหนื อจำกกำรลงทุนขยำยสำขำเพิ่ม ทำงบริ ษทั ฯ ก็ยงั มีนโยบำยที่จะเพิ่มควำมสะดวกสบำยกับผูม้ ำใช้
บริ กำรในกำรซื้ อบัตรชมภำพยนตร์ โดยนำเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำช่วยอำนวยควำมสะดวก สำหรับช่องทำงอื่นๆ ที่จะอำนวย
ควำมสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ กำรโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และในเครื อ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรให้บริ กำรแล้วใน
ปั จจุบนั มีดงั นี้
1.
ระบบ Call Center ที่ให้บริ กำรลูกค้ำด้วยกำรโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสำขำ
2.
ระบบกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนทำง Internet โดยผ่ำน website http://www.majorcineplex.com
3.
ระบบจองซื้อบัตรผ่ำนตูจ้ ำหน่ำยตัว๋ อัตโนมัติ
4.
ระบบจองผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วสิ
5.
ระบบจองผ่ำน application ในมือถือ ( App Major , Line Pay)
นอกจำกเป้ ำหมำยกำรขยำยธุรกิ จโรงภำพยนตร์ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้กำหนดเป้ ำหมำยในกำรเพิ่มส่ วนแบ่งกำรตลำด
และเพิ่มยอดขำยจำกธุรกิจโบว์ลิ่ง และกำรให้บริ กำรห้อง Karaoke ควบคู่ไปด้วย โดยกำหนดเป็ นนโยบำยกำรลงทุนและ
กำรตลำดที่ จะมีบริ กำรโบว์ลิ่งควบคู่ไปกับโรงภำพยนตร์ โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่ และควำมเป็ นไปได้ของ
โครงกำรเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ ยังได้มีกำรขยำยตัวในส่ วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้ำงศักยภำพในกำรเติบโตของยอดขำย และช่วยผลักดัน
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงคุม้ ค่ำมำกยิง่ ขึ้น เช่น ธุรกิจสื่ อโฆษณำ ซึ่งใช้พ้นื ที่ครอบคลุมทั้งภำยในโรงภำพยนตร์และภำยใน
พื้นที่ตวั อำคำร ผ่ำนรู ปแบบต่ำงๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads ธุรกิจอำหำรและ
เครื่ องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่ อภำพยนตร์ ซึ่งมีท้ งั กำรผลิตภำพยนตร์ และจำหน่ำย ดีวดี ี วีซีดี และลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์
กำรที่ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิ จด้ำน
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และบริ หำรพื้นที่ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภำพและควำมชำนำญด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และบริ หำร
พื้นที่ ขนำดเล็ก ซึ่ งทำให้กำรขยำยสำขำของบริ ษทั ฯ เป็ นไปได้อย่ำงรวดเร็ วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้มำกขึ้นด้วย ทั้งนี้
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวมีควำมสำมำรถพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์สำหรับอำคำรที่มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร
ไปจนถึงอำคำรขนำดใหญ่กว่ำ 100,000 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมำยผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ในบำงพื้นที่ที่มีกฎหมำย
บังคับอยู่
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

1.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ความเป็ นมาของธุรกิจในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์ ได้เริ่ มทำธุรกิจโรงภำพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment
Complex) ซึ่งเป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงโรงภำพยนตร์ (Cinema) เข้ำกับธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิด
เป็ น “ศูนย์บนั เทิง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็ นศูนย์บนั เทิงที่รวมเอำควำมบันเทิงหลำกหลำยรู ปแบบไว้
ในที่เดียว โดยมีโรงภำพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็ นบริ กำรบันเทิงหลัก และธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะเป็ นธุรกิจรอง
พร้อมเสริ มด้วยบริ กำรบันเทิงอื่นหลำกหลำยประเภท เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมครบวงจรในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำใช้บริ กำรชมภำพยนตร์ อำทิเช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนหนังสื อ ร้ำนจำหน่ำยเทปเพลง วีดีโอ ร้ำนขำย
ของที่ระลึก เป็ นต้น ทำให้ลูกค้ำของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำมำรถเลือกหำควำมบันเทิงได้อย่ำงเต็มที่
เพื่อเป็ นกำร ตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำธุรกิจไลฟ์ สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์อนั ดับหนึ่งของเมืองไทย ที่ให้ควำมสำคัญ
กับกำรมุ่งมัน่ พัฒนำอุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ของไทยจนเป็ นที่ยอมรับว่ำเป็ นโรงภำพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจำก
นำนำประเทศ โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้รับรำงวัล “ผูป้ ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ ยอดเยี่ยมแห่ งภำคพื้นเอเชียประจำปี 2557
หรื อ Exhibitor of the year 2014 ในงำน Cine Asia 2014 ที่ ประเทศฮ่องกง และยังได้รับ รำงวัลสำหรับผูป้ ระกอบกำรโรง
ภำพยนตร์ ที่ มี วิ สั ย ทัศ น์ แ ละนวัต กรรมได้รั บ กำรคัด เลื อ กตำมหลัก เกณฑ์ ข องซุ ป เปอร์ แ บรนด์ 3 ด้ำน คื อ BRAND
QUALITY (คุณ ภาพของแบรนด์ ) BRAND AFFINITY (ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างแบรนด์ กั บ ผู้ บ ริ โภค) และ BRAND
PERSONALITY (เอกลักษณ์ ของแบรนด์ ) ซึ่ ง เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป สำมำรถคว้ำรำงวัลอย่ำงต่อเนื่ อง 5 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี
2554 – 2558
ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
เมษายน 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต ในศูนย์กำรค้ำ ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งอยูบ่ นถนนสุขมุ วิท ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์
จำนวน 8 โรง (รวมระบบ IMAX , 4DX และ Screen X จำก ซี เจ ซี จีวี เป็ นแห่ งแรกในประเทศไทยและเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีจอภำพยนตร์ท้ งั หมดสำมด้ำน ใช้เครื่ องฉำยทั้งหมด 9 ตัว และใช้ระบบเสี ยงดอลบี
แอทมอส)
 เปิ ดโรงภำพยนตร์อีจีวี ซีนีม่ำ สำขำนครศรี ธรรมรำช ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 4 โรง
พฤษภาคม 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำเซ็นทรัล ระยอง ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 8 โรง
 เปิ ดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี น่ำน ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 2 โรง
กรกฎาคม 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์อีจีวี ซีนีม่ำ สำขำบิ๊กซี อุดรธำนี ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 4 โรง
 เปิ ดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 7 โรง
สิงหาคม 2558
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

 บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั แพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด เปิ ดให้บริ กำรโรง
ภำพยนตร์ ภำยใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ แพลตินมั ประกอบด้วย โรงภำพยนตร์ จำนวน 5 โรง ที่ ศูนย์กำรค้ำ
เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยูย่ ำ่ นใจกลำงเมืองเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว โดยบริ ษทั ถือหุ ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์ ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 40
 เปิ ดโรงภำพยนตร์อีจีวี ซีนีม่ำ สำขำโลตัส สุรำษฎร์ธำนี ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 6 โรง
 บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ ส ฟิ ล์ม ดิ สทริ
บิวชัน่ (ลำว) จำกัด ประกอบกิ จกำรจัดจำหน่ ำยภำพยนตร์ ในประเทศลำว จำนวน 40,000 หุ ้น เป็ นเงิน 1.77 ล้ำน
บำท เป็ นกำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน
 เปิ ดโรงภำพยนตร์ เวสต์เกต ซี นี เพล็กซ์ บนห้ำงสรรพสิ น ค้ำเซ็ น ทรั ล พลำซ่ ำเวสต์เกต บำงใหญ่ ให้บ ริ กำรโรง
ภำพยนตร์จำนวน 12 โรง (รวมระบบ 4DX และ IMAX)
ตุลาคม 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำเซ็นทรัล สมุย ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
 เปิ ดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัส ขอนแก่น ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 5 โรง
 เปิ ดโรงภำพยนตร์พรอมำนำด ซีนีเพล็กซ์ ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 8 โรง (รวมระบบ 4DX)
พฤศจิกายน 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์อีสต์วลิ ล์ ซีนีเพล็กซ์ ในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์ ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 8
โรง (รวมระบบ 4DX)
ธันวาคม 2558
 เปิ ดโรงภำพยนตร์ไดอำน่ำ หำดใหญ่ ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์จำนวน 5โรง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 5

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

1.3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม

ปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ำ
ภำยในกลุ่มรวมทั้งหมด 30 บริ ษทั และเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริ ษทั ดังแผนภำพต่อไปนี้
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

หมำยเหตุ
1) บริ ษทั เค อำรี น่ำ จำกัด ในปี 2557 เป็ นกิจกำรร่ วมค้ำของบริ ษทั
2) ปี 2558 ปิ ดชำระบัญชีบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ,บริ ษทั อุดร ไฟว์สตำร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด
,บริ ษทั เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ เอ็กซิบิชนั่ จำกัด ,บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตำร์ จำกัด

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ปี 2558 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ มีดงั นี้
ชื่ อบริษัท

สัดส่ วน
การถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด

99.93% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบ 3 มิติ สำขำ พำรำกอน

2. บริ ษทั สยำม ซีนิเพล็กซ์ จำกัด

99.99% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และระบบ
Real D ภำยใต้แบรนด์พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์

3. บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

99.98% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยใต้แบรนด์อีจีวี ซีนีม่ำ

4. บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิบิชนั่ จำกัด

99.96% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยใต้แบรนด์อีจีวี ซีนีม่ำ
สำขำศรี รำชำ

5. บริ ษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

99.99% ให้เช่ำและบริ กำรระบบเครื่ องฉำยและอุปกรณ์

6. บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

99.96% ธุรกิจลงทุน

7. บริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์(แคมโบเดีย)
จำกัด

69.97% ธุรกิจโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งในประเทศกัมพูชำ

จำกจุดเริ่ มต้นโรงภำพยนตร์ในรู ปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) ที่สร้ำงขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดย
คุณวิชำ พูลวรลักษณ์ในรู ปแบบของ Standalone สร้ำงบนที่ ดินที่มีสัญญำเช่ำระยะยำว 20-30 ปี ในรู ปแบบอำคำร 7-10 ชั้น
ซึ่ งรวมโรงภำพยนตร์ และศูนย์รวมควำมบันเทิงไว้ดว้ ยกันและมีพ้ืนที่ให้เช่ำสำหรับร้ำนค้ำหลำกหลำยรู ปแบบ ทำให้ผชู ้ ม
ได้รับอรรถรสทั้งจำกจำนวนภำพยนตร์ที่หลำกหลำยและร้ำนค้ำร้ำนอำหำรที่มีให้เลือกมำกมำย จำกปริ มำณผูม้ ำใช้บริ กำรใน
ศูนย์ Standalone ที่มีอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง เป็ นผลให้มีร้ำนค้ำเข้ำมำเช่ำพื้นที่กนั มำก ส่งผลให้บริ ษทั ฯมีอตั รำพื้นที่เช่ำเกินกว่ำ 90
% มำโดยตลอด โรงภำพยนตร์ รูปแบบ Standalone ณ สิ้ นปี 2558 มี 5 สำขำได้แก่ สำขำปิ่ นเกล้ำ (สำขำแรกของประเทศ
ไทย), สำขำสุขมุ วิท ,สำขำรัชโยธิน ,สำขำรังสิ ต และสำขำเอสพลำนำดงำมวงศ์วำน-แครำย
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้วบริ ษทั ฯยังขยำยสำขำในอีก 3 รู ปแบบดังนี้
• รู ปแบบห้ำงสรรพสิ นค้ำ
• รู ปแบบศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์
• รู ปแบบห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่
ในอดีตกำรขยำยสำขำในรู ปแบบห้ำงสรรพสิ นค้ำเป็ นที่นิยม เนื่ องจำกห้ำงสรรพสิ นค้ำมีอตั รำกำรเติบโตที่สูงมำก
อีกทั้งยังสำมำรถประหยัดเงินลงทุนได้มำกกว่ำกำรขยำยสำขำแบบ Standalone ต่อมำบริ ษทั ฯได้เพิ่มรู ปแบบกำรขยำย
สำขำอีกรู ปแบบหนึ่ งคือแบบศูนย์กำรค้ำไลฟ์ สไตล์มอลล์ต้ งั แต่ปี 2547 โดยกำรเข้ำไปร่ วมลงทุนในบมจ. สยำมฟิ วเจอร์ ดี
เวลอปเม้นท์ซ่ึ งเป็ นผูด้ ำเนิ นธุรกิจพัฒนำและบริ หำรศูนย์กำรค้ำประเภทศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์ซ่ึ งใช้เนื้ อที่
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 7
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ในกำรก่อสร้ำงเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวลำก่อสร้ำง 6-12 เดือนดังนั้นจึงสำมำรถเลือกทำเลที่อยูใ่ กล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรได้เป็ นอย่ำงดี
จำกกระแสควำมนิ ยมในกำรรับชมภำพยนตร์ และมีโรงภำพยนตร์เป็ นผู ้เช่ำหลักธุรกิจของ บมจ. สยำมฟิ วเจอร์ดีเวล
อปเม้นท์จึงสำมำรถเติบโตได้กว่ำ 10 เท่ำในช่วง 4 ปี ที่ผ่ำนมำ ส่ งผลให้ปัจจุบนั บริ หำรพื้นที่เช่ำสู งกว่ำ 4 แสน ตำรำงเมตร
ก่อให้เกิดผลดีท้ งั ต่อทำงบริ ษทั ฯคือสำมำรถเข้ำไปตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนสำมำรถให้สะดวกต่อผูช้ มภำพยนตร์ โดยที่ ไม่ตอ้ ง
เดินทำงไกล สำหรับผลดีต่อ บมจ. สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ก็คือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ำใช้บริ กำรได้
หลำกหลำยมำกขึ้นด้วยโรงภำพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์กำรค้ำ
อีกทำงเลือกของกำรพัฒนำรู ปแบบสำขำของบริ ษทั ฯ คือกำรเปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์และเลนโบว์ลิ่ง โดยเป็ นผู ้
เช่ำหลักในห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ รู ปแบบนี้ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยิง่ ในต่ำงจังหวัดเพรำะห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่เหล่ำนี้ไม่
เพียงแต่เป็ นแหล่งจับจ่ำยใช้สอยสำหรับคนต่ำงจังหวัดแต่ยงั เป็ นจุดนัดพบตลอดจนเป็ นสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจสำหรับ
ครอบครัวอีกด้วย โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมมือกับห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ปั จจุ บันบริ ษทั ฯครองส่ วนแบ่ งตลำดมำกกว่ำร้อยละ 80 ของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ ในประเทศไทยเป็ นผลมำ
จำกกำรควบรวมกิ จกำรกับ บมจ. อี จีวีเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ในปี 2547 ซึ่ งมี ส่วนแบ่งตลำด ณ ขณะนั้นอยู่ท่ี ประมำณร้ อย
ละ 23 และกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่ อง
ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯมีแบรนด์ในเครื อทั้งสิ้น 12 แบรนด์ดงั นี้
• เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
• หำดใหญ่ซีนีเพล็กซ์
• อีจีวซี ีนีม่ำ
• ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต
• พำรำกอนซีนีเพล็กซ์
• เวสต์เกตซีนีเพล็กซ์
• เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์
• พรอมำนำดซีนีเพล็กซ์
• พำรำไดซ์ซีนีเพล็กซ์
• อีสต์วลิ ล์ซีนีเพล็กซ์
• เมกำซีนีเพล็กซ์
• ไดอำน่ำซีนีเพล็กซ์
บริ ษทั ฯมี สำขำในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งสิ้ น 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ สำมำรถรองรับผูช้ มได้
141,308 ที่ นั่ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกประเทศไทยยังมีจำนวนโรงภำพยนตร์ ต่อจำนวนประชำกรอยู่ในระดับต่ ำ บริ ษทั ฯจึ งมีแผน
ขยำยโรงภำพยนตร์ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของประชำกรในปี 2559 อีกจำนวน 60 - 90 โรงภำพยนตร์ และต่อไปอีกอย่ำง
น้อยปี ละ 50 - 80 โรงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
โรงภำพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นกำรให้บริ กำรลูกค้ำในทุกระดับชั้นและโรงภำพยนตร์ ที่ทนั สมัย
หลำกหลำยรู ปแบบทั้งกำรฉำยภำพยนตร์ แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสี ยงที่มีคุณภำพ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสให้กบั ลูกค้ำ บริ ษทั มุ่งขยำยสำขำไปทั่วประเทศและเพื่อให้ผูม้ ำใช้บริ กำรได้สัมผัสถึงควำมหลำกหลำยของโรง
ภำพยนตร์ ในรู ปแบบต่ำงๆบริ ษทั ฯจึงเน้นตกแต่งสำขำด้วยรู ปลักษณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละแห่ งโดยใช้รูปแบบกำร
ตกแต่งภำยในโรงภำพยนตร์ ดว้ ยแนวทำงกำรออกแบบระดับสำกลตำมสถำนที่ ที่ ได้รับควำมนิ ยมสู งทั่วโลกเพื่อให้ผูช้ ม
ภำพยนตร์ได้สมั ผัสถึงอรรถรสนั้น

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 8

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำหรับลูกค้ำในระดับพรี เมี่ยมบริ ษทั ฯได้มีกำรออกแบบและตกแต่งโรงภำพยนตร์ ระดับหกดำว เพื่อสนองกำรใช้
ชีวิตที่เหนื อระดับไว้ที่โรงภำพยนตร์ พำรำกอนซี นีเพล็กซ์อย่ำงเช่นโรงภำพยนตร์ บำงกอกแอร์ เวยส์บลูริบบอนสกรี น เป็ น
ไลฟ์ สไตส์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ใหม่สไตล์บูทีคเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์แตกต่ำงที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำซึ่ งเป็ น
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์นิยมควำมสะดวกสบำยและควำมเป็ นส่ วนตัวในกำรชมภำพยนตร์ อย่ำงเต็มรู ปแบบสำหรับ
ลูกค้ำที่ ใช้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ดังกล่ำวจะได้รับบริ กำรพิเศษแบบส่ วนตัว ณ หัองรับรองบำงกอกแอร์ เวยส์บลูริบบอน
เลำจน์ ซึ่งตกแต่งด้วยบรรยำกำศสุดชิคพร้อมบริ กำรอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่มให้รับประทำนก่อนเข้ำชมภำพยนตร์ รวมไปถึง
บริ กำรนวดสปำในโรงภำพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย ภำยในโรงภำพยนตร์ตกแต่งด้วยเบำะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้และ
มีบริ กำรหมอนและผ้ำห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นงั่ นอกจำกนี้พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ยงั เปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ “อินิกม่ำเดอะ
ชำโดว์สกรี น” อีกนวัตกรรมหนึ่ งที่เป็ นเอกสิ ทธิ์ เฉพำะสมำชิกภำยในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบำร์ เครื่ องดื่ ม
และโรงภำพยนตร์สุดหรู ขนำด 34 ที่นงั่ เหมำะสำหรับกำรจัดปำร์ต้ ีส่วนตัวซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีท้ งั จำกลูกค้ำระดับ
VIP และลูกค้ำองค์กร
ในปี 2554 ได้มีกำรเปิ ดบริ กำรโรงภำพยนตร์ 4DX ที่ พำรำกอนซี นีเพล็กซ์เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งโลก
ภำพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้ำได้รับอรรถรสในทุกๆด้ำนไม่ว่ำจะเป็ นภำพแสงสี เสี ยงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟคต่ำงๆด้วยกำรเพิ่ม
ควำมพิเศษให้กบั โรงภำพยนตร์ดว้ ยเก้ำอี้แบบเฉพำะพร้อมเอฟเฟคตระกำรตำถึง 24 ชนิดและระบบฉำยดิจิตอล 3 มิติ
ณ สิ้นปี 2558 รวมสำขำที่ให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้น 7 สำขำได้แก่ สำขำพำรำกอน สำขำรัชโยธิน สำขำ
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลั หำดใหญ่ สำขำเซ็นทรัลเวสต์เกต สำขำพรอมำนำด และสำขำเซ็นทรัล
อีสต์วลิ ล์
สำหรับกำรให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ในต่ำงประเทศ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ที่ประเทศ
กัมพูชำ ตั้งอยูท่ ี่ ห้ำงอิออนมอลล์กรุ งพนมเปญ บนพื้นที่ ประมำณ 6,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยโรงภำพยนตร์ จำนวน 7
โรง 1,578 ที่นงั่ เป็ นโรงภำพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ จำนวน 5 โรง เป็ นโรงภำพยนตร์ วี
ไอพี 1 โรง และโรงภำพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง และในปี 2558 ได้เปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ในนครเวียงจันทร์ ประเทศ
ลำว จำนวน 5 โรง 1,148 ที่นงั่
ธุรกิจโบว์ ลงิ่ คาราโอเกะและลานสเก็ตนา้ แข็ง
ปี 2558 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริ กำรโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ ำแข็ง มีดงั นี้
ชื่ อบริษัท

สัดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จำกัด

99.99%

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ กำรด้ำนโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ ำแข็ง
และกำรบันเทิง

2. บริ ษทั เค อำรี น่ำ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้บริ กำรด้ำนคำรำโอเกะและกำรบันเทิง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 9

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

บริ ษทั ฯได้เริ่ มธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะในปี 2540 ที่ Standalone สำขำสุขมุ วิทจำนวน 20 เลนโดยเน้นควำม
หลำกหลำยของกำรบริ กำรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั ฯในกำรเป็ นศูนย์รวมควำมบันเทิ งครบวงจรในที่ แห่ ง
เดียวภำยใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” นำเสนอบริ กำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำเพื่อควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็ น
สถำนที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆสำมำรถมำสังสรรค์ดว้ ยกันได้แตกต่ำงจำกโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อกำรกีฬำเพียง
อย่ำงเดียว ต่อมำในปี 2549 บริ ษทั ฯได้เปิ ดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ ตลำดภำยใต้ชื่อ “บลูโอริ ทึมแอนด์โบว์ล ” โดยมี
ลักษณะเป็ นแฟชัน่ โบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำระดับบนในย่ำนธุรกิจใจกลำงเมืองโดยเปิ ดแห่ งแรก ณ ห้ำงสรรพสิ นค้ำสยำม
พำรำกอนให้บริ กำรโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคำรำโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ภำยใน 1 ห้องประกอบด้วยเลน
โบว์ลิ่ง 4 เลนและบริ กำรคำรำโอเกะ ซึ่ งได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี บริ ษทั จึงได้ทำกำรทยอยเปิ ดสำขำภำยใต้แบรนด์ “บลู
โอริ ทึ มแอนด์โบว์ล ” เรื่ อยมำ ส ำหรั บกำรขยำยธุ รกิ จในต่ำงประเทศในเดื อนมิ ถุนำยน 2557 บริ ษทั ได้ทำกำรเปิ ดสำขำ
ประเทศกัมพูชำให้บริ กำรโบว์ลิ่ง 13 เลน โดยมีหอ้ งแบบแพลตินมั่ 1 ห้อง
บริ ษทั ฯได้เปิ ดตัวลำนสเก็ตน้ ำแข็งรู ปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “ซับซีโร่ ” ซึ่งกลำยเป็ นที่สังสรรค์สำหรับกลุ่มคนรุ่ นใหม่
ใจกลำงเมืองสร้ำงควำมสนุ ก แปลกใหม่บ นลำนไอซ์ส เก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้ำที่นิยมกีฬำท้ำทำยสุ ดอินเทรนด์
ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็ นสถำนที่ที่ลูกค้ำเข้ำมำเล่นกีฬำและได้ควำมบันเทิงด้วยบนพื้นที่ให้บริ กำร
ต่อสำขำประมำณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจำกนั้นยังให้บริ กำรลำน Academy สำหรับเรี ยนรู ้วธิ ี กำรเล่นกับครู สอนระดับมือ
อำชีพด้วยบรรยำกำศส่วนตัวโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปั จจุบนั บริ ษทั ฯเปิ ดให้บริ กำรลำนสเก็ตน้ ำแข็ง
ทั้งหมด 5 สำขำได้แก่ เอสพลำนำดสำขำงำมวงศ์วำนแครำย (ธันวำคม 2552) สำขำสุ ขุมวิท (มีนำคม 2555) สำขำเมกำซี นี
เพล็กซ์ (พฤษภำคม 2555) สำขำเซ็ น ทรั ลเฟสติ ว ลั เชี ยงใหม่ (พฤศจิ กำยน 2556) และสำขำเซ็ น ทรั ล เฟสติ วลั หำดใหญ่
(ธันวำคม 2556)
ณ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯเปิ ดให้บริ กำรในประเทศไทยและประเทศกัมพูชำทั้งหมด 20 สำขำ ประกอบด้วย
เลนโบว์ลิ่ง 356 เลน ห้องคำรำโอเกะ 199 ห้อง และลำนสเก็ตนำแข็งจำนวน 5 ลำน
ในปี 2551 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำเพื่อควำมบันเทิงได้ถูกขยำยไปยังประเทศอินเดียบริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุน
กับบริ ษทั พีวีอำร์ จำกัด (PVRL) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภำพยนตร์ ช้ นั นำที่ จดั ตั้งและจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ที่
ประเทศอินเดี ยร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั พีวีอำร์ บลูโอเอ็นเตอร์ เทนเมนต์จำกัด (PVR blu-O)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนำกำรในประเทศอินเดีย PVR blu-O ได้เปิ ดให้บริ กำร Club Fashion Bowling สำขำแรกที่แอมเบียนส์
มอลล์เมื องนิ วเดลี เมื่ อเดื อนมีนำคม 2552 สิ้ นปี 2558 PVR blu-O เปิ ดให้บริ กำรรวมทั้งหมด 6 สำขำในประเทศอิ นเดี ย
ได้แ ก่ Gurgaon (24 เลน) Orion Mall เมื อ ง Bangalore (27 เลน) Market City เมื อ ง Pune (17 เลน) Market City เมื อ ง
Bangalore(16 เลน) Elante mall เมื อ ง Chandigarh (25 เลน) Pavilion mall เมื อ ง Ludhiana (16 เลน) รวมเลนโบว์ลิ่ ง
ให้บริ กำรทั้งสิ้น 125 เลน
เมื่อวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนใน บริ ษทั เค อำรี
น่ำ จำกัด ซึ่ งประกอบธุรกิจให้เช่ำ ให้บริ กำร ห้องคำรำโอเกะ และให้บริ กำรอื่นๆเกี่ยวกับกิจกำรดังกล่ำว โดยเปิ ดทำกำรที่
ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ เป็ นจำนวนเงิน 8.69 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นเปลี่ยนแปลงจำกเดิมในอัตรำร้อยละ 49.99
เป็ นร้ อยละ 99.99 และได้เปลี่ ยนจำกกิ จกำรร่ วมค้ำเป็ นบริ ษ ัทย่อย จำกกำรซื้ อ หุ ้น เพิ ่ม ดังกล่ำ วคำดว่ำจะเพิ่ม ส่ ว นแบ่ง
กำรตลำดและช่องทำงรำยได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 10

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ชื่ อบริษัท

สัดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด

99.93%

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ กำรสื่ อโฆษณำ

จำกกำรที่ บริ ษทั ฯ สำมำรถดึ งดู ดให้ลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำรในแต่ละปี ได้ 25-30 ล้ำนคนทัว่ ประเทศ ทำให้ธุรกิ จ
บริ กำรสื่ อโฆษณำเติบโตได้เป็ นอย่ำงดี บริ ษทั ย่อยภำยใต้ชื่อ “บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จำกัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริ กำรสื่ อ
โฆษณำทั้งในโรงภำพยนตร์ และพื้นที่ ท้ งั หมดภำยใน Cineplex ทัว่ ประเทศอย่ำงครบวงจร ด้วยควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
รำยได้เพิ่มเติมจำกสิ นทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำให้ธุรกิจสื่ อโฆษณำของบริ ษทั หรื อที่เรี ยกกันว่ำ “cinemedia” มีอตั รำกำไร
มำกกว่ำร้อยละ 85
ปั จจุบนั cinemedia ครอบคลุมสื่ อโฆษณำหลำกหลำย นับตั้งแต่ โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณำ
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริ เวณโถงชั้นล่ำงในสำขำ โฆษณำบนป้ ำยโฆษณำพลิกได้ 3 หน้ำ (Tri-vision) โฆษณำบนจอ
Plasma โฆษณำบน Menu Board รวมถึ งโฆษณำบนสื่ อกลำงแจ้ง (Billboard/Cut-out) และกำรโฆษณำในรู ปแบบ 4 มิ ติ
(4D Ads) เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่สำมำรถทำได้เฉพำะในโรงภำพยนตร์ เท่ำนั้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯยังมีกำรทำกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มกำรขำยแบบโต้ตอบสองทำง (Interactive media) และทำโฆษณำสิ นค้ำร่ วมกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion)
จำกกำรที่ cinemedia เป็ นอีกช่องทำงกำรโฆษณำที่มีประสิ ทธิภำพ หลำกหลำย และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้
โดยตรงมำกกว่ำสื่ อโฆษณำประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ดีอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้ เช่ าและบริการ ปี 2558 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริ กำรพื้นที่ให้เช่ำและบริ กำร มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือหุ้น

ชื่ อบริษัท

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัท
ในกลุ่ม

1. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรเฉพำะสำขำ
สุขมุ วิท,รังสิ ต,งำมวงศ์วำน

2. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วสิ จำกัด

99.99%

ธุ รกิ จให้บ ริ กำรด้ำนสำธำรณู ป โภคเฉพำะ
สำขำสุขมุ วิท, รังสิ ต, งำมวงศ์วำน

3. บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร สำหรับสำขำรัช
โยธิน

4. บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้บริ กำรด้ำนสำธำรณูปโภค
สำหรับสำขำรัชโยธิน

5. บริ ษทั รัชโยธิน ซีนิม่ำ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่สำขำรัชโยธิน

บริ ษัท ฯให้ บ ริ กำรพื้ น ที่ เช่ ำ ในรู ป แบบ Standalone เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลู ก ค้ำ ที่ ห ลำกหลำย
นอกเหนื อจำกให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน้ ำแข็ง โดยทำกำรคัดเลือกประเภทของร้ำนค้ำให้
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 11

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สอดคล้องกับรสนิ ยมและพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ำมำใช้บริ กำรเป็ นหลัก ซึ่งร้ำนค้ำส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับแนวหน้ำและเป็ นที่
นิยมของลูกค้ำ พื้นที่ให้เช่ำมี 2 ลักษณะ คือ เป็ นสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี และสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
เนื่ องจำกเป็ นศูนย์รวมควำมบันเทิงของคนรุ่ นใหม่ พื้นที่ของบริ ษทั ฯจึงเป็ นที่ดึงดูดสำหรับร้ำนค้ำระดับสำกลและ
แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ใ นประเทศ ท่ ำ มกลำงกำรแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงของร้ ำ นอำหำรจำนด่วนที่ต่ำงต้องกำรพื้นที่ใหม่ๆใน
กำรขยำยสำขำส่ งผลต่ออัตรำกำรใช้พ้ืนที่เช่ำอยูใ่ นระดับสู งแทบทุกๆสำขำ พร้อมด้วยบริ กำรเสริ มที่ควบคู่ไปกับกำรให้เช่ำ
พื้นที่ ได้แก่ บริ กำรแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้ องกันอัคคีภยั กำรทำควำมสะอำด และกำรรักษำควำมปลอดภัยรวมถึงกำรบริ กำร
ส่วนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถ
ในปี 2557 บริ ษ ัทฯ มี กำรปรับ พื้ นที่ ให้กลำยเป็ นแหล่ งศู น ย์กำรค้ำบริ เวณนอกอำคำรโรงภำพยนตร์ ของสำขำ
เมเจอร์ รั ชโยธิ น มี กำรตกแต่งสถำนที่ ให้เป็ นแบบสไตส์ นำนำชำติ โดยใช้ชื่อว่ำ Center Point @ Major Ratchayothin มี
ร้ำนค้ำ ศูนย์รวมแฟชัน่ สถำนเสริ มควำมงำม ร้ำนอำหำร นอกจำกนี้ ยงั มีลำนกิจกรรมอเนกประสงค์กลำงพื้นที่ Center Point
ให้เป็ นตลำดนัดสิ นค้ำมือสอง ลำนกิจกรรม หรื อ มินิคอนเสิ ร์ตอีกด้วย
ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ ปี 2558 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริ กำรสื่ อภำพยนตร์ มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือ
หุ้น

ชื่ อบริษัท

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

92.46%

ธุรกิจจัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
โฆษณำ

2. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด

92.46%

ธุ ร กิ จ จัด จ ำหน่ ำ ยลิ ข สิ ทธิ์ ภำพยนตร์ เพื่ อ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เพื่ อ จัด ท ำวี ซี ดี ดี วีดี และเพื่ อ ถ่ ำ ยทอดทำง
โทรทัศน์

3. บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จำกัด

92.46%

สื่ อและโฆษณำทำงโทรทัศน์และวิทยุ

4. บริ ษทั เอ็ม วี ดี จำกัด

92.46%

ธุรกิจจำหน่ำยแผ่นวีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์

5. บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด

91.91%

ธุรกิจจำหน่ำยวีซีดี ดีวดี ีและลิขสิ ทธิ์

6. บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จำกัด

92.46%

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์

7. บริ ษทั ทำเลนต์ วัน จำกัด

83.22%

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ และรับจ้ำงผลิตงำนทำงด้ำนบันเทิง
ทุกรู ปแบบ

8. บริ ษทั เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติง้
จำกัด

41.61%

ธุรกิจให้บริ กำรเคเบิ้ลทีวี

9. บริ ษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิ ล์ม

26.42%

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และวีดีทศั น์

10. บริ ษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิ ล์ม

36.98%

ธุรกิจจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

1. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

สื่ อสิ่ งพิมพ์และ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 12

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อบริษัท
ดิสทริ บิวชัน่ (ลำว) จำกัด

สัดส่ วนการถือ
หุ้น

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ประชำชนลำว

บริ ษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ โดยกำรถือหุ ้น 92.46% ในบมจ. เอ็มพิคเจอร์ สเอ็นเตอร์ เ ท
นเมนท์ ในอดีตบริ ษทั ฯถือหุ้นตรงในบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์สจำกัดซึ่ งจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ เข้ำโรงภำพยนตร์ และยังได้ถือหุ ้น
ในบริ ษ ทั เอ็ม วีดีจำกัด (เดิม ชื่อ บริ ษ ทั แปซิ ฟิ คมำร์ เก็ต ติ ้งแอนด์เอ็น เตอร์ เทนเม้น ท์ก รุ ้ป จำกัด ) บริ ษ ทั ฯได้ทำกำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่ องและตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2552 เป็ นต้นมำ บริ ษทั ทั้งสองได้อยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำรงำน
ของบมจ. เอ็มพิคเจอร์ สเอ็นเตอร์ เทนเมนท์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดในกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ต้ งั แต่ตน้ น้ ำถึง
ปลำยน้ ำ
ในด้ำนธุรกิจจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ บริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด บริ หำรจัดกำรจำนวนภำพยนตร์ ที่จะเข้ำฉำยใน
โรงภำพยนตร์ เพื่อให้มีภำพยนตร์ เข้ำฉำยอย่ำงต่อเนื่ องตลอด 52 สัปดำห์ของปี เพื่อช่วยสร้ำงรำยได้ให้กบั บริ ษทั อย่ำงสมำ
เสมอแม้ในช่วงที่ภำพยนตร์ จำกตลำดฮอลลีวดู ้ มีไม่มำกนักโดยบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ สจำกัดจะซื้ อภำพยนตร์ จำกผูส้ ร้ำงอิสระ
บริ ษทั หนังจำกประเทศญี่ปุ่นและเกำหลีจำกกำรเป็ นผูน้ ำในตลำดโรงภำพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ปส่ งผลให้
รำยได้ของบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์สจำกัดอยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง
สำหรับกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ในตลำดโฮมวีดีโอบริ ษทั เอ็มวีดีจำกัดบริ หำรระยะเวลำกำรจัดจำหน่ำย (3-4
เดื อนหลังจำกภำพยนตร์ อ อกฉำย) และรักษำระดับรำคำขำยดี วีดีและซี วีดีที่ออกสู่ ตลำดให้อยู่ในระดับที่ เหมำะสมทั้งนี้
เพื่อให้ภำพยนตร์สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรฉำยในโรงภำพยนตร์และตลำดโฮมวีดีโออย่ำงเต็มที่
และในปี 2552 บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ยงั ได้ก่อตั้งบริ ษทั เอ็มเตอร์ต้ ีไนน์จำกัด (M39) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั สร้ำงภำพยนตร์ ไทยคุณ ภำพขึ้ นด้วยบริ ษทั ฯและกลุ่มบริ ษทั ในเครื อมี วตั ถุประสงค์หลักคื อกำรผลักดันกำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทยและวำงรำกฐำนของกำรเติบโตให้แก่วงกำรภำพยนตร์ในประเทศไทย
ระหว่ำงปี 2556 บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ได้ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มในบริ ษทั ทำเลนต์วนั จำกัด ดำเนินธุรกิจ
ให้บริ กำรผลิตภำพยนตร์ และรับจ้ำงผลิตงำนทำงด้ำนบันเทิงทุกรู ปแบบ ณ สิ้ นปี 2558 มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นสำมัญคิดเป็ น
ร้อยละ 83.22 และยังได้ซ้ื อหุ ้นสำมัญบริ ษทั เมเจอร์ กนั ตนำบรอดแคสติ้งจำกัด (M Channel) ซึ่ งดำเนิ นธุ รกิ จเผยแพร่ ภำพ
ผ่ำนสัญญำณดำวเทียมและจำหน่ำยลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์จำกบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ปจำกัด (มหำชน) (Major) โดยวิธีแลก
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41.61
ในปี 2557 บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้ร่วมทุนกับ 4 บริ ษทั คือ บจ.ทรู ไอคอนเท้นท์ ในกลุ่มทรู แบ็ง
คอค ฟิ ล์มสตูดิโอ และแม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส เปิ ดค่ำยหนัง “ทรำนส์ฟอร์ เมชัน่ ฟิ ล์ม” ผลิตภำพยนตร์ ไทยคุณภำพเพื่อป้ อน
ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ พร้อมกับเปิ ดตัวภำพยนตร์เรื่ องแรก “ตุ๊กแกรักแป้ งมำก” ที่ออกฉำยวันที่ 28 สิ งหำคม 2557 ใน
โรงภำพยนตร์ ทวั่ ประเทศ สำหรับกำรร่ วมทุนของทั้ง 4 บริ ษทั จะมี เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ ทรู ไอคอนเท้นท์
และแบ็งคอค ฟิ ล์มสตูดิโอ ร่ วมทุนในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ บริ ษทั ละ 28.57%โดยคิดเป็ นมูลค่ำรำยละ 50 ล้ำนบำท และแม็ท
ชิ่ง สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่ วน 14.29% คิดเป็ นมูลค่ำ 25 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้ำนบำท โดยมี
เป้ ำหมำยที่จะผลิตภำพยนตร์ ออกสู่ ตลำดปี ละ 4-6 เรื่ อง และยังมีแผนที่ จะทำกำรตลำดภำพยนตร์ ไทยสู่ ภูมิภำคอำเซี ยนอีก
ด้วย ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วน 26.42% ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 24 สิ งหำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอ็มวี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 13

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

พี เอ็มพิคเจอร์ ส ฟิ ล์ม ดิสทริ บิวชัน่ (ลำว) จำกัด ประกอบกิ จกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ในประเทศลำว จำนวน 40,000 หุ ้น
เป็ นเงิน 1.77 ล้ำนบำท เป็ นกำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจอื่น
เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ มีรำยละเอียด ณ สิ้นปี 2558 ดังนี้
ชื่ อบริษัท

สัดส่ วนการถือหุ้น

1. บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
2. บจ.รัชโยธิน อเวนิว

23.86%

ธุรกิจทีป่ ระกอบกิจการ
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริ กำร

50.00%
(11.93% ทำงอ้อมผ่ำน SF)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ

3. กองทุนรวมสิ ทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

33.00%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริ กำร

4. บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

40.00%

ธุรกิจจำหน่ำยบัตรชมกีฬำ คอนเสิ ร์ต และ
งำนต่ำง ๆ

5. บจ.พีวอี ำร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

49.00%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ

6. บจ.พีวอี ำร์

3.95%

ธุรกิจโรงภำพยนตร์

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ผูพ้ ฒั นำและบริ หำรศูนย์กำรค้ำ ประเภทศู นย์กำรค้ำแบบเปิ ด
ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ในปี 2547 ด้วยรู ปแบบศูนย์กำรค้ำไลฟ์ สไตล์ มอลล์ขนำดกลำง ใกล้กบั แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ท้ งั สอง
ฝ่ ำยเติบโตไปควบคู่กนั โดยมีโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่ำหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำร ขณะที่สยำม ฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของกำรขยำยธุรกิจ ก็เป็ นอีกช่องทำงที่ช่วยให้เมเจอร์ สำมำรถขยำยสำขำได้อย่ำงง่ำยดำยยิ่งขึ้น
เช่นกัน ณ สิ้น ปี 2558 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่วน 23.86%
บมจ. สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่ำ SF
บจ. รัชโยธินอเวนิว
บริ ษทั ฯ ลงทุนในบจ.รัชโยธินอเวนิ ว ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒั นำและบริ หำรศูนย์กำรค้ำ โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ โดยตรงที่สัดส่วน
50.00% และถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนทำงบมจ.สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
ในเดื อนมิ ถุนำยน 2550 บริ ษ ัทฯได้มีพฒ
ั นำกำรที่ สำคัญ คื อควำมสำเร็ จในกำรจัดตั้งกองทุ นรวมสิ ทธิ กำรเช่ ำ
อสั งหำริ ม ทรั พ ย์เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นกองทุ น ที่ เข้ำไปลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำที่ ดิ น และอำคำรใน
โครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิ ต รวมมูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วน
33% ของกองทุนดังกล่ำว ทั้งนี้ กำไรที่ได้มำจำกกำรขำยกองทุน บริ ษทั ฯได้นำไปลงทุนในสำขำ Standalone แห่ งใหม่บน
ถนนรัตนำธิเบศร์ และในปลำยปี 2553 MJLF ยังได้เข้ำไปลงทุนในสิ ทธิกำรเช่ำในอำคำรศูนย์กำรค้ำเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิ น
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โดยทุ นจดทะเบี ยนและทุ นจดทะเบี ยนที่ ชำระแล้วได้เพิ่มขึ้ นเป็ น 3,300 ล้ำนบำท และบริ ษทั ยังได้ลงทุ นเพิ่มและรักษำ
สัดส่วนกำรถือหุน้ อยูท่ ี่ 33% ณ สิ้น ปี 2558
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นเครื่ องมือสำคัญในกำรต่อยอดทำงธุรกิจใน
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ โดยเฉพำะในรู ปแบบที่ ใช้เงิ นลงทุนมำกแต่คืนทุนกลับมำเร็ ว อย่ำง Standalone และธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ อง
โดยไม่ตอ้ งเพิ่มทุนจำกผูถ้ ือหุน้ และมีทรัพย์สินอยูใ่ นครอบครองมำกเกินไป
กองทุนรวมสิ ทธิ กำรเช่ ำอสังหำริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ จดทะเบี ยนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่ำ MJLF
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ในเดื อนมิถุนำยน 2550 บริ ษทั ฯได้เข้ำลงทุนใน บจ.ไทยทิ คเก็ตมำสเตอร์ .คอม ด้วยสัดส่ วน 40% และต่อมำได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อช่วยขยำยงำนของบริ ษทั ฯไปสู่ช่องทำงกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยบัตรชมกำรแสดง
ต่ำงๆ รวมถึ งใช้สิ นทรั พย์ที่ มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยกำรใช้ช่องจำหน่ ำยบัตรชมภำพยนตร์ เป็ นช่ องทำงในกำร
จำหน่ ำยบัตรชมกำรแสดงต่ำงๆ เช่น บัตรคอนเสิ ร์ต บัตรชมกี ฬำ และบัตรโดยสำร เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นกำรใช้ช่อง
จำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำมำในศูนย์กำรค้ำมำกขึ้น
อีกด้วย ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 40.00%
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์
บจ. พีวีอำร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เป็ นกิ จกำรร่ วมค้ำระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับ บจ.พีวีอำร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551
เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นธุรกิจเสริ มที่ดีให้กบั บจ.พีวีอำร์ มำกกว่ำเพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบกำรโรง
ภำพยนตร์ แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริ มด้วย ธุรกิจโบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี PVR blu-O
ได้เปิ ดให้บริ กำร Club Fashion Bowling สำขำแรกที่แอมเบี ยนส์ มอลล์ เมืองนิ วเดลี เมื่อเดือน มีนำคม 2552 ณ สิ้ นปี 2558
PVR blu-O เปิ ดให้บริ กำรรวมทั้งหมด 6 สำขำในประเทศอินเดี ย ได้แก่ Gurgaon (24 เลน) , Orion Mall เมือง Bangalore
(27 เลน) , Market City เมื อง Pune (17 เลน) , Market City เมื อ ง Bangalore(16 เลน) , Elante mall เมื อง Chandigarh (25
เลน) และ Paviliion เมือง Ludhiana (16 เลน) ซึ่ งเปิ ดดำเนิ นกำรเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2558 รวมเลนโบว์ลิ่งให้บริ กำรทั้งสิ้ น
125 เลน กำรขยำยฐำนไปยังตลำดอินเดียนี้ ถือเป็ นโอกำสทองสำหรับ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ในกำรเติบโตในต่ำงแดน ใน
ตลำดที่มีศกั ยภำพสูง และใหญ่กว่ำประเทศไทยหลำยเท่ำตัว ณ สิ้น ปี 2558 บริ ษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 49.00%
บจ. พีวอี าร์
บจ. พีวีอำร์ เป็ นบริ ษ ทั มหำชนที่ จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงภำพยนตร์
ชั้นนำรำยหนึ่ งของประเทศอินเดีย พีวีอำร์ เป็ นผูบ้ ุกเบิกกำรสร้ำงเครื อข่ำยโรงภำพยนตร์ ในรู ปแบบมัลติเพล็กซ์รำยแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปั จจุบนั เครื อข่ำยของพีวอี ำร์ ประกอบด้วย 491 โรงภำพยนตร์ 109 สำขำในประเทศอินเดีย ณ
สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ อยูท่ ี่ 3.95%
บจ. พีวอี ำร์ จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกั ษรย่อว่ำ PVRL

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ วำงนโยบำยกำรประกอบธุ รกิ จหลักของกลุ่มคื อกำรทำศู นย์รวมควำมบัน เทิ ง ในนำม
“เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภำพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและลำน สเก็ตน้ ำแข็ง ในนำม “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิต” “บลูโอ ริ ทึมแอน์โบว์ล”และ “ซับ ซีโร่ ” เป็ นบริ กำรบันเทิงหลักที่จะดึงลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำรภำยในสำขำ สำหรับพื้นที่
ส่ วนที่ เหลือภำยในสำขำ จะถูกจัดสรรให้กบั กิจกำรร้ำนค้ำภำยนอกเช่ำดำเนิ นกำร โดยกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะคัดสรร
เฉพำะร้ำนค้ำที่จำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำรประเภทที่เสริ มและสนับสนุนให้สำขำมีควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำและควำมครบ
วงจรในงำนบริ กำรเพื่อควำมบันเทิงมำกขึ้น ทั้งนี้สินค้ำและบริ กำรนั้นจะต้องมีลกั ษณะสอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำร
และรสนิยมของกลุ่มลูกค้ำของโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งเป็ นหลัก
กำรขยำยสำขำในแต่ละครั้ง กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกทำเลที่ ต้ งั เป็ นสำคัญ สำขำของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำตั้งอยูบ่ นทำเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อำศัย ใจกลำงเมือง ใกล้สถำนศึกษำและ
สถำนที่ทำงำนบริ ษทั เอกชนและรำชกำร รวมทั้งกำรขยำยสำขำของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เข้ำไปในห้ำงสรรพสิ นค้ำ ศูนย์กำรค้ำ
แบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์ มอล์ล) และห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ ล้วนเป็ นโอกำสทำงกำรค้ำของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในกำรสร้ำง
ฐำนลูกค้ำและธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งให้กว้ำงขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้ยดึ นโยบำยกำรวำงรู ปแบบ
ของสิ นค้ำและบริ กำรที่หลำกหลำยในทุกสำขำ ทำให้บริ เวณพื้นที่ให้บริ กำรในแต่ละสำขำแวดล้อมด้วยร้ำนค้ำร้ำนอำหำร
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งที่เป็ นบริ กำรเพื่อควำมบันเทิงหลัก
จำกภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สำมำรถจำแนกตำมรู ปแบบกำรดำเนิ นธุรกิ จออกได้
เป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 : ศูนย์บนั เทิง (Standalone Complex)
กำรประกอบธุ รกิ จในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิ ง ในลักษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเป็ น
เจ้ำของอำคำรและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่ำ
สำหรับร้ำนค้ำต่ำงๆ และกำหนดพื้นที่บำงส่วนให้เป็ นพื้นที่ใช้สอยส่ วนกลำงรวมทั้งลำนจัดกิจกรรมกำรตลำด (Promotion
Hall)
จุดเด่นที่สำคัญของกำรเป็ น Standalone Complex ทำให้มีควำมคล่องตัวอย่ำงมำกในกำรบริ หำรธุรกิจภำยในพื้นที่
ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและส่ งผลต่อรำยได้จำกแต่ละธุรกิจในสำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมคล่องตัวในกำรกำหนดเวลำเปิ ดปิ ดอำคำรซึ่ งมีผลต่อระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำรและโอกำสกำรทำรำยได้ กำรวำงผังโครงสร้ำงพื้นที่ บริ กำรแต่ละส่ วนอย่ำง
เหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขนำดพื้นที่ร้ำนค้ำเช่ำ รวมทั้งกำรทำกิจกรรมกำรตลำดเพื่อกระตุน้ และสนับสนุนยอดขำยในแต่
ละสำขำ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิ ง (Standalone Complex) ประกอบด้วย 5 สำขำได้แก่สำขำปิ่ นเกล้ำ
สำขำรัชโยธิน สำขำสุขมุ วิท สำขำรังสิ ต และสำขำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน แครำย
รู ปแบบที่ 2 : สำขำ
กำรประกอบธุ รกิ จในรู ปแบบของสำขำ กลุ่มเมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์จะดำเนิ นกำรเช่ำพื้ นที่ บำงส่ วนภำยในอำคำร
ศูนย์กำรค้ำ กำรเช่ำพื้นที่ ทำให้มีขอ้ จำกัดในด้ำนของขนำดพื้นที่ ให้บริ กำร ดังนั้นบริ กำรหลักที่มีในสำขำจะเปิ ดให้บริ กำร
ส่ วนโรงภำพยนตร์ เป็ นหลัก และจัดสรรพื้ น ที่ ส่วนที่ เหลื อ จำกบริ เวณโรงภำพยนตร์ เพื่ อ ให้เช่ ำช่ วงส ำหรั บ เป็ นร้ ำนค้ำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 16

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ให้บริ กำร ยกเว้นบำงสำขำ หำกได้พ้ืน ที่ เช่ ำที่ มีขนำดใหญ่ พอและมี ควำมเหมำะสมของทำเลก็จะเปิ ดให้บริ กำรทั้งโรง
ภำพยนตร์และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่บำงส่วนสำหรับให้เช่ำช่วงต่อ (หำกมีพ้นื ที่เหลือ)
ในรู ปแบบของสำขำ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรขยำยสำขำโดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ เป็ นต้น
2.
รู ปแบบที่อยูใ่ นห้ำงแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกำบำงนำ ซึ่ง
ดำเนินกำรโดยบริ ษทั สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 17

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้จำแนกตำมกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2555 - 2558 มีดงั ต่อไปนี้
ประจาปี 2558
กลุ่มธุรกิจ
1.ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
2.ส่ วนงานธุรกิจโฆษณา
3.ส่ วนงานธุรกิจโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ
4. ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การ
5. ส่ วนงานธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
รวมรายได้

ล้ านบาท

%

ประจาปี 2557
ล้ านบาท

%

ประจาปี 2556
ล้ านบาท

%

ประจาปี 2555
ล้ านบาท

%

5,920
1,224
454
522
460

69.0
14.3
5.3
6.1
5.4

5,785
1,127
481
520
710

67.1
13.1
5.6
6.0
8.2

5,265
1,063
429
482
474

68.3
13.8
5.6
6.2
6.1

4,312
850
451
505
847

61.9
12.2
6.5
7.2
12.2

8,580

100.0

8,623

100.0

7,713

100.0

6,965

100.0

หมายเหตุ ตัวเลขรายได้แต่ละส่ วนงานธุรกิจในตารางข้างต้นได้มีการสุ ทธิ รายการระหว่างกันแล้ว

2.1

การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯแบ่งออกได้เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ ตำมควำมแตกต่ำงของลักษณะกำรประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
1

ธุรกิจโรงภำพยนตร์ และขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ ำแข็ง
ธุรกิจให้บริ กำรสื่ อโฆษณำ
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริ กำร
ธุรกิจสื่ อภำพยนตร์
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1.1.1 โรงภาพยนตร์
โรงภำพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภำพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสำขำที่
เปิ ดให้ บ ริ ก ำรจะถู ก ก ำหนดให้ มี โ รงภำพยนตร์ โ ดยเฉลี่ ย จำนวน 3 โรงขึ้ น ไป ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถรองรั บ กับ จำนวน
ภำพยนตร์ ที่จะเข้ำฉำยได้หลำยเรื่ องในวันและเวลำเดี ยวกัน ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทำงเลือกและควำมสะดวกในกำร
เลือกชมภำพยนตร์ ให้แก่ลูกค้ำ โดยเพิ่มโรงภำพยนตร์ ระดับพรี เมี่ยม เพียบพร้อมด้วยกำรตกแต่งสถำนที่ หรู หรำ สวยงำม
และกำรบริ กำรที่ ประทับใจลูกค้ำยิ่งขึ้น ปั จจุบนั มีสำขำรวมทั้งสิ้ น 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็ นสำขำในประเทศ
ไทย จำนวน 89 สำขำ 589 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล จำนวน 37 สำขำ และต่ำงจังหวัดจำนวน 52 สำขำ
และสำขำในต่ำงประเทศ 2 สำขำ ได้แก่ ประเทศกัมพูชำ 1 สำขำ 7 โรงภำพยนตร์ และประเทศลำว 1 สำขำ 5โรงภำพยนตร์
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 18

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

มีแบรนด์ในเครื อทั้งหมด 12 แบรนด์ ที่ ประกอบกำรในประเทศไทย สำมำรถรองรับจำนวนผูช้ มได้ท้ งั สิ้ น 141,308 ที่นั่ง
ซึ่งมีรำยละเอียดแต่ละสำขำ ดังนี้
1)

โรงภำพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 66 สำขำ 395 โรงภำพยนตร์ 94,226 ที่นงั่ แบ่งเป็ น
1.1

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สำขำในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล จำนวน 24 สำขำ
จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

1. สำขำรังสิ ต

16

3,465

2. สำขำรัชโยธิน

15

3,740

3. สำขำปิ่ นเกล้ำ

13

3,850

4. สำขำสุขมุ วิท
1. สำขำแจ้งวัฒนะ

8
5

1,746
1,040

3. Hypermarket

1. สำขำบำงกะปิ

10

2,256

7 สำขำ

2. สำขำศำลำยำ

5

1,003

3. สำขำธัญบุรี

4

1,020

4. สำขำโลตัสนวนคร

4

1,194

5. สำขำศรี นคริ นทร์

5

1,259

6. สำขำมหำชัย

5

1,168

7.สำขำโลตัสบำงใหญ่

8

2,050

1. สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด์
2. สำขำบำงนำ

7
10

1,476
1,954

3. สำขำพระรำม 2

9

1,710

4. สำขำพระรำม 3

9

2,596

5. สำขำนนทบุรี

7

827

6. สำขำเพชรเกษม

6

1,746

7. สำขำรำมคำแหง

7

2,114

8. สำขำสำโรง

12

2,228

9. สำขำสำมเสน
10. สำขำเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ

6
11

1,505
1,973

1. Standalone
4 สำขำ

2. Lifestyle Mall

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

1 สำขำ

4. Department Store
12 สำขำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 19

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

ประเภทสถานทีต่ ้งั

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

11. สำขำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิ ต

10

1,701

12.สำขำโรบินสันสมุทรปรำกำร

5

1,165

197

44,786

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

1. สำขำนครสวรรค์
2. สำขำพิษณุโลก
3. สำขำสมุย
4. สำขำชลบุรี
5. สำขำกระบี่
6. สำขำอยุธยำ
7. สำขำเพชรบูรณ์
8. สำขำบ้ำนโป่ ง
9. สำขำอมตะนคร

5
4
3
4
4
4
4
5
5

1,138
1,067
918
1,063
1,134
1,313
1,144
1,442
1,310

10.สำขำกำแพงเพชร

4

1,008

11.สำขำบิ๊กซีจนั ทบุรี

5

1,338

12.สำขำบิ๊กซีร้อยเอ็ด

5

1,277

13.สำขำโลตัสแกลง

4

1,079

14.สำขำบิ๊กซีสุพรรณบุรี

4

1,068

15.สำขำโลตัสหนองบัวลำภู

4

994

16.สำขำโลตัสนครสวรรค์

4

972

17.สำขำฉะเชิงเทรำ

5

1,711

18.สำขำนครศรี ธรรมรำช

4

971

19.สำขำโลตัสสุพรรณบุรี

4

839

20.สำขำบิ๊กซีนครพนม

2

616

21.สำขำบิ๊กซีปรำจีนบุรี

2

712

22.สำขำบิ๊กซีน่ำน

2

498

23.สำขำโลตัสขอนแก่น ประตูน้ ำ

5

1,041

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

รวม
1.2

สำขำต่ำงจังหวัด จำนวน 42 สำขำ

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

1. Hypermarket
23 สำขำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 20

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

2. Lifestyle Mall

1. สำขำพัทยำ

8

1,748

3 สำขำ

2. สำขำหัวหิ น

4

1,404

3. สำขำสหไทย สุรำษฎ์ธำนี

7

1,408

3. Department Store

1. สำขำเชียงใหม่

7

1,843

16 สำขำ

2. สำขำอุดรธำนี
3. สำขำอุบลรำชธำนี
4. สำขำสระบุรี
5. สำขำเชียงรำย
6. สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี
7. สำขำเซ็นทรัลพิษณุโลก

8
5
4
5
7
5

2,120
826
1,100
1,231
1,566
1,169

8. สำขำโรบินสันสระบุรี
9.สำขำโรบินสันสกลนคร

6
4

1,317
856

10.สำขำเดอะ สกำย อยุธยำ

4

951

11.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่

10

2,435

12.สำขำโรบินสันร้อยเอ็ด

4

961

13.สำขำพังงำ

3

634

14.สำขำโรบินสันมุกดำหำร

4

1,016

15.สำขำเซ็นทรัลระยอง

8

1,530

16.สำขำเซ็นทรัลสมุย

3

672

198

49,440

รวม
2)

โรงภำพยนตร์อีจีวี ซีนีม่ำ จำนวน 12 สำขำ 76 โรงภำพยนตร์ 17,604 ที่นงั่
2.1)

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สำขำในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล จำนวน 4 สำขำ
สาขาในเครื ออีจวี ี

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

1. Hypermarket 1 สำขำ

1. สำขำอ้อมใหญ่

5

1,224

2. Department Store
3 สำขำ

1. สำขำซีคอนสแควร์
2. สำขำซีคอนบำงแค
3. สำขำลำดพร้ำว

14
10
7

3,311
1,832
908

36

7,275

รวม
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2.2)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำขำต่ำงจังหวัด จำนวน 8 สำขำ
จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

1.สำขำโลตัสขอนแก่น

5

1,228

2.สำขำแม่สอด

4

1,184

3.สำขำโลตัสสงขลำ
4.สำขำโลตัสนครศรี ธรรมรำช

5
4

1,243
876

5.สำขำบิ๊กซี อุดรธำนี

4

844

6.สำขำโลตัส สุรำษฎร์ธำนี

6

1,298

2. Department Store

1. สำขำโครำช

8

2,475

2 สำขำ

2. สำขำศรี รำชำ

4

1,181

40

10,329

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
16

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)
4,476

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
16
12
28

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)
4,200
2,725
6,925

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
8
15
10

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)
1,550
3,445
2,361

8

1,436

ประเภทสถานทีต่ ้งั
1. Hypermarket 6 สำขำ

สาขาในเครื ออีจวี ี

รวม
3)

สำขำในเครื อพำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 1 สำขำ

ประเภทสถานทีต่ ้งั
1.Department Store
4)

สาขาในเครื อพารากอน
1. สำขำสยำมพำรำกอน

สำขำในเครื อเอสพลำนำด จำนวน 2 สำขำ

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในเครื อเอสพลานาด

1.Standalone 1 สำขำ
2. Lifestyle Mall 1 สำขำ
รวม

1. สำขำงำมวงศ์วำน แครำย
1.สำขำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก

5)

สำขำในเครื ออื่น ๆ จำนวน 8 สำขำ

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในเครื ออื่นๆ

1.Department Store 8 สำขำ 1. สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค
2. สำขำเมกำ บำงนำ
3. สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่
4. สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในเครื ออื่นๆ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)

5. สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต์

12

2,365

6. สำขำพรอมำนำด

8

1,911

7. สำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์

8

1,232

8. สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่

5

1,051

74

15,351

รวม
6)

สำขำในต่ำงประเทศ จำนวน 2 สำขำ

ประเภทสถานทีต่ ้งั

สาขาในต่ างประเทศ

จานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
1.Department Store 2 สำขำ 1. สำขำอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชำ
7
2. สำขำเวียนเทียน เซ็นเตอร์ ประเทศ
5
ลำว
รวม
12

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จานวนทีน่ ั่ง)
1,578
1,148
2,726

ลักษณะเด่นอีกประกำรหนึ่งของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ คือมีกำรตกแต่งโรงภำพยนตร์ (Theme) ที่
สวยงำมหรู หรำทันสมัยหลำกรู ปแบบแตกต่ำงกันในแต่ละสำขำ ในเรื่ องของเก้ำอี้นงั่ ชมภำพยนตร์จะมีให้เลือกหลำยรู ปแบบ
และมีให้เลือกหลำยระดับรำคำ กำรจัดวำงเก้ำอี้ภำยในโรงภำพยนตร์จะเป็ นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งกำรวำง
เก้ำอี้สลับช่องไฟระหว่ำงแถว ทำให้ไม่เกิดกำรบังกันระหว่ำงแถวหน้ำและแถวหลัง อีกทั้งเพิม่ พื้นที่ระหว่ำงแถวหน้ำและ
แถวหลังให้กว้ำงยิง่ ขึ้น เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรนัง่ ตลอดช่วงเวลำชมภำพยนตร์ นอกจำกนี้ สำขำส่วนใหญ่ยงั จัดให้มี
บริ กำรห้องวีไอพี และมุมกำแฟรับรองลูกค้ำ รวมถึงกำรให้บริ กำรนวดแบบสปำด้วยเก้ำอี้ไฟฟ้ำอย่ำงดี เพื่อให้ลูกค้ำรู ้สึก
ผ่อนคลำยระหว่ำงรอชมภำพยนตร์อีกด้วย
ในด้ำนเครื่ องมือและอุปกรณ์ โรงภำพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสำขำ ได้ติดตั้งจอฉำยภำพยนตร์ขนำด
ใหญ่ Mega Screen ที่มีขนำดหน้ำกว้ำงตำมขนำดควำมกว้ำงภำยในโรงภำพยนตร์ ทำให้ผชู ้ มสำมำรถเห็นภำพได้ชดั เจนใน
ทุกตำแหน่งที่นงั่ และล่ำสุดก็มีนวัตกรรมกำรชมภำพยนตร์ที่เรี ยกว่ำ Screen X เป็ นเทคโนโลยีในกำรฉำยภำพยนตร์ดว้ ย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศำ รอบทิศทำง เป็ นจอจำกขอบล่ำงจรดเพดำนในรู ปแบบเดียวกับจอไอแม็กซ์ โดยใช้ระบบ
กำรฉำยภำพยนตร์จำก 3 ทิศทำง ด้วยเครื่ องฉำยภำพยนตร์ 9 ตัว มำพร้อมกับระบบเสี ยง Dolby Atmos ที่ให้เสี ยงสำมมิติ
รอบทิศทำง และลำโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งควำมสมบรู ณ์แบบทันสมัยด้ำนเทคโนโลยีระบบเสี ยงในระบบ All Digital
Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีควำม
บันเทิงครบรสทั้งภำพ แสง และเสี ยงบนจอภำพ ซิลเวอร์สกรี น ที่มีควำมละเอียดคมชัด สมจริ ง กว่ำระบบดิจิตอลทัว่ ไปถึง
30% ผ่ำนเครื่ องฉำย NEC DLP 4K ในโรงภำพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ ไอแมกซ์ ”
เป็ นโรงภำพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภำคเอเชีย เปิ ดให้บริ กำรที่พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ ภำยในโรงภำพยนตร์
สำมำรถรองรับผูช้ มได้สูงสุดถึง 491 ที่นงั่ เป็ นโรงภำพยนตร์ที่มีจอฉำยภำพยนตร์ขนำดใหญ่ กว้ำง 28 เมตร และสูง 21 เมตร
พร้อมด้วยระบบเสี ยงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทำให้ภำพและเสี ยงที่ถ่ำยทอดคมชัดเหมือนเข้ำอยูใ่ น
เหตุกำรณ์จริ ง และปั จจุบนั ทำงเมเจอร์ยงั ได้นำระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข้ำมำซึ่งเป็ นระบบกำรฉำยในรู ปแบบ
ใหม่ที่ให้ภำพคมชัดกว่ำปกติถึง 10 เท่ำ พลังเสี ยง Digital Surround 12,000 วัตต์ ปั จจุบนั เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ได้เปิ ดให้บริ กำร
โรงภำพยนตร์ ไอแมกซ์ จำนวน 6 สำขำ ประกอบด้วย สำขำพำรำกอน ,สำขำรัชโยธิน,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่,
สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่, สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต และสำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์ รองรับผูเ้ ข้ำชมได้รวม 2,594 ที่นงั่
ปั จจุบนั รำคำบัตรเข้ำชมโดยเฉลี่ย 200-350 บำทสำหรับภำพยนตร์ 3 มิติ (3D) และรำคำ 180-300 บำท สำหรับ
ภำพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตำมประเภทของเก้ำอี้ที่ให้บริ กำร เปิ ดให้บริ กำรทุกวันตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภำพยนตร์แต่
ละเรื่ องใช้เวลำในกำรฉำยโดยประมำณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่ โมง นอกจำกนี้โรงภำพยนตร์จอยักษ์ไอแมกซ์ยงั สำมำรถรองรับ
กำรฉำยภำพยนตร์ฮอลลีวดู ควำมยำว 2-3 ชัว่ โมงได้เพือควำมบันเทิงอย่ำงต่อเนื่อง
“โรงภาพยนตร์ 4DX”
เปิ ดให้บริ กำรที่พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ เป็ นที่แรก โรงภำพยนตร์ 4DX เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลก
ภำพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้ำได้รับอรรถรสในทุกๆด้ำน ไม่วำ่ จะเป็ น ภำพ แสง สี เสี ยง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคต่ำง ๆด้วยกำร
เพิ่มควำมพิเศษให้กบั โรงภำพยนตร์ดว้ ยเก้ำอี้แบบเฉพำะ พร้อมเอ็ฟเฟ็ กซ์ตระกำรตำถึง 24 ชนิด และระบบฉำยแบบดิจิตอล
3 มิติ ซึ่งเอ็ฟเฟ็ กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมำเป็ นอย่ำงดี เพิม่ ควำมตื่นเต้นให้กบั ภำพยนตร์ไม่วำ่ จะเป็ นกำรขยับของเก้ำอี้ ลม
เป่ ำ ละอองน้ ำ กลิ่น แรงสัน่ สะเทือน สะกิดขำ สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมำกมำยโดยภำพจะฉำยบนจอภำพซิลเวอร์
สกรี น ที่ให้ภำพคมชัดสมจริ งภำพที่ฉำยเป็ นระบบ Master image 3D พร้อมแว่นตำบำงเบำที่รับภำพเฉพำะระบบ 4 มิติ
เท่ำนั้น สำหรับภำพยนตร์ที่จะเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้ นเป็ นภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลำยคนชื่นชอบ
แตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ที่เป็ น Simulator ทัว่ ๆไป เช่นที่ Dream world หรื อ Siam Ocean World ที่ฉำยหนังเพียง 7 นำที
เท่ำนั้นหรื อแม้กระทัง่ ภำพยนตร์ไทยที่สำมำรถทำ 4D Effect ได้เช่นกัน โดยภำยในโรงภำพยนตร์สำมำรถรองรับผูช้ มได้
สูงสุดถึง 140 ที่นงั่ รำคำบัตรเข้ำชมโดยเฉลี่ย 400 บำท ปั จจุบนั เมเจอร์ ฯ เปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้น 7 สำขำ
คือ สำขำพำรำกอน, สำขำรัชโยธิ น, สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่, สำขำเซ็นทรัลเวส
เกตต์, สำขำพรอมำนำด และสำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์
ในด้ำนควำมปลอดภัยของผูเ้ ข้ำมำใช้บริ กำรโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ฯ คำนึ งเป็ นพิเศษ
และถือเป็ นหลักกำรสำคัญของงำนบริ กำรที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จำกกำรเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นในกำรออกแบบโรงภำพยนตร์ ให้มี
ทำงเดินด้ำนนอกโรงโดยรอบเชื่อมต่อถึงกันไม่สับสน ซึ่งจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้น เช่นสำขำที่เป็ น Standalone เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภำพยนตร์ไว้ในอำคำรตั้งแต่เริ่ มต้นขออนุญำตกับทำงรำชกำรเลย และต่อเชื่อมกับทำงหนี
ไฟ โดยเชื่อมต่อไปยังบันไดหนี ไฟที่ สำมำรถลงมำถึงชั้นล่ำงและมีประตูหนี ไฟออกนอกอำคำรได้ทนั ที ข้อสำคัญทำงเดิ น
โดยรอบ หรื อบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉิ นติดตั้งโดยตลอดเพื่อควำมสว่ำงหำกเกิดเหตุกำรณ์ข้ ึน สำหรับสำขำที่อยูต่ ำมอำคำร
ของผูอ้ ื่น ทำงบริ ษทั ฯ ก็จะคำนึ งถึงควำมปลอดภัยเป็ นหลักโดยใช้หลักกำรเดียวกับอำคำรที่เป็ นของบริ ษทั ฯ เอง ทำงเดินไม่
มืดมีแสงสว่ำงเพียงพอ มีไฟฉุ กเฉิ นติดตั้งโดยรอบ และเดิ นได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สับสน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในจุดต่ำงๆและเครื่ องมือตรวจจับอำวุธเพิ่มเติมในทุกสำขำ เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ของผูม้ ำใช้บริ กำรอีกด้วย
กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประกำร ดังนี้
1.
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพำะส่ วนงำนโครงสร้ำง งำนตกแต่งโรงภำพยนตร์ และกำรลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยี ข องโรงภำพยนตร์ ที่ ส ำคั ญ คื อ ระบบกำรฉำยภำพและระบบเสี ยง หรื อจะเรี ยกรวมว่ ำ เป็ น
ผูล้ งทุนใน Hardware โดยเจ้ำของภำพยนตร์หรื อผูส้ ร้ำงภำพยนตร์จะเรี ยกเป็ น ผูล้ งทุนใน Software
2.
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ไม่มีภำระต้นทุนในส่ วนของกำรจัดซื้ อภำพยนตร์ (หนัง) เป็ นหน้ำที่ของบริ ษทั
ตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์ซ่ ึงส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภำพยนตร์ท้ งั ในประเทศและต่ำงประเทศ จะเป็ น
ผูส้ ่งฟิ ล์มหรื อเทปภำพยนตร์ให้โรงภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์เป็ นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้ำของ
Software จะเป็ นผูล้ งทุนโปรโมทภำพยนตร์ ของตัวเองให้เป็ นที่ นิยมของคนดู ซึ่ งหมำยถึงต้นทุนทำงกำรตลำดทั้งหมดที่
เกี่ยวกับภำพยนตร์เรื่ องนั้นๆ เจ้ำของภำพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
3.
รำยได้จำกค่ำบัตรชมภำพยนตร์ ทำงเจ้ำของโรงภำพยนตร์จะเป็ นผูเ้ ก็บจำกผูช้ ม และจะแบ่งส่ วนแบ่งค่ำ
ตัว๋ หนังที่ได้รับมำให้กบั เจ้ำของภำพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้ รำยได้ส่วนนี้ คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณ
ร้อ ยละ 53 ของรำยได้รวม กำรประกอบธุ รกิ จโรงภำพยนตร์ ของกลุ่ม เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ยังมี รำยได้เสริ ม จำกกำรขำย
เครื่ องดื่มและป๊ อปคอร์ น (Concession) และรำยได้จำกกำรขำยบัตรสมำชิก (M-Generation Cash Card )ซึ่ งเป็ นบริ กำรเสริ ม
ที่สนับสนุนยอดขำยตัว๋ หนังได้เป็ นอย่ำงดี
4.
รำยได้ที่มีบทบำทสำคัญอีกรำยกำรหนึ่ งคือรำยได้จำกค่ำโฆษณำบนจอภำพยนตร์ (On-screen Advertising)
และพื้นที่ใช้สอยนอกโรงภำพยนตร์ ในฐำนะเจ้ำของสถำนที่รวมถึงกำรได้รับเงินสนับสนุนทำกิจกรรมร่ วมกับเจ้ำของสิ นค้ำ
ต่ำงๆ (Sponsorship)
5.
โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีควำมโดดเด่น คือเป็ นเจ้ำของอำคำรเอง (บำงสำขำ) ดังนั้นจึงสำมำรถ
ที่จะจัดกำรบริ หำรเรื่ องของเวลำฉำยภำพยนตร์ ได้ง่ำยกว่ำกำรเข้ำไปเช่ำพื้นที่ ในอำคำรของผูอ้ ื่น เช่นฉำยรอบแรกเร็ วกว่ำ
หรื อรอบสุดท้ำยสำมำรถเลิกได้ดึกกว่ำคู่แข่ง และยังสำมำรถที่จะใช้พ้นื ที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวกับภำพยนตร์ในกำร
ส่งเสริ มกำรขำยได้
6.
ขนำดของโรงที่ใหญ่กว่ำ ซึ่ งบำงโรงของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีขนำดใหญ่สำมำรถจุผูช้ มได้ถึงประมำณ
กว่ำ 1,000 ที่นงั่ ซึ่งเป็ นข้อได้เปรี ยบในกำรรองรับกับปริ มำณของผูช้ ม ที่เข้ำชมเมื่อเวลำที่มีภำพยนตร์ในระดับ Blockbuster
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สำมำรถที่จะทำเงินรำยได้จำกโรงขนำดใหญ่ได้มำก แต่สำหรับโรงขนำดเล็กจะต้องฉำยภำพยนตร์ เรื่ อง
เดียวกันหลำยรอบจึงจะได้รำยได้เท่ำโรงขนำดใหญ่

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขาและทาเลทีต่ ้งั

สำขำที่เปิ ดให้บริ กำรในปั จจุบนั มีพ้นื ที่ให้บริ กำรครอบคลุมแหล่งชุมชนจำนวนมำก สรุ ปได้ดงั นี้
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สาขา
1. สำขำปิ่ นเกล้ำ
2. สำขำสุขมุ วิท
3. สำขำรัชโยธิน
4. สำขำรำมคำแหง
5. สำขำแจ้งวัฒนะ
6. สำขำรังสิ ต
7. สำขำพระรำม 3
8. สำขำบำงนำ
9. สำขำบำงกะปิ
10. สำขำพระรำม 2
11. สำขำนนทบุรี
12. สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด์
13. สำขำเพชรเกษม
14. สำขำสำโรง
15. สำขำศำลำยำ
16. สำขำธัญบุรี
17. สำขำโลตัสนวนคร
18. สำขำศรี นคริ นทร์
19. สำขำสำมเสน
20. สำขำมหำชัย
21. สำขำพำรำไดซ์
22.สำขำเมกำ ซีนีเพล็กซ์
23.สำขำเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ
24.สำขำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิ ต
25.สำขำโลตัสบำงใหญ่
26.สำขำโรบินสัน
สมุทรปรำกำร
27.สำขำซีคอนบำงแค
28.สำขำลำดพร้ำว

สถานทีต่ ้งั
เลขที่ 554 ถนนบรมรำชชนนี ตรงข้ำมศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซำ ปิ่ นเกล้ำ
เลขที่ 1221/39 ถนนสุขมุ วิทปำกซอยสุขมุ วิท 61
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกล้สี่แยกรัชโยธิน
เลขที่ 73 ถนนรำมคำแหงใกล้เดอะมอลล์ 3 รำมคำแหง
โครงกำร ดิ อเวนิวบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้หำ้ งบิ๊กซี
เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิ ต-นครนำยก ใกล้ศูนย์กำรค้ำฟิ วเจอร์พำร์ค รังสิ ต
บนชั้น 7 และชั้น 8 อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3
บนชั้น 6 อำคำรเซ็นทรัลซิต้ ี บำงนำ
บนชั้น 3 อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำบำงกะปิ
บนชั้น 4 อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2
บนชั้น 4 , 6 ห้ำงริ เวอร์ พลำซ่ำ ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
บนชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรำมอินทรำ
บนชั้น 2 อำคำรสยำมฟิ วเจอร์ เพำเวอร์ เซ็นเตอร์
บนชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำอิมพีเรี ยล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปรำกำร
บนชั้น 1 ของห้ำงเทสโก้-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสำย 5
บนชั้น 2 บิ๊กซี รังสิ ตคลอง 6 ตำบลรังสิ ต อำเภอ ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
บนชั้น3 อำคำรเทสโก้โลตัส 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธำนี
บนชั้น 2 อำคำรเทสโก้โลตัส หมู่ 6 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บำงเมืองใหม่จ.สมุทรปรำกำร
เลขที่ 1024 อำคำรศูนย์กำรค้ำสุพรี ม สำมเสน ถนนสำมเสน เขตดุสิต
เลขที่ 79 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำมหำชัย จ.สมุทรสำคร
เลขที่ 61 อำคำรเดอะเสรี เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ
เลขที่ 39 หมู่ 6 ศูนย์กำรค้ำเมกะบำงนำ ถ,บำงนำ-ตรำด บำงแก้ว บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
บนชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พลำซ่ำ ปิ่ นเกล้ำ ถนนบรมรำชชนนี
บนชั้น 3 F อำคำรศูนย์กำรค้ำ ฟิ วเจอร์ พำร์ ค รังสิ ต ถนนวิภำวดีรังสิ ต
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวียง อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 789 หมู่ 2 ตำบลท้ำยบ้ำนใหม่ อ.สมุทรปรำกำร
จ.สมุทรปรำกำร 10280
บนชั้น 4 F อำคำรศูนย์กำรค้ำ ฟิ วเจอร์ พำร์ค บำงแค ถนนเพชรเกษม
บนชั้น 7 อำคำรศูนย์กำรค้ำ อิมพีเรี ยล เวิลด์ ลำดพร้ำว ถนนลำดพร้ำว
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขา
29.สำขำซีคอนสแควร์
30.สำขำอ้อมใหญ่
31.สำขำพำรำกอนซีนีเพล็กซ์
32.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์
33.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์
งำมวงศ์วำน แครำย
34.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

สถานทีต่ ้งั
บนชั้น 4 อำคำรศูนย์กำรค้ำ ซีคอน สแควร์ ถนนศรี นคริ นทร์
บนชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
บนชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1
บนชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด ถนนรัชดำภิเษก
เลขที่ 56 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ เลขที่ 8 ถนนสุขมุ วิท 35 (เจริ ญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
35.สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เสำธงหิน อ.
บำงใหญ จ.นนทบุรี 11140
36.สำขำเดอะ พรอมำนำด
อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะ พรอมำนำด เลขที่ 587,589 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคัน
นำยำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
37.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์ อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์ เลขที่ 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
วิลล์
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
สาขาในเขตต่ างจังหวัด
สาขา
1. สำขำเชียงใหม่
2. สำขำนครสวรรค์
3. สำขำอุดรธำนี
4. สำขำฉะเชิงเทรำ
5. สำขำอุบลรำชธำนี
6. สำขำหัวหิ น
7. สำขำสมุย
8. สำขำพิษณุโลก
9. สำขำพัทยำ
10. สำขำชลบุรี
11. สำขำกระบี่
12. สำขำอยุธยำ
13. สำขำเพชรบูรณ์
14. สำขำบ้ำนโป่ ง
15. สำขำอมตะนคร
16. สำขำสระบุรี

สถานทีต่ ้งั
บนชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลำซ่ำเชียงใหม่
บนชั้น 3 อำคำรวิถีเทพจังหวัดนครสวรรค์
บนชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์
บนชั้น 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสเอฟฉะเชิงเทรำ
บนชั้น 3 เอส เคช้อปปิ้ ง พำร์ค อุบลรำชธำนี
บนชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ต วิลเลจ
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำสมุย
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก
ชั้น 4 โครงกำรดิอเวนิว พัทยำ
ชั้น 2 อำคำรบิ๊กซีสำขำชลบุรี
ชั้น 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำกระบี่
ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 2 ของห้ำงบิ๊กซี บนถนนสำยเอเชีย อยุธยำ
ชั้น 1 ของห้ำงโลตัสบนถนนเกตุปัญญำ เพชรบูรณ์
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส 110 หมู่5 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เลขที่ 179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขา
17. สำขำเชียงรำย
18 .สำขำกำแพงเพชร
19. สำขำ เซ็นทรัลพิษณุโลก
20. สำขำจันทบุรี
21.สำขำนครศรี ธรรมรำช
22.สำขำบิ๊กซีร้อยเอ็ด
23.สำขำโลตัสแกลง
24.สำขำบิ๊กซีสุพรรณบุรี
25.สำขำโลตัสหนองบัวลำภู
26.สำขำเดอะสกำย อยุธยำ
27.สำขำโลตัสนครสวรรค์
28.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั
เชียงใหม่
29.สำขำโรบินสันสระบุรี
30.สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี
31.สำขำโรบินสันสกลนคร
32.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั
หำดใหญ่
33.สำขำโลตัสสุพรรณบุรี
34.สำขำโลตัสสงขลำ
35.สำขำบิ๊กซีนครพนม
36.สำขำบิ๊กซีศรี มหำโพธิ
37.สำขำโรบินสันร้อยเอ็ด
38.สำขำพังงำ
39.สำขำโรบินสันมุกดำหำร
40.สำขำโครำช
41.สำขำศรี รำชำ
42.สำขำโลตัสขอนแก่น
43.สำขำโลตัสแม่สอด
44.สำขำโลตัสนครศรี ธรรรำช

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้งั
เลขที่ 99/9 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย ต.รอบเวียง จ.เชียงรำย
เลขที่ 613/1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลำยชุมพล จ.พิษณุโลก
ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1012 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด จ.จันทบุรี
ศูนย์กำรค้ำสหไทยพลำซ่ำ เลขที่ 1392 ถ.ศรี ปรำชญ์ ต.ท่ำวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมรำช
320 หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 1 แลขที่ 279/1 ถ.สุขมุ วิท อ.แกลง จ.ระยอง
ชั้น 2 ห้ำงบิ๊กซี เลขที่ 140/20 ถ.มำลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 36 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
เดอะสกำยชอปปิ้ งเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขที่ 59/99 หมู่ 1ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยำ
124/12 หมูท่ ี่ 10 ห้ำงเทสโก้ โลตัส ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ชั้น5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชั้น2 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ห้อง 235 เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เลขที่ 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
ห้ำงโรบินสัน 88/8 ถนนนิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.สกลนคร จ.สกลนคร
ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ ถ.กำญจนวณิ ชย์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 72000
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 64 หมู่ 2 ต.เขำรู ปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GJA001 ชั้น 1 เลขที่ 9/2 ซ.ร่ วมมิตร
ถ.นิตโย ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
618 หมู่ที่ 7 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่ำตูม อ.ศรี มหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี
25140
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
อำคำรห้ำงสรรพสิ นค้ำเอ็นเค ช้อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง
จ.พังงำ 82000
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
บนชั้น 3 อำคำรห้ำงสรรพสิ นค้ำเดอะมอลล์ ถนนมิตรภำพ จังหวัดนครรำชสี มำ
บนชั้น 3 อำคำรห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน ศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
ชั้น 1-2 เทสโก้โลตัสซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลำ จ.ขอนแก่น
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 17 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมรำช
80000
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขา

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

45.สำขำเซ็นทรัลระยอง

สถานทีต่ ้งั
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ห้องเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1 ถนนบำงนำตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

46.สำขำบิ๊กซีน่ำน

อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขที่ 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน
จ.น่ำน 55000

47.สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี

อำคำรศูนย์กำรค้ำสหไทย กำร์เด้น พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี เลขที่ 528/1 ถนนตลำดใหม่
ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
48.สำขำบิ๊กซีอุดรธำนี 1
ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
49.สำขำโลตัส สุรำษฏร์ธำนี
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขำมเตี้ย อ.เมืองสุรำษฏร์ธำนี จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84000
50.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมูท่ ี่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84320
51.สำขำโลตัสขอนแก่น 1
52.สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่

1.1.3

เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
อำคำรศูนย์กำรค้ำไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ เลขที่ 55/3 ถนนศรี ภูวนำรถ ต.ตำบล
หำดใหญ่ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ 90110

รอบฉายและโปรแกรมหนัง

โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำ เปิ ดให้บริ กำรทุ กวันตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึ ง 24.00 น. รวม 14
ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่ องใช้เวลำในกำรฉำยประมำณ 2-3 ชัว่ โมง ทำให้โรงภำพยนตร์ แต่ละโรงสำมำรถทำรอบ
ฉำยได้เฉลี่ย 4 ถึ ง 7 รอบต่อวัน กำรวำงโปรแกรมหนังจะถูกกำหนดโดยจำนวนหนังใหม่ที่จะเข้ำฉำยในแต่ละสัป ดำห์
(Movie Line up) และหนังที่อยูร่ ะหว่ำงฉำย ซึ่ งโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดำห์จะมีหนังใหม่เข้ำฉำยประมำณ 5-6 เรื่ อง และหนัง
แต่ละเรื่ องจะมีระยะเวลำในกำรฉำยโดยเฉลี่ยประมำณ 2-3 สัปดำห์ หรื ออำจจะนำนกว่ำนั้นขึ้นอยูก่ บั กระแสควำมนิยมของ
หนัง
1.1.4

ภาพยนตร์ ทเี่ ข้ าฉาย

โรงภำพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ป ดำเนินนโยบำยผูกพันธมิตรกับทุกค่ำยบริ ษทั ตัวแทนภำพยนตร์ เปิ ด
กว้ำงให้ทุกค่ำยนำภำพยนตร์ เข้ำฉำยด้วยเงื่อนไขกำรแบ่งรำยได้ค่ำบัตรเข้ำชมที่ ต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ควำมนิ ยมของภำพยนตร์
เรื่ องนั้นๆ ในปี 2558 ที่ ผ่ำนมำ มี จำนวนภำพยนตร์ เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้ น 351 เรื่ อง จำก
จำนวนภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในประเทศทั้งสิ้น 376 เรื่ อง โดยมีรำยละเอียดประกอบ ดังนี้
ประเภทของภาพยนตร์
รวมภำพยนตร์ต่ำงประเทศ
ภำพยนตร์ไทย
รวมภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยทั้งหมด¹

จานวนทีฉ่ ายใน
เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (เรื่ อง)
294
57
351

จานวนทีฉ่ ายทั้งหมด(เรื่ อง)
315
61
376

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ ภำพยนตร์ ที่เข้ำฉำยในปี 2558 มีจำนวน 376 เรื่ อง หรื อเฉลี่ยมีภำพยนตร์เข้ำใหม่ทุก
สัปดำห์ๆ ละ 4-6 เรื่ อง ซึ่ ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้พิจำรณำคัดภำพยนตร์ ที่มีคุณภำพหลำกหลำยแนว ตรงควำมต้องกำรของ
ผูช้ มเข้ำฉำยทั้งหมด 351 เรื่ อง หรื อร้อยละ 93 ของภำพยนตร์ท้ งั หมด และวำงโปรแกรมกำรฉำยในโรงภำพยนตร์ให้นำนขึ้น
1.1.5

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ จะแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั สำขำและประเภทของเก้ำอี้นงั่ ที่ให้ควำมสะดวกสบำยระหว่ำง
กำรชมภำพยนตร์ที่ต่ำงกัน ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ ,เอสพลานาด ,หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,ควอ
เทียร์ ซีเนอาร์ ต ,เวสเกตต์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และพรอมานาดซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง
Normal มำตรฐำน
Honeymoon seat แบบพับที่เท้ำแขนได้
Premium
Privilage Seat (Imax)
First class เก้ำอี้นงั่ แบบพับที่เท้ำแขนได้บนชั้นลอย
Hall Of Frame
Platinum chair เก้ำอี้นงั่ มีที่วำงเครื่ องดื่ม, ป๊ อปคอร์นและมีผำ้ รองศีรษะ
Premium(Imax)
Emperor chair เก้ำอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขำได้
Quartier Chair
Opera chair เก้ำอี้คู่ขนำดกว้ำง
Mega Milano Chair
Ultima chair
Milano Twin Seat
Galleria
Opera Deco (เก้ำอี้คู่)
Ultimate Chair (เก้ำอี้คู่) (Imax)
Q CoCoon Chair
Ultra Screen
Mega Ultra Screen(เก้ำอี้ค)ู่
Q CoCoon Chair (เก้ำอี้คู่)

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อทีน่ งั่ (บาท)
90-310
140-260
170-250
180-270
210-250
210-270
220-280
250-350
300-420
300-420
350-1040
350-370
400
600-640
600-640
600-640
600-1200
1000-1100
1000-1400
1600
1800-2000

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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โรงภาพยนตร์ ในเครื ออีจวี ี และไดอาน่ า ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อทีน่ งั่ (บาท)
100-240
130-260
250-470
400-440
500-640
600-640

Normal มำตรฐำน
Honeymoon seat
Gold Class
Premier (เก้ำอี้คู่)
Milano Twin Seat (เก้ำอี้คู่)
Premier Suite (เก้ำอี้คู่)
โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อทีน่ งั่ (บาท)
200-300
220-350
280-340
300-350
350 - 400
350 - 400
700-840
3500
1000-1100
1200
1800-2000

Premium
Privilage
Royal Balcony
Privilage(IMAX)
Prestige , Platinum
Prestige (IMAX) , Platinum (IMAX)
Paragon Chair(เก้ำอี้ค)ู่
Enigma(เก้ำอี้ค)ู่
Blue Ribbon
Ultimate IMAX (เก้ำอี้คู)่
Blue Ribbon(คู)่
1.1.6

บริการจาหน่ ายเครื่ องดื่มและป๊ อปคอร์ น (Concession)

รำยได้จำกส่ วนบริ กำร Concession หน้ำโรงภำพยนตร์ เป็ นรำยได้เสริ มที่ สำคัญและสร้ำงควำมครบวงจรในงำน
บริ กำรให้แก่ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซึ่ งในปี 2558 มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็ นร้อยละ 16 ของรำยได้รวม โดยมีสินค้ำหลักคือ ป๊ อป
คอร์ น (Popcorn) และเครื่ องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภำชนะที่ออกแบบให้เข้ำกับภำพยนตร์ เรื่ องดังที่ กำลังเข้ำฉำยอยูใ่ น
ขณะนั้น และมีสินค้ำเสริ มเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและเพิ่มทำงเลือกให้ลูกค้ำ เป็ นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทำนเล่น
จำพวกขนมซองนำนำชนิดเช่นมันฝรั่งแผ่นกรอบ (Potato Chip) ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็ นต้น
กำรกำหนดจำนวนจุดขำยหรื อเคำน์เตอร์บริ กำรให้เพียงพอกับจำนวนโรงภำพยนตร์ จำนวนที่นงั่ รวมและจำนวน
ผูม้ ำใช้บริ กำร ประกอบกับกำรตกแต่งเคำน์เตอร์ บริ กำรให้สะอำดสวยงำมสะดุดตำทันสมัยสอดคล้องกับรสนิ ยมของลูกค้ำ
อีกทั้งกำรจัดตำแหน่งกำรวำงสิ นค้ำในเคำน์เตอร์ให้สะดวกต่อกำรให้บริ กำรเพื่อลดระยะเวลำกำรรอคิวเข้ำซื้ อ เป็ นกลยุทธ์
กำรขำยที่สำคัญที่สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจ ควำมสนใจ และกระตุน้ ยอดขำยสิ นค้ำได้เป็ นอย่ำงดี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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1.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

1.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธ์ การตลาด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ด้วยกำรวำงเป้ ำหมำยทำงธุรกิจที่จะเป็ นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภำพยนตร์เป็ นสิ นค้ำหลัก
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ก้ำวสู่ กำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ดว้ ยกำรดำเนิ นกลยุทธ์กำรแข่งขันอย่ำงมืออำชีพตลอดมำ
ตั้งแต่เริ่ มกิ จกำร โดยกำรวำงตำแหน่ งกำรตลำด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภำพยนตร์ เป็ นโรงภำพยนตร์ ที่ มี
มำตรฐำนของสถำนที่และงำนบริ กำรในระดับสูง ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมนิยมในศูนย์บนั เทิง และด้วยกำรใช้กลยุทธ์กำร
สร้ำงชื่อสิ นค้ำ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ให้กบั ทั้งโรงภำพยนตร์และศูนย์บนั เทิง ในปี 2557 บริ ษทั
ได้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็ น “ร่ วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ที่พร้อมจะ
สรรหำสุ ดยอดนวัตกรรมและเทคโนดลยีใหม่ๆ ของทุกควำมล้ ำสมัยจำกโลกบันเทิงฮอลลีวดู ้ ทำให้ปัจจุบนั โรงภำพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นที่นิยมของลูกค้ำในด้ำนบริ กำรบันเทิงที่ได้มำตรฐำน ทันสมัยและครบวงจร
รำยละเอียดกลยุทธ์กำรตลำดที่นำมำใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักดังนี้
กลยุทธ์ โรงภาพยนตร์ มาตรฐานสู ง
โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทุกสำขำทุกโรง มีจุดเด่นที่เหนื อและแตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ ของ
คู่ แ ข่ งอย่ำงชัด เจน (Product Differentiation) ในเรื่ อ งควำมสวยงำมหรู ห รำของสถำนที่ บ ริ ก ำรทั้ง ภำยนอกและภำยใน
โรงภำพยนตร์และควำมทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดำ้ นภำพและเสี ยง ทั้งนี้ เป็ นผลมำจำกกำรติดตำมศึกษำพฤติกรรมของ
ลู ก ค้ำผู ้ใ ช้บ ริ ก ำรโรงภำพยนตร์ (Moviegoer) อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง พบว่ำลู ก ค้ำให้ ค วำมส ำคัญ กับ ควำมสวยงำมและควำม
สะดวกสบำยของสถำนที่เป็ นอันดับหนึ่งในกำรเลือกใช้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ดังนั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงมีกำรกำหนด
เป็ นนโยบำยและแผนงำนที่ต่อเนื่ องในกำรปรับปรุ งและพัฒนำสำขำให้มีควำมสวยงำมและทันสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยรู ปแบบ
ของโรงแรมระดับ 5 ดำว เป็ นหลัก
1)

กลยุทธ์ดำ้ นทำเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์
กลุ่ มเมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ก ำหนดนโยบำยในกำรเลื อ กท ำเลที่ ต้ งั สำขำโรงภำพยนตร์ โดยมี
องค์ประกอบสำคัญคืออยูใ่ นเขตพื้นที่แหล่งชุมชนใจกลำงเมือง ใกล้สถำนศึกษำ ใกล้ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ใกล้สถำนที่ทำงำน
บริ ษทั เอกชน ใกล้สถำนที่ รำชกำร ใกล้แหล่งชุมชนที่ พกั อำศัย และอยู่ในเส้นทำงที่ กำรสัญจรไปมำสะดวก มีรถประจำ
ทำงผ่ำนหลำยสำยและเป็ นทำงผ่ำนออกสู่ ภำคต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ โดยแบ่งเป็ น 4 รู ปแบบทำงธุรกิจได้แก่ Stand
alone Complex, สำขำในห้ำงสรรพสิ นค้ำ, สำขำใน Discount Store และสำขำในศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ดให้เหมำะสมกับในแต่
ละทำเลที่ต้ งั สำขำ
2)
กลยุทธ์กำรทำตลำดเชิงรุ กกับลูกค้ำ
เพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำและรั กษำควำมสัมพันธ์อนั ดี อย่ำงต่ อเนื่ อ ง กลุ่ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้
ดำเนินกลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุ กกับลูกค้ำ แผนกำรตลำดที่มีควำมรวดเร็ วและมีควำมคล่องตัวในกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ตลำดที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอรวมถึงแผนกำรทำกำรตลำดแบบ Direct marketing เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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กลยุทธ์กำรทำกำรตลำดเชิงรุ กที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบด้วย
-

กำรนำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรที่หลำกหลำย รวมถึงจัดภำพยนตร์ ที่ครบอรรถรสมำก
ที่สุด
งำนบริ กำรที่ประทับใจระดับมำตรฐำนโรงแรม ที่เข้ำใจลูกค้ำ
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถจำแนกออกได้เป็ น 3 วิธีกำร

แบบที่ 1) กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยพิเศษเฉพำะช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น ช่วงปิ ดเทอม,
ช่วงปลำยปี เป็ นต้น และกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยทั้งปี เช่น ทำบัตรอิเล็คโทรนิ คแทนเงินสด เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่
ลูกค้ำในกำรเข้ำชม และกำรซื้ อบัตรชมภำพยนตร์ นอกจำกนี้ ยังมี กำรท ำกิ จกรรมรอยัลตี้ โปรแกรม (Loyalty Program)
รวมถึงกำรทำโปรโมชัน่ ส่วนลดพิเศษบำงช่วงเวลำอีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็ นของสะสม เช่น กำรแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภำพ โฆษณำ
ภำพยนตร์ที่ค่ำยภำพยนตร์ผลิตออกมำเพื่อแจกให้กบั ผูช้ มภำพยนตร์ที่นิยมสะสมเป็ นที่ระลึก
แบบที่ 3) แบบเป็ นบัตรกำนัล เช่น บัตรกิ๊ฟ กำร์ ด ใช้แทนกำรส่ งของขวัญให้แก่กนั
ในเทศกำลต่ำงๆ และบัตรของขวัญสำหรับองค์กร ที่ สำมำรถพิมพ์รูปภำพ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกำรได้ เพื่อมอบให้ลูกค้ำ
หรื อผูม้ ีอุปกำรคุณ
3)
กลยุทธ์กำรสร้ำงพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรธุรกิจ เช่น
บริ ษ ัท ตัวแทนจำหน่ ำยภำพยนตร์ กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ให้ ควำมร่ วมมื ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ ในกำรท ำ
โปรโมชั่น หนังแต่ ล ะเรื่ อ งจัด ฉำยหนังรอบปฐมทัศ น์ (Sneak Preview) รวมทั้งกำรช่ ว ยจัด โปรแกรมรอบฉำยหนังให้
เหมำะสมกับควำมนิยมของตลำด โดยแต่ละสำขำจะวำงโปรแกรมหนังจำนวนรอบฉำยของหนังแต่ละเรื่ องไม่เหมือนกัน มี
ควำมยืดหยุน่ ค่อนข้ำงมำก โดยหนังเรื่ องใดที่ มีกระแสควำมนิ ยมมำกจะถูกวำงรอบฉำยจำนวนมำกรอบ ในขณะเดี ยวกัน
หนังเรื่ องใดที่เข้ำฉำยแต่ได้รับควำมนิ ยมจำกผูช้ มต่ำก็จะถูกถอดจำกโปรแกรมเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำหนังเรื่ องที่ได้รับควำม
นิยมมำกกว่ำเข้ำฉำยแทนเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองได้ทนั กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่สำคัญคือสปอนเซอร์ เป็ นบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำบริ ษทั ใหญ่ ๆ และ
ส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษทั ที่ มีชื่อทำงกำรค้ำเป็ นสำกล (International Brand) และมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยกลุ่มเดี ยวกับลูกค้ำของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยโรงภำพยนตร์ จะร่ วมทำแผนกำรตลำดกับกลุ่มสปอนเซอร์ อย่ำงต่อเนื่ อง เช่นกำรทำโฆษณำบน
จอภำพยนตร์และกำรทำโปรโมชัน่ ภำยในพื้นที่สำขำ เป็ นต้น
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

เนื่ อ งด้ว ยภำพยนตร์ ที่ เข้ำฉำยในปั จ จุ บัน มี จ ำนวนมำกและมี ค วำมหลำกหลำยของประเภทสู ง มี
ภำพยนตร์ ที่ เหมำะกับ ผูช้ มทุ ก วัย ท ำให้ ฐำนลู ก ค้ำผูช้ มภำพยนตร์ ค่ อ นข้ำงกว้ำง กลุ่ ม ลู ก ค้ำของเมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ จ ะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทำงำน วัยสู งอำยุ และกลุ่มที่มำเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทำงำนจะมีควำมถี่ในกำรใช้
บริ กำรชมภำพยนตร์ สูงกว่ำกลุ่มอื่น ทั้งนี้ อำจเนื่ องมำจำกควำมสะดวกด้ำนเวลำและควำมชอบดูภำพยนตร์ หลำกแนวกว่ำ
กลุ่มลูกค้ำอื่น
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นอกจำกกลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ เป็ นผู ้นิ ย มชมภำพยนตร์ ทั่ว ไป (Moviegoers) กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ได้ใ ห้
ควำมสำคัญกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงขึ้น โดยมีเป้ ำหมำยขยำยเข้ำสู่กลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่นิยมชมภำพยนตร์ (Non-moviegoers)
หรื อผูท้ ี่ยงั ไม่ชอบไปโรงภำพยนตร์ ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ เชื่อว่ำยังมีอีกเป็ นจำนวนมำก กำรทำกำรตลำดโดยใช้กลยุทธ์กำรเข้ำถึงหรื อ
Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริ กำร มี ส่วนลด หำกกำรทำกำรตลำดกับลู กค้ำกลุ่ม นี้ ส ำเร็ จจะสำมำรถท ำให้กลุ่ ม
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพิ่มฐำนลูกค้ำและจำนวนยอดขำยให้กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้เป็ นอย่ำงดี นอกเหนื อจำกกำรกระตุน้
ยอดขำยจำกกลุ่ม Moviegoers ซึ่งนิยมติดตำมชมภำพยนตร์เป็ นประจำ
ค.

ช่ องทางการจาหน่ าย

กำรจำหน่ำยตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ผ่ำนช่องจำหน่ำยตัว๋ (Box Office) บริ เวณด้ำนโรงภำพยนตร์ เป็ นวิธีเดิม
ที่ ยงั คงเป็ นที่ นิยมใช้อยู่ในปั จจุ บัน เพื่ อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกำรซื้ อตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ และลด
ระยะเวลำในกำรรอซื้ อตัว๋ ที่จุดจำหน่ำยตัว๋ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้จดั ให้มีช่องทำงกำรจอง และ/หรื อ จำหน่ำยตัว๋ เพิ่มอีก 4
วิธี ดังนี้
1)
ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555
2)
เว็บไซต์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ที่ www.majorcineplex.com , อีจีวี ที่ www.egv.com, พำรำกอน
ซีนีเพล็กซ์ที่ www.paragoncineplex.comและ เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
3)
เคำน์เตอร์เซอร์วสิ
4)
เครื่ องจำหน่ำยตัว๋ อัตโนมัติ (E – Ticket)
5)
Mobile Application ,Line Pay
1.2.2
ก.

ภาวะการแข่ งขัน
มูลค่ าตลาดภาพยนตร์

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ ที่เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ในปี 2558 ที่ ผ่ำนมำ มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้ นโดยประมำณ
6,000 ล้ำนบำท เป็ นส่ วนของมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ ในเขตกรุ งเทพมหำนครที่ ใช้ระบบส่ วนแบ่งรำยได้จำกค่ำขำยตัว๋ หนัง
ประมำณร้อยละ 70 ของมูลค่ำตลำดรวม ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็ นมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ที่จำหน่ำยผ่ำนระบบสำยหนัง
ในต่ำงจังหวัด
มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในปี 2558 ยังคงปรับตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหนุนมำจำกกำรเข้ำฉำย
ภำพยนตร์ต่ำงชำติฟอร์มใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็ นภำพยนตร์ที่เป็ นภำคต่อจำกภำพยนตร์ที่เคยเข้ำฉำยและประสบควำมสำเร็ จ ซึ่ง
มีฐำนผูช้ มภำพยนตร์อยูแ่ ล้ว ขณะที่โรงภำพยนตร์มีกำรขยำยสำขำอย่ำงมำก เพื่อรองรับผูช้ มให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้
ธุรกิจโรงภำพยนตร์มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั มีรำยได้จำกธุ รกิ จโรงภำพยนตร์ รวมอำหำรและเครื่ องดื่ ม จำนวน 5,920 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 2.3 เมื่อเที ยบกับปี 2557 ซึ่ งมีรำยได้จำนวน 5,785 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกควำมสำมำรถใน
กำรทำรำยได้จำกภำพยนตร์ ที่เข้ำฉำยดังกล่ำวข้ำงต้น และทำงตัวแทนจำหน่ ำยภำพยนตร์ ได้มีแผนปรับปรุ งกำหนดฉำย
ภำพยนตร์ให้กระจำยตัวมำกยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของภำพยนตร์ แต่ละเรื่ อง นอกจำกนั้นกำร
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ทำกิ จกรรมส่ งเสริ มกำรตลำดให้กับ ภำพยนตร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ ำงกระแสควำมนิ ยมให้กับภำพยนตร์ มำกยิ่งขึ้ น
รวมทั้งมีจำนวนสำขำที่ให้บริ กำรมำกขึ้น ส่งผลให้รำยได้เติบโตขึ้นตำมไปด้วย
ข.

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์

1.
โอกำสเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์สำมำรถประเมินได้จำกตัวชี้ (Indicator) ทำงธุรกิจได้แก่
จำนวนประชำกรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริ ษทั ฯ คำดว่ำประชำกรในประเทศไทย จำนวนประมำณ 70 ล้ำนคน
เฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อโรง (918 โรง) อยูท่ ี่ระดับประมำณ 73,000 คนต่อโรง มีระดับรำคำตัว๋ เฉลี่ย (Average ticket price)
เท่ำกับประมำณ 5.5 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่ งเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศเกำหลีใต้ ที่มีจำนวนประชำกรประมำณ 50 ล้ำนคน
เฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อโรง 21,500 คนต่อโรง และประเทศไทย มีระดับรำคำตัว๋ เฉลี่ยเท่ำกับประมำณ 9 ดอลลำร์ สหรัฐฯ
จำนวนตัว๋ ภำพยนตร์ที่ขำยได้ในปี 2558 ในประเทศเกำหลีใต้ มีจำนวนประมำณทั้งสิ้น 200 ล้ำนใบ ในขณะที่ประเทศไทยมี
จำนวนประมำณ 40 ล้ำนใบ ซึ่ ง เปรี ยบเที ยบกับประเทศเกำหลีใต้แล้วแสดงให้เห็ นว่ำประเทศไทยยังมีภำวะจำนวนโรง
ภำพยนตร์นอ้ ยกว่ำจำนวนประชำกร Under Screen คือมีจำนวนภำพยนตร์ (Software) ที่ผลิตออกมำและรอจะเข้ำฉำยในโรง
ภำพยนตร์ รอบแรกมำกกว่ำจำนวนโรงภำพยนตร์ (Hardware) ที่รองรับ ทำให้ภำพยนตร์ แต่ละเรื่ องมีระยะเวลำกำรเข้ำฉำย
และจำนวนรอบที่ ฉำยในโรงภำพยนตร์ ได้ระยะเวลำจำกัดโดยเฉลี่ยประมำณ 2–3 สัปดำห์ ระยะเวลำกำรฉำยและจำนวน
รอบฉำยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ขึ้นอยูก่ บั ควำมนิ ยมของภำพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ เปรี ยบเทียบกับควำมนิ ยมของหนังเรื่ องอื่นที่ มี
กำหนดกำรเข้ำฉำยในช่วงเดี ยวกันเป็ นปั จจัยสำคัญ และเมื่อพิจำรณำเปรี ยบเที ยบจำนวนภำพยนตร์ ที่ผลิตในต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะภำพยนตร์ จำกฮอลลีวดู ที่มีจำนวนสู งถึงปี ละประมำณกว่ำ 500 เรื่ อง กับจำนวนภำพยนตร์ที่สำมำรถนำเข้ำมำฉำย
ในประเทศได้เพียงปี ละประมำณ 200-300 เรื่ อง
2.
ในภำคเอกชน หลำยๆ บริ ษทั นอกจำกจะได้เพิ่มกำรลงทุนในอุตสำหกรรมภำพยนตร์ มำกขึ้น
ทั้งในส่วนของจำนวนภำพยนตร์ ไทยที่เพิ่มขึ้นจำกหลำยๆ ค่ำย เช่น ไฟว์สตำร์, GDH559 , สหมงคลฟิ ล์ม , M39 ,Talent One
,Transformation film และค่ ำ ยใหม่ อ ย่ ำ ง TMoment ที่ แ ยกตั ว มำจำก GTH ท ำให้ เ กิ ด จ ำนวนผู ้ผ ลิ ต ที่ มี ค วำมรู ้ แ ละ
ประสบกำรณ์เพิ่มขึ้นในตลำดภำพยนตร์ไทย และยังเน้นในด้ำนคุณภำพให้มำกขึ้นด้วย ทั้งในส่วนของงบประมำณกำรถ่ำย
ทำ สถำนที่ ถ่ำยทำภำพยนตร์ ที่มีขนำดใหญ่ และได้มำตรฐำนสู งขึ้นเที ยบชั้นได้กบั Hollywood ในสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งทำให้
สัดส่ วนรำยได้จำกภำพยนตร์ ไทยมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ ประมำณร้อยละ 40 ของรำยได้รวมในอุตสำหกรรม ในขณะที่ ภำครัฐได้
พยำยำมส่ งเสริ มให้ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนใช้ประเทศไทยเป็ นสถำนที่ ถ่ำยทำภำพยนตร์ ซึ่ งสัญญำณต่ำงๆ
เหล่ำนี้น่ำจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจในทำงตรง และในระยะยำวต่อไป
3.
ในต่ำงจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จงั หวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่ วนใหญ่แล้ว
จะเป็ นโรงหนังรุ่ นเก่ำ ที่มีสภำพค่อนข้ำงทรุ ดโทรม ไม่ทนั สมัย ทำให้ทำงกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่ำโอกำสในกำร
ขยำยกำรเติบโตไปในต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกำสอีกสู ง นอกจำกนั้นประชำกรใน
ต่ำงจังหวัดมีกำลังซื้ อสู ง และขำดควำมบันเทิ งในรู ปแบบโรงภำพยนตร์ ที่ทนั สมัย ได้มำตรฐำน ทำให้ควำมต้องกำรที่ จะ
ได้รับควำมบันเทิงในรู ปแบบนี้มีสูงมำกด้วย
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประเมินว่ำโอกำสกำรเติบโตในธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ ภ ำยในประเทศยัง มี อี ก มำก จำกกำรที่ ห ลำยๆ ฝ่ ำยเข้ำมำลงทุ น และสนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมภำพยนตร์
ภำยในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงภำพยนตร์ ซ่ ึ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสำหกรรม และเป็ นตัวหลักสำหรับวงกำร
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ภำพยนตร์ ท้ งั ภำยในประเทศ และทัว่ โลกที่ ตอ้ งอำศัยช่องทำงนี้ ในกำรเผยแพร่ ผลงำนภำพยนตร์ เป็ นลำดับแรกก่อนจึ งจะ
เผยแพร่ ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลำดับถัดไป ดังนั้นโรงภำพยนตร์ จึงจำเป็ นต้องมีมำตรฐำนสู งด้ำนสถำนที่ และระบบเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูช้ ม ดังนั้นบริ ษ ัทฯ จึ งยังคงนโยบำยในกำรขยำยเข้ำสู่ พ้ื นที่ ในเขตปริ มณฑลและใน
ต่ำงจังหวัด เพื่อทำให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกในกำรไปชมภำพยนตร์มำกยิง่ ขึ้น
ค.

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่ งขัน)

ผูป้ ระกอบกำรในธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปั จจุบนั มี 2 รำยหลัก ดังนี้
ชื่ อโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีว,ี พำรำ
กอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพลำ
นำด ซีนีเพล็กซ์
เอส เอฟ เวิลด์ , เอส เอฟ เอ็กซ์
และ เอส เอฟ ซีนีม่ำ

บริษัทผู้ประกอบการ

จานวนสาขา

จานวนโรงภาพยนตร์ *

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

91

601

บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่

46

314

ที่มำ: บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์ และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ

เนื่ องด้วยลักษณะเฉพำะของกำรประกอบธุ รกิ จโรงภำพยนตร์ ที่ตอ้ งอำศัยประสบกำรณ์ ในธุ รกิ จเป็ น
ส ำคัญ อี ก ทั้ง ขนำดของเงิ น ลงทุ น จ ำนวนมำกและท ำเลที่ ต้ ัง สำขำที่ เหมำะสมทำงเศรษฐกิ จ ที่ ค่ อ นข้ำ งจ ำกัด ท ำให้
ผูป้ ระกอบกำรในธุรกิจล้วนเป็ นรำยเดิมที่อยูใ่ นวงกำรเท่ำนั้นและเป็ นกำรยำกสำหรับรำยใหม่จะเข้ำมำเริ่ มธุรกิจ
ง.

ส่ วนแบ่ งตลาด
ปั จจุบนั โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลำดรวมกัน คำดว่ำประมำณร้อยละ 801
ส่วนที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 20 เป็ นของโรงภำพยนตร์ รำยอื่นอีกจำนวนหลำยรำย ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลำดจะวัดจำกยอดขำย
ตัว๋ ภำพยนตร์แต่ละเรื่ องเฉพำะในรอบสัปดำห์แรกที่เข้ำฉำย
จ.

แนวโน้ มภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ประเมินภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจโรงภำพยนตร์ปี 2559 จะเป็ นกำรแข่งขันกันในโรงภำพยนตร์
ในระบบมัลติเพล็กซ์ และระบบดิจิตอล สำมมิติ ซึ่งเป็ นที่นิยมของลูกค้ำผูช้ มภำพยนตร์ในปั จจุ บนั โดยรู ปแบบกำรแข่งขัน
นอกจำกจะเป็ นกำรเร่ งพัฒนำระบบเทคโนโลยีภำพและเสี ยงแล้ว ยังเป็ นเรื่ องกำรปรับปรุ งตกแต่งสถำนที่บริ กำรให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับควำมนิ ยมที่ ปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ วของลูกค้ำ กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำในกำรเข้ำถึ งบริ กำรของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงกำรขยำยสำขำเข้ำสู่ พ้ืนที่ ทำเลในเขตกรุ งเทพฯรอบนอกและต่ำงจังหวัดมำกขึ้นแนวโน้มกำรแข่งขันจะ
มุ่งเน้นไปยังกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำในระยะยำวมำกกว่ำ

1

ที่มำ : บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำยรำยใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และSONY
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

1.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ก.

ภาพยนตร์
โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีภำระต้นทุนในกำรจัดซื้ อภำพยนตร์ ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ
โรงภำพยนตร์ จะเปิ ดรับภำพยนตร์เข้ำฉำย จำกทุกค่ำยผูผ้ ลิตทั้งค่ำยต่ำงประเทศและในประเทศ ผ่ำนบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำย
ภำพยนตร์ ท้ งั รำยใหญ่ และรำยอิสระ โดยเป็ นกำรเจรจำตกลงส่ วนแบ่ งรำยได้จำกยอดขำยตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ ท้ งั นี้ ไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ ยวกับกำรห้ำมฉำยในโรงภำพยนตร์ เครื ออื่น และยอดขำยตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ น้ นั รวมส่ วนที่ เป็ นโปรโมชัน่
หรื อส่ วนลดของโรงภำพยนตร์ ดว้ ย ในลักษณะเรื่ องต่อเรื่ องและโรงต่อโรง ไม่มีกำรทำสัญญำผูกพันระยะยำว อำนำจกำร
ต่อรองอัตรำส่ วนแบ่งรำยได้จะอยู่บนพื้นฐำนของประวัติยอดขำยตัว๋ ผูป้ ระกอบกำรรำยใดที่ มีโรงภำพยนตร์ จำนวนมำก
ลูกค้ำให้ควำมนิยมและมีประวัติกำรทำยอดขำยตัว๋ สูงอย่ำงต่อเนื่อง จะมีอำนำจกำรต่อรองส่วนแบ่งสูงตำมไปด้วย
ข.
บริษัทตัวแทนจาหน่ ายภาพยนตร์
บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ ำยภำพยนตร์ สำมำรถจำแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ ำย
และบริ ษทั ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์และจัดจำหน่ำย

บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ
1.
บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ ำยภำพยนตร์ รำยใหญ่คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 โดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ ได้แก่ บริ ษทั โซนี่ พิคเจอร์ ส รี ลิสซิ่ ง วอลท์ ดิสนีย ์ สตูดิโอ
(ประเทศไทย) จำกัด บริ ษทั ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่ แนล พิคเจอร์ส (ฟำร์อีสต์) จำกัดและ Warner Brothers (FE), Inc
2.
บริ ษ ัท ตัวแทนจ ำหน่ ำยอิ ส ระคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 35โดยส่ วนใหญ่ ไม่ ไ ด้เป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผลิตรำยใด แต่จะเป็ นผูซ้ ่ ึงจะนำเข้ำหนังจำกต่ำงประเทศ หรื อผูท้ ี่จดั หำหนังภำยในประเทศเอง โดย
จะทำธุรกิจในลักษณะซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ จำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ จำกตลำดค้ำภำพยนตร์ ในต่ำงประเทศ
เช่น เทศกำลภำพยนตร์ เมืองคำนส์ หรื อจำกผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ รำยเล็กภำยในประเทศทัว่ ไป โดยอำศัยเน็ตเวิร์คที่มีอยูใ่ นกำร
ดำเนินธุรกิจ

บริ ษทั ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ไทยและจัดจำหน่ำย
บริ ษทั ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ ไทย มีผทู ้ ี่ เข้ำมำในวงกำรผลิตภำพยนตร์ เพิ่มขึ้นหลำยค่ำย เช่น กลุ่ม
ของบริ ษทั อำร์ เอส โปรโมชัน่ , กลุ่มของบริ ษทั แกรมมี่, กลุ่มในเครื อสถำนี โทรทัศน์ช่อง 3, กลุ่มไฟว์สตำร์, กลุ่มสหมงคล
ฟิ ล์ม กลุ่มบริ ษทั โมโน กรุ ้ป รวมถึงบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั เมเจอร์ อำทิเช่น M39 ,ทำเล้นท์ วัน,ทรำนฟอร์ เมชัน่ ฟิ ล์ม เป็ น
ต้น ซึ่ งแนวโน้ม กำรที่ ธุรกิ จภำพยนตร์ ไทยมี กำรเติ บ โตค่ อ นข้ำงสู ง จึ งมี ห ลำยค่ ำยที่ เข้ำสู่ ธุร กิ จนี้ เพื่ อใช้ป ระโยชน์ ใน
ทรัพยำกรที่มีอยูเ่ พิ่มช่องทำงธุรกิจด้วย
1.3.2

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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2.

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ธุรกิจโบว์ ลงิ่ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business)

ด้วยกำรวำงกลยุทธ์กำรตลำดเน้นสร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนบริ กำรเพื่อเสริ มฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซึ่ งเป็ น
ธุรกิจหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยำยเข้ำสู่ธุรกิจโบว์ลิ่งใช้ชื่อทำงกำรค้ำว่ำ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริ ทึมแอนด์
โบว์ล” สุ ดยอดโบว์ลิ่งสมบูรณ์แบบ โดยวำงนโยบำยกำรเปิ ดสำขำของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับกำรขยำยสำขำของโรง
ภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทั้งนี้ ยงั ได้เสริ มกิจกำรลำนสเก็ตน้ ำแข็งรู ปแบบใหม่เข้ำมำภำยใต้กำรบริ หำรของ บลูโอ ริ ทึม
แอนด์โบว์ล อีก 5 แห่ ง ได้แก่ สำขำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน, สำขำสุ ขุมวิท ,สำขำเมกำซี นีเพล็กซ์ ,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั
เชียงใหม่ และสำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

เมเจอร์ โบว์ล ฮิ ต น ำเสนอบริ กำรโบว์ลิ่ งในลักษณะของกี ฬ ำเพื่ อควำมบัน เทิ ง (Sport Entertainment) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่แตกต่ำงจำกโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อกำรกีฬำ เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงบริ กำรโบว์ลิ่ง
ด้วยอุปกรณ์ โบว์ลิ่งสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้งลูก พิน และเลน เข้ำกับบรรยำกำศบันเทิ ง ในลักษณะ
Boutique Bowl พร้อมกำรให้บริ กำรคำรำโอเกะ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กบั ผูม้ ำใช้บริ กำร พร้อมกันนี้ยงั มีบริ กำรจำหน่ำยอำหำร
และเครื่ องดื่ม และบริ กำรจัดกำรแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ
อัตรำค่ำเกมส์โบว์ลิ่งถัวเฉลี่ยอยูร่ ะหว่ำง 45 บำทถึง 107 บำทต่อเกมส์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สำขำ ช่วงวันและเวลำทำกำร
นอกจำกนี้ ยงั มี บริ กำรเสริ มเพื่ อเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผูท้ ี่ มำใช้บริ กำรได้แก่ บริ กำรให้เช่ ำรองเท้ำ จำหน่ ำยถุงเท้ำ และ
บริ กำรจำหน่ำยสิ นค้ำและอุปกรณ์โบว์ลิ่งในร้ำนโปรชอป (Proshop) ซึ่งเป็ นร้ำนค้ำที่ดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก
บริ กำรห้องคำรำโอเกะในนำม “เมเจอร์ คำรำโอเกะ” เป็ นอีกหนึ่ งบริ กำรเพื่อควำมบันเทิงที่สอดคล้องเป็ นอย่ำงดี
กับควำมนิ ยมและพฤติกรรมของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริ กำรโบว์ลิ่งที่นิยมมำกันเป็ นกลุ่มคณะ ตำมนโยบำยของบริ ษทั เมเจอร์
โบว์ลจะมีหอ้ งคำรำโอเกะเปิ ดให้บริ กำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำขำ
ในปี 2549 เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนำ Brand ใหม่ ออกสู่ ตลำดภำยใต้ชื่อ บูลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล (Blu-O Rhythm
and Bowl)นำเสนอบริ กำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำเพื่อควำมบันเทิง โดยเน้นควำมเป็ น life style และเป็ นสถำนที่พบปะ
สังสรรค์ในหมู่คนรุ่ นใหม่ โดยสำขำแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 5 สยำมพำรำกอน และสำขำที่สองตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 4 ดิ เอสพลำ
นำด (ถนนรัชดำภิเษก) ในส่วนของบรรยำกำศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นควำมบันเทิง ในลักษณะ Club Fashion
Bowling พร้ อมกำรให้บริ กำรคำรำโอเกะในบรรยำกำศ Chill out เพื่อเพิ่มทำงเลื อกให้กับผูม้ ำใช้บริ กำร พร้อมกันนี้ ยงั มี
บริ กำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่ องดื่ม และบริ กำรจัดกำรแข่งขัน พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ
นอกจำกนี้ ยังมีบริ กำรลำนสเก็ตน้ ำแข็งรู ปแบบใหม่ ภำยใต้ชื่อ “ซับ ซีโร่ ” ซึ่งเป็ นลำนสเก็ตน้ ำแข็งที่เน้นควำม
บันเทิง แบบ Sport Entertainment
ในปัจจุบนั เมเจอร์ โบว์ลิ่ง มีจำนวนสำขำทั้งสิ้น 20 สำขำแบ่งเป็ น ให้บริ กำรในประเทศไทยจำนวน 19 สำขำ และ
ในประเทศกัมพูชำอีก 1 สำขำ มีรำยละเอียดดังนี้

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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จานวน
เลนโบว์ ลงิ่

จานวน
ห้ องคาราโอเกะ

จานวน
ลานสเก็ตนา้ แข็ง

1

สำขำปิ่ นเกล้ำ

20

15

2

สำขำสุขมุ วิท (บลูโอ)

20

10

3

สำขำรัชโยธิน (บลูโอ)

38

24

4

สำขำรังสิ ต

26

17

5

สำขำนครสวรรค์

12

9

6

สำขำอุดรธำนี

16

7

7

สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด์

16

13

8

สำขำหัวหิ น

8

5

9

สำขำสมุย

8

7

10

สำขำแจ้งวัฒนะ

14

9

11

สำขำพัทยำ (บลูโอ)

22

9

12

สำขำชลบุรี

10

8

13

สำขำอยุธยำ

10

10

14

สำขำสยำมพำรำกอน (บลูโอ)

38

16

15

สำขำเอสพลำนำด-รัชดำ (บลูโอ)

22

17

16

สำขำงำมวงศ์วำน-แครำย (บลูโอ)

24

13

1

17

สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์

24

-

1

18

สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่

19

สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่

15

20

สำขำในประเทศกัมพูชำ

13

รวมทั้งสิ้น

1

356

2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2.2.1

การตลาด

1

10

1

199

5

ก.

กลยุทธ์ การตลาด
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วำงตำแหน่งสิ นค้ำและบริ กำร (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็ นสุดยอด
โบว์ลิ่ ง ที่ มี ค วำมสมบู ร ณ์ ทั้ง ในเรื่ อ งกำรออกแบบและกำรให้ บ ริ ก ำรที่ เข้ำถึ ง ควำมต้อ งกำรของผู ้ม ำใช้บ ริ ก ำร ด้ว ย
วัตถุประสงค์ของกำรดำเนิ นธุรกิจโบว์ลิ่งเพื่อเสริ มฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์ และเพิ่มควำมหลำกหลำยให้บริ กำรภำยในสำขำ
ของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทำให้กลยุทธ์กำรตลำดด้ำนต่ำงๆ ที่นำมำใช้ ล้วนเป็ นกลยุทธ์กำรทำตลำดร่ วมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์กำรตลำดของโรงภำพยนตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์มำตรฐำนสูง กลยุทธ์ดำ้ นทำเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์ กลยุทธ์กำรทำตลำดเชิง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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รุ ก และกลยุทธ์กำรสร้ำงพันธมิตรธุรกิจ แม้วำ่ จะมีรำยละเอียดต่ำงกันบ้ำงเนื่ องจำกควำมต่ำงในกำรดำเนิ นธุรกิ จ นอกจำก
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ยังมี แบรนด์ บูลโอ ริ ทึม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยมำกยิง่ ขึ้น โดย
วำงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่ำงจำกเมเจอร์โบว์ล ซึ่ งจะเน้นควำมเป็ น urban lifestyle และกลุ่มเป้ ำหมำยผูซ้ ่ ึงชื่นชอบ
กำรพบปะสังสรรค์ ในสถำนที่ ที่มีบรรยำกำศหรู และกำรบริ กำรเป็ นเสิ ศ โดยสถำนที่ต้ งั ของ บลูโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล ได้
ตั้งอยู่กับ ห้ำงใหญ่ ใจกลำงเมื อง นอกจำกนี้ ในส่ วนของลำนสเก็ ตน้ ำแข็ง ยังเข้ำถึ งกลุ่ม เป้ ำหมำยในระดับเด็ก ถึ งวัยรุ่ น
เนื่องจำกมีกำรจัดคลำสอบรมที่ได้รับควำมสนใจเป็ นอย่ำงมำก
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ฐำนลูกค้ำที่ เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลักของธุ รกิ จโบว์ลิ่ง เป็ นกลุ่มและช่วงวัยเดี ยวกับลูกค้ำของธุ รกิ จโรง
ภำพยนตร์ ที่นิยมและชื่นชอบในควำมทันสมัยของสิ นค้ำและบริ กำร และมีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยสิ นค้ำเพื่อควำมบันเทิงอย่ำง
สม่ำเสมอ
ค.
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
1.
ที่สำขำของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บูลโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล
2.
ทีมงำนขำยงำนจัดเลี้ยง ที่เข้ำถึงลูกค้ำโดยตรง
2.2.2

ภาวะการแข่ งขัน

ก.

ผู้ประกอบการ
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกำรสถำนโบว์ลิ่งเฉพำะกรุ งเทพและปริ มณฑลที่ มีสำขำมำกกว่ำ 5 สำขำ มีเพียง
เมเจอร์โบว์ล ฮิตและ บลูโอ ริ ท่ ึม แอนด์โบว์ จึงจัดอยูใ่ นอันดับ 1 ของธุรกิจ
ข.

แนวโน้ มการแข่ งขัน
เนื่ องด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งมีขอ้ จำกัดอยูห่ ลำยประกำร ซึ่งทำให้กำรเข้ำมำของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่เป็ นได้
ค่อนข้ำงยำก ตัวอย่ำงข้อจำกัดเช่น ขนำดพื้นที่ให้บริ กำรที่มีขนำดใหญ่ อีกทั้งถูกจำกัดด้วยควำมกว้ำงและควำมยำวของเลน
โบว์ลิ่ง และเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูงในกำรก่อสร้ำงสถำนที่และจัดซื้ออุปกรณ์โบว์ลิ่ง เป็ นต้น
สำหรับแนวโน้มกำรแข่งขันในธุรกิ จของกลุ่มผูป้ ระกอบกำรรู ปแบบเดิม น่ ำจะออกมำในลักษณะของ
กำรเร่ งพัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำรและอำจมีกำรแข่งขันในด้ำนรำคำประกอบด้วย ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับ “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิต” และ“บู ลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล ”ด้วยเหตุผลของรู ปแบบ และกลุ่มลูกค้ำที่ ต่ำงกัน เช่ น กลุ่มครอบครัว เป็ นต้น โดยที่
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ที่พำลูกหรื อเด็กเข้ำมำใช้บริ กำร
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

2.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ก.

บริษัทตัวแทนจาหน่ ายอุปกรณ์ โบว์ ลงิ่
อุปกรณ์ โบว์ลิ่งที่ มีจำหน่ ำยในปั จจุ บันเป็ นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ ำยใน
ประเทศ ในกรณี ข อง “เมเจอร์ โบว์ล ฮิ ต ” และ“บู ล โอ ริ ทึ ม แอนด์โบว์ล ” ใช้อุ ป กรณ์ โ บว์ลิ่ งที่ ทัน สมัย ของบรั น สวิค
(Brunswick) ผูน้ ำอุปกรณ์โบว์ลิ่งระดับโลก โดยเป็ นกำรซื้อตรงจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ข.
อาหารและเครื่ องดื่ม
สำหรับส่ วนงำนครัวดูแลด้ำนอำหำรและเครื่ องดื่มนั้นกำรจัดซื้ ออำหำรสดจะเป็ นในลักษณะวันต่อวัน
โดยกำรประมูลเปรี ยบเทียบรำคำแต่ละรำยส่ วนเครื่ องดื่มจำพวกแอลกอฮอล์น้ นั ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้ำในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็ นหลักและมีสินค้ำจำกรำยอื่นเสริ ม กำรสั่งซื้ อจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของรำคำเป็ นหลักไม่มีรำยประจำผูกขำดทำ
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรจัดซื้อสูง
2.3.2

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

-ไม่มี3.

ธุรกิจบริการสื่ อโฆษณา (Advertising Business)

ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนของ “บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จำกัด ” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตกำรประกอบธุ รกิ จ หลัก เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรสื่ อ โฆษณำในสำขำของโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ พำรำกอน
ซี นี เพล็กซ์ เอสพลำนำด ซี นีเพล็กซ์ อี จีวี และเมกำ ซี นีเพล็กซ์ รวม 91 สำขำ และรวมไปถึ งในส่ วนของ เมเจอร์ โบว์ล
เมเจอร์ คำรำโอเกะ บลูโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล และธุรกิจต่ำงๆที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ป ถือหุ ้นอยู่ เช่น สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลอป
เม้น รวมถึงกำรให้บริ กำรทำโปรโมชัน่ ภำพยนตร์และให้บริ กำรทำงกำรตลำด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ห รื อ ปั จ จุ บัน เรี ย กว่ำ Cinemedia จัด เป็ นช่ อ งทำงโฆษณำอี ก ช่ อ งทำงหนึ่ งที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ และเป็ นที่ นิยมของบริ ษทั โฆษณำและบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำ เนื่ องจำกสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่
กำหนดได้มำกกว่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อประเภทอื่ น อย่ำงสื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ หรื อ แผ่น ป้ ำยโฆษณำ รวมถึ งนวัตกรรม
โฆษณำ ใหม่ล่ำสุ ดที่เรี ยกว่ำ 4D Ads ที่ลูกค้ำจะได้รับอรรถรส มำกขึ้น สื่ อต่ำงๆของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรโฆษณำถึงกลุ่มลูกค้ำ
เป้ ำหมำยในแนวกว้ำง (Mass Advertising) และแม้วำ่ ในปี 2558 อุตสำหกรรมโฆษณำมีมูลค่ำรวมประมำณ 97,229 ล้ำนบำท
ซึ่งเป็ นมูลค่ำก่อนหักส่วนลดให้กบั ลูกค้ำ ซึ่งลดลงกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ เป็ นผลจำกสถำนกำรณ์บำ้ นเมืองและสภำพเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ผลต่อกำรใช้จ่ำยในระดับมหภำค อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ ยังมีรำยได้จำกธุ รกิ จโฆษณำ ในปี 2558 เท่ ำกับ 1,224 ล้ำนบำท
เติบโตร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ เนื่องมำจำกกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรขำยและช่องทำงกำรขำยให้หลำกหลำยและ
เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้มำกขึ้น โดยมีจำนวนผูเ้ ข้ำมำใช้บริ กำรในศูนย์กำรค้ำ โรงภำพยนตร์ และ โบว์ลิ่ง ของบริ ษทั ฯ ในปี
2558 ทั้งสิ้นกว่ำ 30 ล้ำนคน ส่งผลให้มีศกั ยภำพในกำรเติบโตและแข่งขันสูง
กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำภำยในโรงภำพยนตร์ และภำยในสำขำของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยูภ่ ำยใต้
กำรดูแลและบริ หำรงำนของเมเจอร์ ซีนีแอด โดยเป็ นลักษณะกำรจ้ำงบริ หำรและมีกำรแบ่งส่วนรำยรับค่ำโฆษณำระหว่ำง
เจ้ำของโรงภำพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด
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3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

3.1.1

บริการสื่ อโฆษณา (Media Provider)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ประกอบด้วยบริ กำรโฆษณำในรู ปแบบต่ำงๆ ดังนี้
1.
โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads)
2.
โฆษณำบนจอวีดีโอ (VDO Wall)
3.
โฆษณำบนป้ ำยโฆษณำพลิกได้ 3 หน้ำ (Tri Vision) บนผนังหน้ำโรงภำพยนตร์
4.
โฆษณำบนจอ Plasma บริ เวณจุดจำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์
5.
โฆษณำบน Menu Board ณ บริ เวณเคำน์เตอร์จำหน่ำยเครื่ องดื่ม
6.
โฆษณำบนจอ Plasma ณ บริ เวณเคำน์เตอร์จำหน่ำยเครื่ องดื่ม
7.
โฆษณำกลำงแจ้ง (Billboard/Cut-out)
8.
โฆษณำสี่ มิติในโรงภำพยนตร์ 4D Ads
จำกจำนวนรู ปแบบโฆษณำทั้งหมดดังกล่ำวข้ำงต้น ทำให้โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) ใน 91 สำขำรวม
601 โรงภำพยนตร์ (รวมโฆษณำบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็ นสื่ อที่นิยมและมียอดเงิ นโฆษณำ
สูงสุด ในอุตสำหกรรมโฆษณำในโรงภำพยนตร์ที่บริ ษทั โฆษณำและบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำสนใจเลือกและจัดสรรงบประมำณ
เพื่อลงโฆษณำ นอกเหนือจำกกำรลงโฆษณำในสื่ อยอดนิ ยมอย่ำงสื่ อโทรทัศน์และสื่ อวิทยุ ทั้งนี้ เนื่ องจำกจุดเด่นของกำรลง
โฆษณำในโรงภำพยนตร์ สำมำรถคำดกำรณ์จำนวนของผูร้ ับสื่ อโฆษณำหรื อผูบ้ ริ โภคได้ค่อนข้ำงชัดเจน อีกทั้งสำมำรถสื่ อ
ได้ตรงกับกลุ่มลูกค้ำที่ตอ้ งกำร
3.1.2

การทาโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Movie Promotion)

สำมำรถจำแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะของบริ กำร
1.
กำรทำกิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั ผลิตภำพยนตร์ (Movie Co-promotion) โดยมีบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำเข้ำร่ วม
เป็ นผูส้ นับสนุนรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทำกิจกรรม
2.
กำรทำโปรโมชัน่ ภำพยนตร์ (Film Promotion) เป็ นกำรทำโปรโมชัน่ นำเสนอภำพยนตร์ ให้กบั ค่ำยหนัง
อิสระ
3.1.3

การให้ บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)

เป็ นกำรให้บริ กำรกับบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำทำกิจกรรมทำงกำรตลำดกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่ กำหนด โดยกิ จกรรมทำง
ตลำดในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นภำยในพื้นที่ของสำขำโรงภำพยนตร์
3.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

3.2.1

การตลาด

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ก.

กลยุทธ์ การตลาด
ในกำรขำยสื่ อโฆษณำในโรงภำพยนตร์ กลยุทธ์กำรตลำดจะเน้นกำรนำเสนอให้ลูกค้ำบริ ษทั โฆษณำและ
บริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำเห็ นว่ำโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นแหล่งชุมนุ มของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ มีรสนิ ยมกำรใช้จ่ำยซื้ อ
สิ นค้ำเพื่อควำมบันเทิงอย่ำงไม่จำกัด ฐำนอำยุค่อนข้ำงกว้ำงตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทำงำนและกลุ่มที่มำเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มที่มี
ควำมสม่ ำเสมอในกำรเข้ำมำใช้บริ กำรจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น วัยทำงำน จำกข้อมูลรำยได้โรงภำพยนตร์ และโบว์ลิ่งสำมำรถ
ประเมินยอดจำนวนผูท้ ี่ เข้ำมำใช้บริ กำร (Visitor) ภำยในสำขำของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อีจีวี พำรำกอน ซี นีเพล็กซ์ เอสพลำ
นำด ซีนีเพล็กซ์ และเมกำ ซี นีเพล็กซ์ ในปี 2558 ได้วำ่ มีจำนวนสู งถึงประมำณ 30 ล้ำนคนต่อปี ในจำนวนนี้ อำจมีควำมถี่ใน
กำรเข้ำมำใช้บริ กำรมำกน้อยต่ำงกันในแต่ละสำขำ ทั้งนี้ จำนวนผูท้ ี่ เข้ำมำใช้บริ กำรแต่ละสำขำจะแปรผันตำมจำนวนโรง
ภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง และบริ กำรอื่นๆ ในสำขำ เช่นที่สำขำรัชโยธิ นจะมีจำนวนผูเ้ ข้ำมำชมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 2 ล้ำน
คนต่อปี โดยจำนวนผูม้ ำใช้บริ กำรจะหนำแน่นในช่วงวันศุกร์ เสำร์ อำทิตย์และช่วงปิ ดภำคเรี ยน
กำรจัดกิจกรรมโฆษณำประชำสัมพันธ์ และกิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อส่งเสริ มกำรขำยแบบโต้ตอบสอง
ทำง (Interactive media) และ กำรทำโฆษณำสิ นค้ำร่ วมกับเจ้ำของผลิ ตภัณ ฑ์ (Cross promotion) ซึ่ งสำมำรถทำได้กบั ทุ ก
พื้นที่สำขำของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี อันได้แก่ภำยในและภำยนอกโรงภำพยนตร์ บริ เวณลำนโบว์ลิ่ง ห้องคำรำโอเกะ
พื้นที่ส่วนกลำงในสำขำ รวมทั้งลำนภำยนอกอำคำร
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้ำบริ ษทั โฆษณำ (Media Agency) และลูกค้ำทำงตรง (Direct Client) คือ
บริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ค.
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
สำหรับลูกค้ำบริ ษทั โฆษณำ กำรเข้ำถึงลูกค้ำบริ ษทั ใช้วธิ ี Direct Approach
3.2.2

ภาวะการแข่ งขัน

ก.

มูลค่ าตลาดและส่ วนแบ่ งตลาด

จำกข้อมูลของบริ ษทั เอซี นี ลเซน (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่ อโรงภำพยนตร์ และสื่ อ
โฆษณำภำยนอกอำคำร (Outdoor) ในปี 2558 มีมูลค่ำรวมประมำณกว่ำ 9,000 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นมูลค่ำก่อนหักส่ วนลดให้กบั
ลูกค้ำ คิดเป็ น 8% ของมูลค่ำอุตสำหกรรมโฆษณำทั้งหมด กำรใช้จ่ำยโฆษณำในโรงภำพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป
มีส่วนแบ่ งตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 ซึ่ งสะท้อนถึงควำมนิ ยมของบริ ษทั โฆษณำในโรงภำพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป ในด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงกลุ่มผูช้ มสูงสุดโดยเปรี ยบเทียบ
ข.

แนวโน้ มการแข่ งขัน

เนื่องด้วยงบประมำณซื้ อสื่ อโฆษณำของบริ ษทั โฆษณำและบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำที่มีค่อนข้ำงจำกัดในแต่ละปี ทำให้
กำรจัดสรรงบโฆษณำแต่ละประเภทต้องมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป็ นหลักสำคัญ ทำให้แนวโน้มกำร
แข่งขัน น่ำจะออกมำในรู ปของแต่ละค่ำยโรงภำพยนตร์ หนั มำขยำยสำขำและปรับปรุ งโรงภำพยนตร์ ให้มีควำมทันสมัยเพื่อ
เพิ่มควำมนิ ยม แต่ท้ งั นี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้กำ้ วรุ ดหน้ำอย่ำงโดดเด่น และเหนื อคู่แข่งในธุ รกิ จโรงภำพยนตร์ เนื่ องจำก
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เป็ น Entertainment Complex และมีบริ กำรที่มำกกว่ำโรงภำพยนตร์ มีสินค้ำและบริ กำรเพื่อควำมบันเทิง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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หลำกหลำยชนิ ด พร้อมให้บริ กำรแก่ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริ กำรในสำขำ และมีพ้ืนที่ภำยในสำขำที่สำมำรถจัดกิจกรรมทำงกำร
ตลำดได้ ทำให้โอกำสในกำรสร้ำงและขยำยฐำนลูกค้ำของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีลกั ษณะที่แน่นอนและต่อเนื่องด้วยนโยบำย
กำรพัฒนำที่ ไม่หยุดนิ่ งทั้งกำรขยำยสำขำและปรับปรุ งงำนบริ กำรที่ สม่ ำเสมอโดยคำนึ งถึงควำมต้องกำรและรสนิ ยมของ
ลูกค้ำเป็ นหลัก ทำให้โอกำสในกำรแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เหนือกว่ำคู่แข่งโดยเปรี ยบเทียบ
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

3.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย

เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรเฉพำะที่ มีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิ จกรรมสร้ำงรำยได้เข้ำบริ ษทั ฯ เช่น โรง
ภำพยนตร์ โบว์ลิ่ ง พื้ น ที่ ภ ำยในสำขำของเมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ รวมทั้งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
,mobile application และจอ digital เพื่อกำรโฆษณำ เป็ นต้น
3.3.2

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี-

4.

ธุรกิจให้ บริการพื้นทีเ่ ช่ า (Rental Space Business)

กำรประกอบธุรกิจให้บริ กำรพื้นที่เช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยำยตัวควบคู่ไปกับกำรเปิ ดสำขำ
ใหม่โดยกำรให้บริ กำรพื้นที่ เช่ำมีเป้ ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบั บริ กำรภำยในสำขำ โดยกำรคัดเลือกประเภท
ร้ำนค้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริ กำรเป็ นสำคัญ
4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

4.1.1

พื้นทีใ่ ห้ เช่ า

ในปั จจุบนั กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นเจ้ำของ และบริ หำรพื้นที่เช่ำใน 17 สำขำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ภำยในสำขำจะ
ถูกจัดสรรใช้ไปเพื่อกิจกำรภำยในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริ กำรของโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่ง ส่วนที่
เหลือจะเป็ นพื้นที่ส่วนกลำง และพื้นที่ให้เช่ำเป็ นร้ำนค้ำทัว่ ไป รำยละเอียดพื้นที่ให้เช่ำในแต่ละสำขำเป็ นดังนี้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
และ อีจวี ี

พื้นทีใ่ ห้ เช่ า
(ตรม.)

Occupancy Rate
(%)

สิทธิการเช่ า

1. สำขำสุขมุ วิท

6,617

92

เจ้ำของ

2. สำขำรัชโยธิน*

2,979

97

เจ้ำของ

3. สำขำรำมคำแหง

451

73

ให้เช่ำช่วง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
และ อีจวี ี
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พื้นทีใ่ ห้ เช่ า
(ตรม.)

Occupancy Rate
(%)

สิทธิการเช่ า

30

100

ให้เช่ำช่วง

5. สำขำรังสิ ต*

1,564

100

เจ้ำของ

6. สำขำพระรำม 2

133

92

ให้เช่ำช่วง

7. สำขำนครสวรรค์

190

50

ให้เช่ำช่วง

8. สำขำสมุย

436

92

ให้เช่ำช่วง

9. สำขำสำโรง

2,148

41

ให้เช่ำช่วง

10.สำขำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิ ต

692

100

ให้เช่ำช่วง

11. สำขำพิษณุโลก

186

100

ให้เช่ำช่วง

12.สำขำโลตัสนวนคร

99

100

ให้เช่ำช่วง

11,537

82

เจ้ำของ

14. สำขำสยำมพำรำกอน

374

58

ให้เช่ำช่วง

15.สำขำบำงกะปิ

110

100

ให้เช่ำช่วง

16. สำขำเมโทรโพลิส

21,961

100

ให้เช่ำช่วง

17. สำขำอ้อมใหญ่

1,150

99

ให้เช่ำช่วง

รวม

50,658

91

4. สำขำเชียงใหม่

13. สำขำงำมวงศ์วำน แครำย

* เฉพำะพื้นที่ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำแบบมีค่ำตอบแทนสิ ทธิ กำรเช่ำ ซึ่ งมิได้โอนไปที่กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

พื้นทีเ่ ช่ าภายใต้ การบริหารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

พื้นทีใ่ ห้ เช่ า
(ตรม.)

Occupancy Rate
(%)

(ไม่ รวมพืน้ ที่รายการระหว่ างกัน)

1. สำขำรัชโยธิน

8,465

98%

2. สำขำรังสิ ต

2,269

100%

3. สำขำรัชโยธิน อเวนิว

8,181

98%

รวม

18,915

99%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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4.1.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

รู ปแบบสัญญาเช่ า

พื้นที่ให้เช่ำเปิ ดเป็ นร้ำนค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือร้ำนค้ำเช่ำที่ ทำสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี
และร้ำนค้ำเช่ำที่ทำสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จำกจำนวนพื้นที่ 50,658 ตำรำงเมตร ไม่รวมพื้นที่ที่อยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำร
ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
4.1.3

บริการระบบสาธารณูปโภค

เป็ นบริ กำรเสริ มที่ควบคู่ไปกับกำรให้เช่ำพื้นที่ โดยบริ กำรจะครอบคลุมงำนบริ กำรหลักๆ เช่นกำรให้บริ กำรแสง
ไฟ ไอเย็น และบริ กำรพื้นที่ ส่วนกลำงเช่น ลิฟท์โดยสำร บันไดเลื่อน บริ กำรระบบป้ องกันอัคคีภยั บริ กำรทำควำมสะอำด
บริ กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรให้บริ กำรที่จอดรถภำยในสำขำ
4.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธ์ การตลาด
เนื่ องจำกลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่ำอยูใ่ นสำขำของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เป็ นกลยุทธ์กำรขำยในตัวที่ทำ
ให้กำรขำยพื้นที่เป็ นไปอย่ำงรำบรื่ นตลอดมำในทุกสำขำ ทั้งนี้ เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำและจำนวนลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริ กำรภำยใน
สำขำเป็ นประเด็นพิจำรณำหลักที่เจ้ำของร้ำนค้ำเลือกที่จะเปิ ดสำขำตำมสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ข.
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ำที่เช่ำพื้นที่ภำยในสำขำ จะต้องเป็ นร้ำนค้ำระดับแนวหน้ำที่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำมีสินค้ำและบริ กำร
ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ อีกทั้งมีรูปแบบกำรตกแต่งร้ำนค้ำที่สอดคล้องกับรู ปแบบของสำขำของเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ที่วำงแนวไว้ โดยร้ำนค้ำส่ วนใหญ่เป็ นพันธมิตรที่ มีควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ต่อเนื่ องมำตั้งแต่
สำขำแรกที่ สุขุมวิท และด้วยควำมสัมพันธ์อนั ดี ทำให้กำรให้เช่ ำพื้นที่ สำหรับสำขำใหม่ที่จะเกิ ดขึ้ นเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
ประกอบกับพื้นที่ของเมจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีมำกเหมือนพลำซ่ำอื่นๆ ด้วยกำรรักษำภำพลักษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่
มุ่งหวังทำธุรกิ จด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ แต่เป็ นกำรรักษำสมดุลกำรใช้พ้ืนที่เพื่อให้เกิ ดควำมคุม้ ค่ำของอำคำร เพื่อ
เสริ มศักยภำพของสิ นค้ำ จึ งสำมำรถรักษำระดับ Occupancy Rate ได้เกื อบทั้งหมดทุกสำขำ เนื่ องจำกเป็ นลูกค้ำรำยเดิ มที่
ขยำยสำขำไปพร้อมกับโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เช่น ร้ำนเค เอฟ ซี ร้ำนเอ็ม เค สุ ก้ ี ร้ำนแมคโดนัล ร้ำนแบลค แคน
ยอน และร้ำนหนังสื อบี ทู เอส เป็ นต้น
ค.
ช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ดำเนิ นกำรให้เช่ำพื้นที่โดยผ่ำนที มงำนขำยพื้นที่ เข้ำเสนอรู ปแบบ และจุดเด่น
ของ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมี จำนวนลูกค้ำและฐำนลูกค้ำที่ เข้ำมำใช้บริ กำรภำยในสำขำเป็ นจุดขำยสำคัญ ประกอบกับ
ภำพลักษณ์ ที่โดดเด่ นตรงเป้ ำหมำยกลุ่มผูม้ ำใช้บริ กำรภำยในอำคำรเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ซึ่ งเป็ นอีกทำงเลือกของเจ้ำของ
กิจกำรในกำรลงทุน นอกจำกนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ยังมีกำรปรับพื้นที่ บริ เวณภำยนอกอำคำรโรงภำพยนตร์ เมเจอร์ สำขำรัช
โยธิ น ให้กลำยเป็ นแหล่งศูนย์กำรค้ำที่ทนั สมัย มีกำรตกแต่งสถำนที่ให้เป็ นแบบสไตล์นำนำชำติ โดยใช้ชื่อว่ำ Center Point
@ Major Ratchayothin มี ร้ ำนค้ำ ศู น ย์รวมแฟชั่น สถำนเสริ ม ควำมงำม ร้ ำนอำหำรมำกกว่ำ 200 ร้ ำนค้ำ และยัง มี ล ำน
กิจกรรมอเนกประสงค์กลำงแจ้ง ไว้สำหรับจัดกิจกรรม ตลำดนัดมือสอง หรื อมินิคอนเสิ ร์ตอีกด้วย
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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4.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ด้วยควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรู ปแบบสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด้วย
ประสบกำรณ์กำรเปิ ดสำขำที่ผ่ำนมำ แม้วำ่ จะมีบำงสำขำที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ศูนย์กำรค้ำและบำงสำขำตั้งอยูใ่ นศูนย์กำรค้ำ ลูกค้ำ
พื้นที่ เช่ ำของกลุ่มเมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ยังคงให้ควำมเชื่ อมัน่ ที่ จะเปิ ดและขยำยสำขำตำมไปกับสำขำใหม่ของเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ภำยในศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ ในวันนี้ ยงั ขำดแคลนและมีจำนวนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเริ่ มเกิดกำร
ลงทุนศูนย์กำรค้ำใหม่ข้ ึนในเขตพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่ำงจังหวัด
4.3
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี5.

ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์

บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมลงทุ นในธุ รกิ จประเภทสื่ อภำพยนตร์ ภำยใต้บริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) เป็ นกำรรวมกัน ของธุ รกิ จ จัดจำหน่ ำยลิ ขสิ ท ธิ์ ภำพยนตร์ วีซี ดี ดี วีดี บลูเรย์ และผลิ ต ภำพยนตร์ ไทย และสื่ อ
ภำพยนตร์ ต่ำง ๆเพื่อฉำยผ่ำนโรงชั้นนำของประเทศไทยพร้อมทั้งจำหน่ำยลิขสิ ทธิผ่ำนทำงสื่ อโทรทัศน์ในรู ปแบบของ Free
TV และระบบ Pay TV ซึ่ งถือเป็ นกำรรวมกันตั้งแต่ตน้ น้ ำถึงปลำยน้ ำ โดยธุรกิจดังกล่ำวได้ส่งเสริ มรำยได้แก่ธุรกิจหลักของ
บริ ษทั
5.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

ธุรกิจสื่ อภำพยนตร์สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือกำรนำเข้ำภำพยนตร์ และผลิตภำพยนตร์ เพื่อจัดจำหน่ำยภำยใน
โรงภำพยนตร์ และกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ในตลำดโฮมวีดีโอ ได้แก่ วีซีดี ดีวดี ี บลูเรย์ และเคเบิ้ลทีวี โดยเข้ำซื้อลิขสิ ทธิ์ใน
กำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์จำกผูผ้ ลิตภำพยนตร์ และทำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
5.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

อุตสำหกรรมสื่ อภำพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มของเครื่ องเล่นวีซีดี และดี
วีดีมีรำคำที่ ถูกลง ทำให้ผูบ้ ริ โภคมีกำลังในกำรซื้ อมำกยิ่งขึ้น และจำกภำพยนตร์ ใหม่ที่ออกสู่ ตลำดมีจำนวนมำกขึ้นทุ กปี
ประกอบกับโรงภำพยนตร์ในปั จจุบนั มีจำนวนจำกัดด้วยระยะเวลำในกำรฉำยเพียง 52 สัปดำห์ต่อปี ทำให้บริ ษทั จัดจำหน่ำย
ภำพยนตร์ มีกำรแข่งขันกันสู ง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรคัดเลือกภำพยนตร์ที่น่ำสนใจและมีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิ ยมเมื่อเข้ำฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรตลำด กิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยในรู ปแบบที่หลำกหลำย เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้ำ
หันมำสนใจสะสมภำพยนตร์มำกยิง่ ขึ้น
ในปั จจุบนั บริ ษทั อื่นที่ทำธุรกิจโฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์มีอยู่ 12 รำยหลักคือ
1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษทั แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
บริ ษทั แมงป่ อง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ดี เอ็น เอ 2002 จำกัด(มหำชน)
บริ ษทั บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด
บริ ษทั โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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บริ ษทั อี.วี.เอส.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ไร้ทพ์ ิคเจอร์ จำกัด
บริ ษทั ไรท์ บียอน จำกัด
บริ ษทั แคทำลิสท์ อัลลำย แอนด์ ประเทศไทย จำกัด
บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
บริ ษทั เจ-บิ๊คส์ ฟิ ล์มจำกัด
บริ ษทั ตรี อมร พลัส จำกัด

ผลกระทบทำงด้ำนกำรละเมิดลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ยงั คงเป็ นปั ญหำที่ มีมำอย่ำงต่อเนื่ องในปั จจุบนั เนื่ องจำกมีกำร
ลักลอบวำงจำหน่ ำยอย่ำงแพร่ หลำย ซึ่ งรำคำนั้นต่ ำกว่ำรำคำขำยของภำพยนตร์ ลิขสิ ทธิ์ มำก ดังนั้นรั ฐบำลได้มีน โยบำย
ปรำบปรำมกำรละเมิดลิขสิ ทธิ์อย่ำงเคร่ งครัดมำกยิง่ ขึ้น โดยรัฐบำลได้ประชุมมีมติให้ต้ งั ศูนย์ปฎิบตั ิกำรป้ องปรำมกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำแห่งชำติ (ศปช.) เพื่อป้ องกันปละปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มำร่ วม ทั้งกรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดี เอสไอ) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิ จ
(ปอศ.) เพื่อดำเนิ นกำรปรำบปรำมสิ นค้ำละเมิดลิขสิ ทธิ อย่ำงเด็ดขำด ในส่ วนของบริ ษทั จัดจำหน่ำยภำพยนตร์ได้ร่วมกับกร
มทรัพสิ นย์ทำงปั ญญำเปิ ดช่องทำงให้ผบู ้ ริ โภคแจ้งข้อมูลผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ ทำงปั ญญำผ่ำนทำงเวปไซด์และโทรศัพท์ของกรม
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
และเนื่ อ งด้วยอุต สำหกรรมของธุ ร กิ จผลิ ต ภำพยนตร์ ในประเทศไทย ยังคงเติ บ โตอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะ
ภำพยนตร์ ไทยในปั จจุบนั หลำยๆ เรื่ องมีรำยได้ต่อเรื่ องมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท ประกอบกับ ผูผ้ ลิตภำพยนตร์ไทยที่มีคุณภำพ
มีจำนวนผูข้ ำยน้อยรำยและภำวะกำรแข่งขันในตลำดผลิตภำพยนตร์ ไม่สูงมำก ส่ งผลต่อแนวโน้มของธุรกิจผลิตภำพยนตร์
ให้ ไปในทิ ศ ทำงที่ ดี ข้ ึ น อย่ำงต่ อเนื่ องตำมไปด้วย บริ ษ ัท เอ็ม พิ ค เจอร์ เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็ น
ควำมสำคัญของแนวโน้มธุรกิจภำพยนต์ไทย ดังนั้นจึงจัดตั้งบริ ษทั เอ็มเทอร์ ต้ ีไนนท์ สตูดิโอ จำกัด (M39) บริ ษทั ทำเล้นท์
วัน จำกัด และบริ ษทั ทรำนส์ฟอร์ เมชัน่ ฟิ ล์ม จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่สร้ำงภำพยนตร์ ที่มีคุณภำพป้ อนเข้ำสู่ ตลำดทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริ มรำยได้ที่มนั่ คงให้บริ ษทั ต่อไป
5.3

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ในกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในนำมของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ บริ ษทั มีนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสำมำรถประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนได้
ดังนี้
ความเสี่ยงจากการพึง่ พาภาพยนตร์ ทเี่ ข้ าฉาย
ผูป้ ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ ในฐำนะของผูฉ้ ำยภำพยนตร์ จำเป็ นต้องพึ่งพำภำพยนตร์ ที่เข้ำฉำยค่อนข้ำงสู ง หำก
บริ ษทั ไม่สำมำรถหำภำพยนตร์เพื่อนำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ ได้ ส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรำยได้ เนื่ องจำกเป็ นปั จจัยหลักที่
สำคัญในกำรก่อให้เกิดรำยได้ของธุรกิจหรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 69 ของรำยได้ท้ งั หมด รำยได้หลักของโรงภำพยนตร์ มำ
จำกกำรจำหน่ำยตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ โดยรำยได้จำกกำรจำหน่ำยตัว๋ เข้ำชมภำพยนตร์ จะขึ้นอยูก่ บั จำนวนภำพยนตร์ที่เข้ำฉำย
และระดับควำมนิ ยมของภำพยนตร์ แต่ละเรื่ อง อย่ำงไรก็ตำม โรงภำพยนตร์ เป็ นช่องทำงจัดจำหน่ ำยภำพยนตร์ อนั ดับแรก
และมีควำมสำคัญสูงที่สุด เจ้ำของ และผูจ้ ดั จำหน่ำยภำพยนตร์ จำเป็ นต้องพึ่งพำโรงภำพยนตร์ในกำรฉำยภำพยนตร์ เพื่อเป็ น
ใบเบิกทำงในกำรจัดจำหน่ำยในรู ปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดังนั้น กำรทำธุรกิจระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรโรงภำพยนตร์
ผูผ้ ลิตภำพยนตร์ และบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ ำยภำพยนตร์ จึ งมี ลกั ษณะเกื้ อกูลกัน ทั้งนี้ เพื่อเป้ ำหมำยกำรเติบโตของทั้งสอง
ธุรกิจร่ วมกันทำให้ควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพำภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ลดน้อยลง
ปั จจุบันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 802 (ส่ วนแบ่งตลำดจะวัดจำกยอดขำย
ตัว๋ ภำพยนตร์แต่ละเรื่ อง) ซึ่งถือเป็ นผูน้ ำตลำดอันดับ 1 นับเป็ นกำรเพิ่มอำนำจต่อรองของบริ ษทั กับเจ้ำของและผูจ้ ดั จำหน่ำย
ภำพยนตร์มำกขึ้น นอกจำกนี้กำรที่บริ ษทั เข้ำไปดำเนิ นธุรกิจจัดจำหน่ำยภำพยนตร์และทำกำรตลำดผ่ำนบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ทำให้บริ ษทั ลดควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพำภำพยนตร์ จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยภำพยนตร์ ลงใน
ช่วงเวลำที่ไม่มีภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์จำกฮอลลีวดู ้ เข้ำฉำยในประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีนโยบำยที่จะรักษำสัมพันธภำพทำงธุรกิจระยะยำวกับผูผ้ ลิตภำพยนตร์ ท้ งั ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่ งโดยลักษณะของธุรกิจผูผ้ ลิตภำพยนตร์ และผูป้ ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ จะต้องพึ่งพำอำศัยซึ่ งกันและกัน
ดังนั้น บริ ษทั จะทำควำมตกลงกับผูผ้ ลิตภำพยนตร์ ต้ งั แต่กำรวำงแผนในกำรผลิตภำพยนตร์ ต้ งั แต่ตน้ ทำให้บริ ษทั สำมำรถ
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงด้ำนนี้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมธุรกิจโรงภำพยนตร์น้ นั ปั จจุบนั โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะมีฐำนะเป็ นผูน้ ำใน
วงกำรทั้งในด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีกำรขยำยสำขำใหม่และปรับปรุ งสำขำเดิมให้มีรูปลักษณ์ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
โดยกำรลงทุนขยำยสำขำใน 4 รู ปแบบ ได้แก่ Standalone ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด และห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่
เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำให้ครอบคลุมทุกระดับควำมต้องกำร แต่กำรเพิ่มขึ้นของสำขำและกำรเติบโตของโรงภำพยนตร์ คู่แข่ง
ล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ กิ จ กำรของเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ อำทิ เช่ น สั ด ส่ ว นรำยได้ล ดลง ,เกิ ด กำรเปรี ย บเที ย บทั้ง ในเชิ ง
สภำพแวดล้อมและกำรบริ กำร เป็ นต้น บริ ษทั ตระหนักดีถึงกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ควำมสำคัญกับกำร
สร้ ำ งและรั ก ษำฐำนลู ก ค้ำ ด้ว ยกำรวำงกลยุท ธ์ ก ำรตลำดที่ ต่ อ เนื่ อ งและน ำเสนอบริ ก ำรเพื่ อ ควำมบัน เทิ ง ที่ ม ำกกว่ำ

2

ที่มำ : บริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำยรำยใหญ่ อันได้แก่ SONY , Warner Brothers และ United International Pictures
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โรงภำพยนตร์ เช่น บริ กำรโบว์ลิ่ง และคำรำโอเกะ ร้ำนค้ำในสำขำ รวมทั้งกำรปรับปรุ งสำขำเดิมให้สวยงำมอยูเ่ สมอ ทำให้
ศักยภำพกำรแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดดเด่นกว่ำโรงภำพยนตร์อื่น
ในอีกด้ำนหนึ่ งคู่แข่งที่สำคัญของธุรกิจโรงภำพยนตร์ คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีท้ งั ถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย
ที่มีกำรผลิตมำกขึ้น อันมีผลมำจำกอำยุกำรฉำยภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์ที่ส้ นั ลง ซึ่งอำจสร้ำงผลกระทบต่อรำยได้และกำร
เติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์ แต่อยูใ่ นระดับที่ ไม่เป็ นนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ กำรที่ นำเสนอในสำขำของเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ทำให้ลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรได้รับควำมบันเทิงอื่นๆ นอกเหนือไปจำกกำรมำเพียงเพื่อชมภำพยนตร์ นอกจำกนี้ในด้ำน
กำรปรำบปรำมสื่ อผิดกฎหมำยดังกล่ำว รัฐบำลทุกชุดได้ให้ควำมสำคัญกับปั ญหำนี้ ด้วยกำรดำเนินมำตรกำรเร่ งปรำบปรำม
อย่ำงเข้มงวดและมีควำมคืบหน้ำอย่ำงเป็ นรู ปธรรม มีผลทำให้สื่อผิดกฎหมำยลดลงเป็ นอย่ำงมำก
ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมี โครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพิ่มจำนวนโรงภำพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล รวมประมำณ 60-90 โรง โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดว่ำจะใช้ประมำณ 1,000
ล้ำนบำท โดยใช้เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน และ/หรื อ กำรนำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ และ/หรื อ กระแสเงิน
สดจำกกำรดำเนินงำน
กำรลงทุ นในสำขำใหม่อำจเกิ ดควำมไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจำกกำรลงทุน อำจส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเลื่อน
ระยะเวลำกำรเปิ ด หรื อมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้นจำกต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ดว้ ยประสบกำรณ์ควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
บริ ษทั มีระยะเวลำคุม้ ทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมำณ 3-4 ปี สำหรับกรณี สำขำและมีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
โครงกำร (IRR) ประมำณร้อยละ 15-20 ซึ่ งเป็ นไปตำมผลจำกกำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study)
ควำมชำนำญในกำรดำเนิ นธุรกิจและนโยบำยในกำรขยำยสำขำ ที่มีกำรวำงแผนกำหนดทำเลที่ต้ งั บนทำเลทองในเขตพื้นที่
แหล่งชุมชนที่พกั อำศัย ใจกลำงเมือง ใกล้สถำนศึกษำและสถำนที่ ทำงำนบริ ษทั เอกชนและรำชกำร และมีควำมสะดวกใน
กำรใช้บริ กำร ทำให้ผูบ้ ริ หำรมีควำมมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถนำควำมสำเร็ จมำสู่ สำขำใหม่และสร้ ำงควำมเติบโตให้กับกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม หำกระยะเวลำคุม้ ทุนไม่เป็ นไปตำมที่คำด บริ ษทั ก็จะพิจำรณำปรับเพิ่มหรื อลดจำนวนโรงภำพยนตร์
ปรับจำนวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจำนวนพื้นที่เช่ำ หรื อปรับค่ำเช่ำพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยกำรลงทุนสำขำใหม่
ทุกแห่งจะใช้มำตรกำรเดียวกันนี้ในกำรพิจำรณำและดำเนินงำน จำกกำรร่ วมลงทุนกับบริ ษทั สยำม ฟิ วเจอร์ส ดีเวลลอปเม้น
จำกัด (มหำชน) และกำรขยำยสำขำผ่ำนห้ำงสรรพสิ นค้ำและห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ ยังช่วยให้บริ ษทั ทรำบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่ำงดี
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหาร
เนื่ องด้วยกิจกำรเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนิ นกิจกำรด้วยทีมงำนบริ หำรของนำย
วิชำ พูลวรลักษณ์ ผูก้ ่อตั้งกิจกำร เสมือนว่ำกิจกำรต้องพึ่งพำชื่อเสี ยงและประสบกำรณ์ของผูก้ ่อตั้งเท่ำนั้น อีกทั้งบริ ษทั อำจมี
ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่กลุ่มผูก้ ่อตั้งอำจลดสัดส่วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ลงหรื อออกจำกกำรเป็ นผูบ้ ริ หำรในกิจกำร จะส่ งผลให้
เสี ยควำมสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตภำพยนตร์ และสู ญเสี ยควำมเชื่อมัน่ ในบริ ษทั ทำให้ส่งผลกระทบกับรำยได้อย่ำงมีนยั สำคัญ ซึ่ ง
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวเป็ นไปได้ยำกมำกเมื่ อพิจำรณำถึ งควำมเป็ นเจ้ำของและควำมผูกพันที่ นำยวิชำ พูลวรลักษณ์ ได้สร้ำง
กิจกำรเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องตลอดมำ และมีควำมตั้งใจที่ จะประกอบกิจกำรให้เติบโตต่อไปในฐำนะ
ของผูบ้ ริ หำรและผูก้ ่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่ำงลึกซึ้ง
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีนโยบำยในกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละส่ วนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อสร้ำง
ผูบ้ ริ หำรรุ่ นใหม่ในกำรบริ หำรกิ จกำรของกลุ่มบริ ษทั กับทั้งผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่ มีควำมรู ้ควำมเชี่ ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ ทำงด้ำนธุ รกิ จภำพยนตร์ และโรงภำพยนตร์ อย่ำงมำก จึ งส่ งผลให้บริ ษทั สำมำรถบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ทำงด้ำนนี้ได้
ความเสี่ยงทางด้ านอัคคีภัย
บริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัคคีภยั ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดดำเนิ นกำร ทำให้สูญเสี ยรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ได้มีกำรทำสัญญำเอำประกันครอบคลุมในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมลักษณะและมีเงื่ อนไขปกติของธุ รกิ จโดยได้
รวมถึงกำรประกันภัยด้ำนอัคคีภยั ด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรัพย์สิน และรำยได้ที่สูญเสี ย
จำกกำรหยุดดำเนินกำร ซึ่งครอบคลุมควำมเสี ยหำยบุคคลที่ 3 ด้วย นอกจำกนี้บริ ษทั ฯยังจัดกำรซ้อมดับเพลิงเป็ นประจำทุกปี
โดยได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจำกตำรวจดับเพลิงที่มำสำธิตวิธีกำรเป็ นประจำ
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการก่ อการร้ ายหรื อเหตุการณ์ ความไม่ สงบ
สถำนกำรณ์กำรก่อควำมไม่สงบภำยในประเทศยังมีอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่งมีผลกระทบต่อรำยได้ของบริ ษทั บ้ำง เช่น
ผูเ้ ข้ำชมลดลง รำยได้ลดลง แต่มิได้มีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังคงให้ควำมสำคัญกับนโยบำยรักษำควำมปลอดภัย
อย่ำงรัดกุมและเข้มงวด กำรติดตำมข่ำวสำรและมำตรกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดยังคงถูกนำมำใช้เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลด
โอกำสที่จะเกิดเหตุวนุ่ วำยต่ำงๆในสำขำที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ตลอดจนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมที่จะรับมือกับ
เหตุต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ รวมไปถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอำวุธและกล้องวงจรปิ ดเพิ่มเติมในทุกสำขำของบริ ษทั เพื่อ
ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการคาดการณ์
ในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อยูน่ อกเหนือกำรคำดกำรณ์ของบริ ษทั บริ ษทั ได้มีกำรจัดทำแผนควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนำมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงต่ำงๆ โดยแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจนี้
บริ ษทั จะนำมำปรับใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ทุกสถำนกำรณ์ และอย่ำงทันท่วงที จึงสำมำรถลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปรำยละเอียดได้ดงั นี้
4.1

สิทธิการเช่ าทีด่ นิ
สำขำ
สุขมุ วิท

งำมวงศ์วำนแครำย

4.2

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

1. เช่ำระยะเวลำ 28 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

2. เช่ำระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

8.25

โอนสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำที่ ดิ น ของบริ ษ ัท เมเจอร์ พรอพ
เพอร์ ต้ ี จ ำกัด เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน วงเงิ น กู้ข อง
บริ ษ ั ท ซึ่ งปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ได้ ช ำระเงิ น กู้ ค รบทั้ ง
จำนวนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังมิได้ดำเนิ นกำร
ไถ่ ถอนหลักประกันจำกสถำบันกำรเงิน เนื่ องจำก
ทำงบริ ษทั ฯ ยังมีกำรใช้วงเงิน PN, อำวัล, LG อยู่

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

18.18

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

-ไม่มี-

อาคาร
สาขา
สุขมุ วิท

รัชโยธิน

รังสิ ต

งำมวงศ์วำน-

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)

1. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

83.14

เป็ นหลักประกันร่ วมกับสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินตำม (5.1)

2. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

97.29

-ไม่มี-

1. รัชโยธิน เรี ยลตี้

2.17

-ไม่มี-

2. กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,รัชโยธิน เรี ยลตี้

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี

1.31

-ไม่มี-

2. กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
พรอพเพอร์ ต้ ี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี

470.24

-ไม่มี-

แครำย

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 52

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

4.3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สิทธิการเช่ าพื้นทีใ่ นอาคาร
สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

เชียงใหม่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 6 ปี สิ้นสุด ปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้ำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

39.70

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รังสิ ต

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระรำม 3

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 6 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บำงนำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 6 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561
(โรงภำพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บำงกะปิ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 24 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

(โรงภำพยนตร์)
เสรี เซ็นเตอร์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 12 ปี 5 เดือน สิ้ นสุดปี
2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รำมคำแหง

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 17 ปี 9 เดือน สิ้นสุดปี
2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระรำม 2

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 6 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2556

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นนทบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ฉะเชิงเทรำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 24 ปี 10 เดือน สิ้ นสุด
ปี 2572

5.32

-ไม่มี-

อุดรธำนี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570
(โรงภำพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2562
(โบว์ลิ่ง)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2558

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2565
(พื้นที่เช่ำ)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อุบลรำชธำนี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

4.64

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สยำมพำรำกอน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

173.71

-ไม่มี-

หัวหิ น

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 53

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

สมุย

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 12 ปี สิ้ นสุ ดปี 2561
(โบว์ลิ่ง)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 12 ปี สิ้ นสุ ดปี 2562
(โรงภำพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2564
(โรงภำพยนตร์)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เอสพลำนำด

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

95.59

โอนสิ ทธิ ก ำรเช่ ำ พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ นหลั ก ประกั น
วงเงิ นสิ น เชื่ อ จำนวน 200 ล้ำนบำทของบริ ษ ัท
กับ ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกั ด (มหำชน) ซึ่ ง
ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ได้ท ำกำรช ำระบำงส่ ว น และ
คงเหลื อ ยอดเงิ น กู้ จ ำนวน 60 ล้ ำนบำท ณ 31
ธันวำคม 2557 (หมำยเหตุงบกำรเงิ น ข้อ 18 ค่ ำ
เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ,ข้อ 21 เงินกูย้ มื

สำโรง

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 3 ปี สิ้ นสุดปี 2559

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พัทยำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ชลบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กระบี่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศำลำยำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อยุธยำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บ้ำนโป่ ง (รำชบุรี)

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อมตะนคร

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

มหำชัย

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สระบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 18 ปี สิ้นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำมเสน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กำแพงเพชร

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เชียงรำย

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 54

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมกำ ซีนีเพล็กซ์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 28.1 ปี สิ้นสุ ดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอน บำงแค

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 29.1 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมรำช

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ร้อยเอ็ด

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส นครสวรรค์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล อุบลรำชธำนี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส หนองบัวลำภู

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เดอะสกำย อยุธยำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี สุพรรณบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส แกลง

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
เชียงใหม่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสัน สระบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
หำดใหญ่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำนักงำนใหญ่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2581

25.40

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ลำดพร้ำว

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 3 ปี สิ้นสุดปี 2557

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ฟิ วเจอร์ รังสิ ต

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 27 ปี สิ้ นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 3 ปี สิ้นสุดปี 2557

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โครำช

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส แม่สอด

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี รำชำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2558

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส สุพรรณบุรี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส บำงใหญ่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำขำ
เซ็นทรัล พิษณุโลก
จันทบุรี

โรบินสัน สกลนคร

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 55

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

โลตัส สงขลำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2577

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี นครพนม

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2582

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี มหำโพธิ(ปรำจีนบุรี)

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2582

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พังงำ

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสันมุกดำหำร

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสันร้อยเอ็ด

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสันสมุทรปรำกำร

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2578

120.87

-ไม่มี-

เซ็นทรัลระยอง

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี น่ำน

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สหไทย สุรำษฎร์ธำนี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลเวสเกตต์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลสมุย

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสขอนแก่น1

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พรอมำนำด

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 10 ปี สิ้นสุ ดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลอีสวิลล์

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 15 ปี สิ้นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส นครศรี ธรรมรำช

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีอุดรธำนี1

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 25 ปี สิ้ นสุดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส สุรำษฏร์ธำนี

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ไดอำน่ำ หำดใหญ่

เช่ำพื้นที่ระยะเวลำ 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 56

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

4.4

อุปกรณ์

4.4.1

อุปกรณ์ ในโรงภาพยนตร์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนกิจกำรโรงภำพยนตร์ ประกอบด้วย โครงสร้ำงของโรงภำพยนตร์ งำนตกแต่ง งำน
เก้ำอี้ งำนสเตเดียมยกระดับพื้น งำนระบบเสี ยง เครื่ องฉำย งำนโครงจอ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ในโรงภำพยนตร์ มีมูลค่ำตำม
บัญชี ณ 31 ธันวำคม 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,508 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้ำ

เช่ำระยะยำว/ผูใ้ ห้เช่ำ, เจ้ำของ/บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระรำม 3

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชี ยงใหม่

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บำงนำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บำงกะปิ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เสรี เซ็นเตอร์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รำมคำแหง

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระรำม 2

เจ้ำของ/ บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นนทบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุดรธำนี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุบลรำชธำนี

เช่ำระยะยำว / ผูใ้ ห้เช่ำ

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

หัวหิ น

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สมุย

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เอสพลำนำด

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 57

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

สำโรง

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พัทยำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กระบี่

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศำลำยำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อยุธยำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รำชบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อมตะนคร

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

งำมวงศ์วำน-แครำย

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

มหำชัย

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สระบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สำมเสน

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กำแพงเพชร

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชียงรำย

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล พิษณุโลก

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

จันทบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เมกำซีนีเพล็กซ์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมรำช

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ร้อยเอ็ด

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส นครสวรรค์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล อุบลรำชธำนี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส หนองบัวลำภู

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสัน สกลนคร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 58
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

เดอะสกำย อยุธยำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี สุพรรณบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส แกลง

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชี ยงใหม่

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสัน สระบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั หำดใหญ่

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส สุพรรณบุรี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส บำงใหญ่

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี นครพนม

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศรี มหำโพธิ(ปรำจีนบุรี)

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พังงำ

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันมุกดำหำร

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันร้อยเอ็ด

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันสมุทรปรำกำร

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลระยอง

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีน่ำน

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สหไทย สุรำษฏ์ธำนี

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลเวสเกตต์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลสมุย

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสขอนแก่น 1

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เดอะ พรอมำนำด

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลอีสวิลล์

เจ้ำของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สยำมพำรำกอน

เจ้ำของ / สยำม ซีนีเพล็กซ์

-ไม่มี-

กรุ งเทพ ไอแมกซ์

เจ้ำของ / กรุ งเทพ ไอแมกซ์

-ไม่มี-

ศรี รำชำ

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็กซิ บิชนั่

-ไม่มี-

ซีคอน

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 59
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4.4.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

ฟิ วเจอร์ ปำร์ค รังสิ ต

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ซีคอนบำงแค

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ลำดพร้ำว

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ำ

เจ้ำของ/ อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โครำช

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

แม่สอด

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัส สงขลำ

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัส นครศรี ธรรมรำช

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

บิ๊กซีอุดรธำนี 1

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัสสุรำษฏร์ธำนี

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ไดอำน่ ำ หำดใหญ่

เจ้ำของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อุปกรณ์ โบว์ ลงิ่ ห้ องคาราโอเกะ และลานสเก็ตนา้ แข็ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนกิจกำรโบว์ลิ่งประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ลิ่ง และเครื่ องตกแต่ง มีมูลค่ำตำมบัญชี ณ
31 ธันวำคม 2558 รวมจำนวน 692 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้ำ

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

อุดรธำนี

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้ำของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

สยำมพำรำกอน

เจ้ำของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

หัวหิ น

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

สมุย

เจ้ำของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

เอสพลำนำด

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

เมกำซี นีเพล็กซ์

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

พัทยำ

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

อยุธยำ

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

งำมวงศ์วำน-แครำย

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม่

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั หำดใหญ่

เจ้ำของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป

-ไม่มี-

งานระบบสาธารณูปโภค

งำนระบบสำธำรณู ป โภครวมถึ ง งำนระบบลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อ น และอำคำรที่ จ อดรถด้วย มี มู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ณ
31 ธันวำคม 2557 รวมจำนวน 102.84 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ /ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภำระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้ำของ / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส

-ไม่มี-

งำมวงศ์วำน แครำย

เจ้ำของ / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส

-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สรุปสาระสาคัญของสัญญา
สำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดิน
สาขาสุ ขุมวิท
ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
วันที่ทำสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
รำยละเอียดที่ดินเช่ำ

:
:
:
:

หมำยเหตุ

:

ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
วันที่ทำสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
รำยละเอียดที่ดินเช่ำ

:
:
:
:

หมำยเหตุ
ฉบับที่ 3
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
วันที่ทำสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
รำยละเอียดที่ดินเช่ำ

:

นำงสุภำ โพธิรัตนังกูล, นำยชำญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นำงสุภำวรรณ รัตนมังคละ, นำงอรวรรณ
เที่ยงธรรม, นำยชุติภทั ร โพธิรัตนังกูร, นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ์, และนำงกัณณิ กำ วิโรจน์วธั น์
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
19 เมษำยน 2539
28 ปี นับจำกวันที่ 5 มิถุนำยน 2539
โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดิน 1277 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนำดพื้นที่ 1-0-76 ไร่
สิ่ งปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ แก่ผใู ้ ห้เช่ำเมื่อสัญญำนี้ เลิกกันไปไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็
ตำม
นำงสุภำ โพธิรัตนังกูล (ผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิน), นำยชำญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,
นำงสุภำวรรณ รัตนมังคละ, นำงอรวรรณ เที่ยงธรรม, นำยชุติภทั ร โพธิ รัตนังกูร, นำงกัณณิ กำ
วิโรจน์วธั น์ และ นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ์
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
19 เมษำยน 2539
28 ปี นับจำกวันที่ 5 มิถุนำยน 2539
โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดิน 1278 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนำดพื้นที่ 1-1-83 ไร่
สิ่ งปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ แก่ผใู ้ ห้เช่ำเมื่อสัญญำนี้ เลิกกันไปไม่วำ่ ด้วยเหตุใด

:
:
:
:
:

ร้ำนสหกรณ์ กรุ งเทพ จำกัด โดยนำยฉำยศิลป์ เชี่ ยวชำญพิพฒั น์ กับนำงอุรุวรรณ ชูทรัพย์
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
9 มกรำคม 2547
20 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนสิ ทธิกำรเช่ำ วันที่ 5 เมษำยน 2547
โฉนดเลขที่ 7584 ,7586,7587,7394 เนื้อที่ 3 ไร่ 21 ตำรำงวำ ตั้งอยูท่ ี่ ตำบลพระโขนง อำเภอ
พระโขนง กรุ งเทพฯ

:
:
:
:
:

บริ ษทั เอก–ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จำกัด
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
24 มีนำคม 2551
21 ปี 4 เดือน 10 วัน นับจำกวันที่ 28 ตุลำคม 2551
โฉนดเลขที่ 1995 เลขที่ดิน 4 และ โฉนดเลขที่ 213114 เลขที่ดิน 5 ตำบลบำงซื่อ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขนำดพื้นที่ 5 ไร่

สาขางามวงศ์ วาน-แคราย
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
วันที่ทำสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
รำยละเอียดที่ดินเช่ำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
เนื้อที่

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
26 มิถุนำยน 2550
15 ปี
10,969.84 ตรม.

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
อำคำรเมเจอร์ รัชโยธิ น 1839 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิ น แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
26 มิถุนำยน 2550
15 ปี
4,651.61 ตรม.

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิ น ต.ประชำธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
26 มิถุนำยน 2550
15 ปี
8,477 ตรม.

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิ น ต.ประชำธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
26 มิถุนำยน 2550
15 ปี
3,922 ตรม.

สาขารัชโยธิน (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
เนื้อที่

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
เนื้อที่

สาขารังสิต (โบว์ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
เนื้อที่

สาขาปิ่ นเกล้ า ฉบับที่ 1 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ

:

หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท์ (ถือหุ้นโดยคุณจำเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดำคุณวิชำ พูลวรลักษณ์ซ่ ึง
เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจำเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
1 กุมภำพันธ์ 2545
บริ เวณชั้นที่ 2,3,4 อำคำรเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สำขำปิ่ นเกล้ำ
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 554 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กทม.
7,000 ตรม.
15 ปี

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขาปิ่ นเกล้ า ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
รำยละเอียดทรัพย์สินที่เช่ำ
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำ

:
:
:
:

บริ ษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดยคุณจำเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดำคุณวิชำ พูลวรลักษณ์ซ่ ึง
เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจำเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
อุปกรณ์ท้ งั หมดในโรงภำพยนตร์ จำนวน 8 โรง
28 มกรำคม 2545
15 ปี นับจำก 1 กุมภำพันธ์ 2545

สาขาปิ่ นเกล้ า ฉบับที่ 2 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
เนื้อที่
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำ

:
:
:
:
:

บริ ษทั เพชรปิ่ นเกล้ำ จำกัด (ถือหุ้นโดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มำรดำ คุณวิชำ พูลวรลักษณ์
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทั้งนี้ คุณสมเวียง ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
554-554/1 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กทม.
5,311.45 ตรม.
1 เมษำยน 2548
25 ปี นับจำก จำกวันให้เปิ ดบริ กำร

สาขาปิ่ นเกล้ า (โบว์ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
ที่ต้งั
เนื้อที่
วันที่เริ่ มสัญญำ
ระยะเวลำ

:
:
:
:
:

บริ ษทั เพชรปิ่ นเกล้ำ จำกัด (ถือหุ้นโดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มำรดำ คุณวิชำ พูลวรลักษณ์
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทั้งนี้ คุณสมเวียง ไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ )
บริ ษทั .เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
554-554/1 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กรุ งเทพฯ
2,357.43 ตรม.
1 มกรำคม 2548
25 ปี นับจำก จำกวันให้เปิ ดบริ กำร

สาขาเชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนำ เชี ยงใหม่ จำกัด
บริ ษทั ฯ
6 ปี / 10 มีนำคม 2554
2 ถนนมหิ ดล 252-252/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำเชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ถนนวัวลำย
ตำบลหำยยำ อำเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
5,180 ตรม.

สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:

กองทุนรวมสิ ทธิกำรเช่ำ อสังหำริ มทรัพย์ CPN รี เทลโกรท โดย บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ฯ
6 ปี / 1 พฤษภำคม 2555-30 เมษำยน 2561
ชั้น 7-8 ของอำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พลำซำ พระรำม 3
7,016.28 ตร.ม.

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 64
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สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:

เนื้อที่

:

:
:

บริ ษทั เซ็นทรัลเพลย์แลนด์ จำกัด
บริ ษทั ฯ
6 ปี / 27 กรกฎำคม 2555-26 กรกฎำคม 2561
1091 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิต้ ี บำงนำ ชั้น 6 หมู่ที่ 12 ถ.บำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขต
บำงนำ กรุ งเทพฯ 10260
6,273.50 ตรม.

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จำกัด
บริ ษทั ฯ
24 ปี / 4 ตุลำคม 2545
3109 อำคำรโลตัส ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ สำขำบำงกะปิ ชั้น 3 ถนนลำดพร้ำว คลองจัน่ บำงกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
6,685 ตรม.

:
:
:
:
:

บริ ษทั พำรำไดซ์ พำร์ ค จำกัด
บริ ษทั ฯ
12 ปี 5 เดือน/ 1 มกรำคม 2553-31 พฤษภำคม 2566
ชั้น 3 ของอำคำรพำรำไดซ์ พำร์ค
5,523 ตรม.

:

บริ ษทั เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
บริ ษทั ฯ
1 ธันวำคม 2542
73 ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ
7,852 ตรม.
17.9 ปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นผูเ้ ช่ำพื้นที่แทนเมเจอร์ ซี นีม่ำ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2542

สาขาเสรีเซ็นเตอร์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขารามคาแหง
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
หมำยเหตุ

:
:
:
:
:

สาขาพระราม 2
ผูใ้ ห้เช่ำ

:

ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

กองทุนรวมสิ ทธิกำรเช่ำ อสังหำริ มทรัพย์ CPN รี เทลโกรท โดย บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ฯ
6 ปี / 5 ธันวำคม 2555 - 4 ธันวำคม 2561
128 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำพระรำม 2 ชั้น 4 ถนนพระรำมที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
5,175.30 ตรม.
-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 65
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สาขานครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บจก. นิภำพรพัฒน์
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 1 กรกฎำคม 2546
320/11 อำคำรศูนย์กำรค้ำวี-สแควร์ พลำซำ ชั้น 3 ถนนสวรรค์วิถี
ตำบลปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
6,952 ตำรำงเมตร
เมื่อครบ 10 ปี ต่อสัญญำได้อีก 5 ปี โดยต้องมี หนังสื อแจ้งต่ออำยุสญ
ั ญำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน
ก่อนสัญญำจะครบกำหนด

สาขานนทบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.กรุ งสยำมเซ็นเตอร์วิว
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 1 พฤศจิกำยน 2546
5/81 อำคำรศูนย์กำรค้ำริ เวอร์ มอลล์พล่ำซ่ำ ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบลู สงครำม ต
สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4,599 ตำรำงเมตร

สาขาฉะเชิงเทรา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริ ษทั ฯ
25 ปี / 1 กุมภำพันธ์ 2547
9/2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสเอฟฉะเชิ งเทรำ ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.หน้ำเมือง อ.
เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
5,386 ตำรำงเมตร

สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สำขำอุดรธำนี)
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 27 มีนำคม 2555 – 26 มีนำคม 2570
277/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ถนนประจักษ์ศิลปำคม
ตำบลหมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
6,330 ตำรำงเมตร

สาขาอุดรธานี (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั เจริ ญศรี อำเขต จำกัด
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 1 ตุลำคม 2547- 30 กันยำยน 2562
277/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ถนนประจักษ์ศิลปำคม
ตำบลหมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
2,550 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาแฟชั่น ไอส์ แลนด์ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก.สยำม รี เทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริ ษทั ฯ
10 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำรโรงภำพยนตร์ ( เปิ ด 4 เมษำยน 2548 )
ชั้นที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมู่ที่ 7 ถ.รำมอินทรำ แขวง/เขตคันนำยำว กรุ งเทพมหำนคร
ประมำณ 5,322 ตำรำงเมตร

สาขาแฟชั่น ไอส์ แลนด์ (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:

เนื้อที่

:

:

บจก.สยำม รี เทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
: 10 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร (เปิ ด 30 เมษำยน 2548)
เลขที่ 5/5-6 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชั้น 3F7 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขต
คันนำยำว กรุ งเทพฯ 10230
2,206.77 ตำรำงเมตร

สาขาอุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เรื องรังษีอุบล 2003
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 6 สิ งหำคม 2548
พื้นที่ช้ นั 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำ SK SHOPPING PARK เลขที่ 105 ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี
2,520 ตำรำงเมตร

สาขาหัวหิน
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ– ธุรกิจโรงภำพยนตร์
ผูเ้ ช่ำ – ธุรกิจโบว์ลิ่ง
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป
15 ปี / 18 กุมภำพันธ์ 2549
เลขที่ 234/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำหัวหิ น มำร์ เก็ตวิลเลจ ชั้นที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
3,967 ตำรำงเมตร

สาขาสมุย
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ-โรงภำพยนตร์
ผูเ้ ช่ำ-โบว์ลิ่ง
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จำกัด
15 ปี / 5 พฤษภำคม 2549
1/7 หมู่ที่ 6 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำสมุย ชั้น 1 หมู่ที่ 6ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 84320
: 3,761 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขาแจ้ งวัฒนะ
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ-โรงภำพยนตร์
ผูเ้ ช่ำ-โบว์ลิ่ง
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
12 ปี / 1 พฤษภำคม 2549
เลขที่ 104/42 อำคำรดิเอฟเวอร์ นิว ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
ประมำณ 4,687 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดำเนิ นกำร 28 สิ งหำคม 2549 (ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำรปี 2550)

สาขาพิษณุโลก (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 15 กันยำยน 2549
909 อำคำรเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพิษณุ โลก ชั้น 1,2
หมู่ที่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
2,950 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 14 กันยำยน 2549

สาขาเอสพลานาด
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ-โรงภำพยนตร์
ผูเ้ ช่ำ-โบว์ลิ่ง
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บจก.สยำมฟิ วเจอร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
25 ปี / 1 พฤษภำคม 2549
99 อำคำรเอสพละนำด ชั้น2-5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
ประมำณ 10,325 ตำรำงเมตร
ธุ รกิ จ โรงภำพยนตร์ เปิ ดด ำเนิ น กำร 14 ธัน วำคม 2549 ธุ รกิ จโบว์ลิ่ งเปิ ดด ำเนิ น กำร 25
กุมภำพันธ์ 2550

สาขาสาโรง
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ

:
:
:

ที่ต้งั

:

เนื้อที่

:

บจก. อิมพีเรี ยล พลำซ่ำ จำกัด
บริ ษทั ฯ
3 ปี โดยให้คำมัน่ ให้เช่ำต่อไปอีก 2 ครำวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี /
1 เมษำยน 2556-31 มีนำคม 2559
เลขที่ 999 หมู่ที่1 ถนนสุ ขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10270
13,946 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาพัทยา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:
:
:
:
:

บจก.สยำมฟิ วเจอร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร
399/9 ชั้น 2-4 อำคำรดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรื อ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
ประมำณ 7,145 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 9 สิ งหำคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดำเนิ นกำร 11 สิ งหำคม
2550

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร
49/1 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
5,634.12 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 11 ตุลำคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดำเนิ นกำร 20 ตุลำคม
2550

สาขาชลบุรี

สาขากระบี่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 5 ธันวำคม 2550
191 อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 2 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000
3,065 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 5 ธันวำคม 2550

สาขาศาลายา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 25 มกรำคม 2551
99/14 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำศำลำยำ ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บำงเตย
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110
2,546 ตำรำงเมตร

สาขาอยุธยา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 28 กุมภำพันธ์ 2551
80 หมู่ที่ 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี สำขำอยุธยำ ชั้นที่ 2 ต.บ้ำนกรด อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรี อยุธยำ 13160
4,790 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์-ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดำเนินกำร 28 กุมภำพันธ์ 2551

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาเพชรบูรณ์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 25 เมษำยน 2551
929 หมู่ที่ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำเพชรบูรณ์ ชั้นที่ 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
3,620 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 11 กันยำยน 2551
98/103 อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
3,600 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 8 สิ งหำคม 2551
158/17 อำคำรบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
3,285 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 19 กันยำยน 2551
110 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำบ้ำนโป่ ง ชั้นที่ 1 ต.หนองอ้อ
อ.บ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี
3,050 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 25 กันยำยน 2551

สาขาโลตัสนวนคร
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาธัญบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาราชบุรี

:

สาขาศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 28 พฤศจิกำยน 2551
9 อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.บำงเมืองใหม่
อ.สมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270
3,393 ตำรำงเมตร

สาขาอมตะนคร
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 21 ตุลำคม 2552
700/75 หมู่ที่ 5 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำอมตะนคร ชั้น 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
3,348 ตำรำงเมตร
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขามหาชัย
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 1 เมษำยน 2553
79 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำมหำชัย หมู่ที่ 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
3,140 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก. สุขอนันต์ ปำร์ค
บริ ษทั ฯ
18 ปี /โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 8 เมษำยน 2553
179/5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปำกเพรี ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
- ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. สุพรี ม สำมเสน
บริ ษทั ฯ
25 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 30 สิ งหำคม 2553
เลขที่ 1024 อำคำรศูนย์กำรค้ำสุ พรี ม สำมเสน ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
ประมำณ 4,000 ตำรำงเมตร

สาขาสระบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาสามเสน

สาขากาแพงเพชร
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 2 ธันวำคม 2553
เลขที่ 613/1 ถนนเจริ ญสุ ข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
62000
2,477 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก. ซีพีเอ็น เชียงรำย
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 30 มีนำคม 2554
99/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชี ยงรำย จังหวัดเชี ยงรำย
3,365.93 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่
หมำยเหตุ

:
:

บจก. เซ็นทรัลเวิลด์
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 20 ตุลำคม 2554
9/99 หมู่ที่ 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก แขวงพลำยชุมพล อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2,939.90 ตำรำงเมตร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร 22 ธันวำคม 2554

สาขาเชียงราย
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สาขาจันทบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดำเนิ นกำร 19 ธันวำคม 2554
1012 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนท่ำแฉลบ ตำบลตลำด อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
3,448 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์
บริ ษทั ฯ
28 ปี / 3 พฤษภำคม 2555
39 หมูท่ ี่ 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
17,704 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก. นครรอยัลซิ ต้ ี
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 13 ธันวำคม 2555
1392 ถนนศรี ปรำชญ์ ตำบลท่ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
2,593 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 31 มกรำคม 2556 ( เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
320 หมู่ที่ 10 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
3,050 ตำรำงเมตร

สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขานครศรีธรรมราช
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาร้ อยเอ็ด

สาขาโลตัส นครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 22 กุมภำพันธ์ 2556 -21 กุมภำพันธ์ 2571
124/12 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
2,575.70 ตำรำงเมตร

สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เซ็นทรัลเวิลด์
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 05 เมษำยน 2556 (( เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
311 หมู่ที่ 7 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
4,052.56 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 72
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาโลตัส หนองบัวลาภู
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 10 เมษำยน 2556-09 เมษำยน 2571
36 หมู่ที่ 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ตำบลลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
3,000 ตำรำงเมตร

สาขาโรบินสัน สกลนคร
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 27 มิถุนำยน 2556 -26 มิถุนำยน 2566 (นับแต่วนั ที่เริ่ มเปิ ดดำเนิ นกิจกำร)
88/8 อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ชั้นที่ 2 ถนนนิ ตโย
แขวงธำตุเชิงชม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
2,145 ตำรำงเมตร

สาขาเดอะสกาย อยุธยา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.แอมโปเทรด
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 8 สิ งหำคม 2556 นับตั้งแต่วนั ที่โรงภำพยนตร์ เปิ ดดำเนิ นกำร
59/99 หมู่ที่ 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะสกำย ชอปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 4 ตำบลธนู อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
5,162 ตำรำงเมตร

สาขาบิ๊กซี สุ พรรณบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ

:
:
:

ที่ต้งั

:

เนื้อที่

:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
2
0 ปี / 25 กันยำยน 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
140/20 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1
ถนนมำลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี 72000
2,612 ตำรำงเมตร

สาขาโลตัส แกลง
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 3 ตุลำคม 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
279/1 อำคำรเทสโก้ โลตัส ชั้นที่ 1 ถนนสุ ขมุ วิท
ตำบลทำงเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
2,800 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 73
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สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 17 พฤศจิกำยน 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
99,99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชี ยงใหม่
ห้องเลขที่ 513/1 ชั้นที่ 5 ตำบลฟ้ำฮ่ำม อำเภอเมืองเชี ยงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ 50000
6,000 ตำรำงเมตร

สาขาโรบินสัน สระบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 24 พฤศจิกำยน 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
99 หมู่ที่ 7 อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ห้องเลขที่ 235 ชั้นที่ 2
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
3,652 ตำรำงเมตร

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 14 ธันวำคม 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
1518,1518/1และ1518/2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั
หำดใหญ่ ห้องเลขที่ 510-1,510-2 ชั้นที่ 5 ถนนกำญจนวณิ ชย์
ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
7,000 ตำรำงเมตร

สาขาสยามพารากอน
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ–โรงภำพยนตร์
ผูเ้ ช่ำ–โบว์ลิ่ง
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:
:
:

เนื้อที่
เนื้อที่

:
:

บจก. สยำมพำรำกอนดีเวลลอปเม้นท์
บจก. สยำม ซีนีเพล็กซ์
บจก.กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป
25 ปี / 1 มีนำคม 2549
991 ชั้น 5-6 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
20,000 ตำรำงเมตร
ประมำณ 3,011.29 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
30 ปี / 7 กันยำยน 2537
904 ชั้น 4 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10260
ประมำณ 8,600 ตำรำงเมตร

สาขาซีคอน
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 74
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขารังสิต
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก. รังสิ ตพลำซ่ำ
บจก.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ จำกัด
27 ปี / 1 มิถุนำยน 2538
94 ถ.พหลโยธิน ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130
7,391.99 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:
:

บจก. ลำดพร้ำว พลำซ่ำ
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
3 ปี / 1 มกรำคม 2549
ชั้น 6-7 อิมพีเรี ยลเวิลด์ ลำดพร้ำว
4,400 ตำรำงเมตร
ผูเ้ ช่ำสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้ทุก 3 ปี

:
:
:
:
:

บจก.รำชดำริ พลำซ่ำ
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 26 ธันวำคม 2545
ชั้น 5 บิก๊ ซี รำชดำริ
18,500 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
12 ปี / 1 ตุลำคม 2546
7/222 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบำงกอกน้อย
กรุ งเทพมหำนคร 10700
6,406.80 ตำรำงเมตร

สาขาลาดพร้ าว
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่
หมำยเหตุ

สาขาเมโทรโพลิส
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาปิ่ นเกล้ า

สาขาอ้ อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 22 เมษำยน 2548
17/17 หมู่ที่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.
นครปฐม 73160
4,175 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก.รำชสี มำชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์
บจ. อีจีวี ไฟว์สตำร์
25 ปี / 11 สิ งหำคม 2543
ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครรำชสี มำ
5,000 ตำรำงเมตร

สาขาโคราช
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 75
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สาขาขอนแก่น
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
15 ปี / 1 ธันวำคม 2554-30 พฤศจิกำยน 2569
709 หมู่ที่3 ชั้นที่ 1-2 ตำบลศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
3,011.29 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
15 ปี / 10 มกรำคม 2556- 9 มกรำคม 2571 ( เริ่ มเปิ ดดำเนินกำร)
17 อำคำรเทสโก้ โลตัส ถนนสำยเอเชี ย ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110
2,670 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บจ. อีจีวี เอ็กซิ บิชนั่
17 ปี 5 เดือน / 20 มีนำคม 2545
ชั้น 3 แปซิ ฟิค พำร์ ค
2,586.88 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ

:

บริ ษทั ซีคอน บำงแค จำกัด

ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
29 ปี 1 เดือน / 18 มิถุนำยน 2537 – 17 กรกฎำคม 2566
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม บำงหว้ำ ภำษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
ชั้นที่ 4F อำคำรศูนย์กำรค้ำ ฟิ วเจอร์ พำร์คบำงแค
5,009 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 10 มกรำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 64 หมู่ 2 ตำบลเขำรู ปช้ำง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90000
2,800 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 25 กุมภำพันธ์ 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุ พรรณ จ.สุ พรรณบุรี 72000
2,186 ตำรำงเมตร

สาขาแม่ สอด

สาขาศรีราชา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาบางแค

สาขาโลตัสสงขลา
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาโลตัสสุ พรรณบุรี
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 76

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาบิ๊กซีนครพนม
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 26 มีนำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GJA001 ชั้น 1 เลขที่ 9/2 ซ.ร่ วมมิตร
ถ.นิตโย ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
1,527.87 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 21 พฤษภำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
618 หมู่ที่ 7 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่ำตูม อ.ศรี มหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
1,547 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 22 สิ งหำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวียง อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
5,015.49 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 3 ตุลำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
2,615 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 31 ตุลำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 789 หมู่ 2 ตำบลท้ำยบ้ำนใหม่ อ.สมุทรปรำกำร
จ.สมุทรปรำกำร 10280
3,003 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

สาขาบิ๊กซีศรีมหาโพธิ(ปราจีนบุรี)
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาโลตัสบางใหญ่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาโรบินสันร้ อยเอ็ด
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาโรบินสันสมุทรปราการ

สาขาพังงา
บริ ษทั เอ็น เค ดิสคัฟเวอร์ รี่ จำกัด
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 13 ธันวำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรห้ำงสรรพสิ นค้ำเอ็นเค ช้อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง
จ.พังงำ 82000
2,800 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 77
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาโรบินสันมุกดาหาร
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บมจ.ห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 19 ธันวำคม 2557 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
2,590 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั สุขมุ วิทซิ ต้ ีมอลล์ จำกัด
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 1 เมษำยน 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำร)
ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ เลขที่ 8 ถนนสุขมุ วิท 35 (เจริ ญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
6,500 ตำรำงเมตร

สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ ต

สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
20 ปี / 25 มิถุนำยน 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมรำช
80000
2,200 ตำรำงเมตร

สาขาเซ็นทรัลระยอง
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั ซี พีเอ็น ระยอง จำกัด
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 27 พฤษภำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ห้องเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1 ถนนบำงนำตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
4,761.95 ตำรำงเมตร

สาขาบิ๊กซีน่าน
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริ ษทั ฯ
25 ปี / 29 พฤษภำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขที่ 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.
น่ำน 55000

เนื้อที่

:

1,541 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

สหไทย กำร์ เด้น พลำซ่ำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 16 กรกฎำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำสหไทย กำร์ เด้น พลำซ่ำ สุ รำษฎร์ ธำนี เลขที่ 528/1 ถนนตลำดใหม่
ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

เนื้อที่

:

4,075 ตำรำงเมตร

สาขาสหไทย สุ ราษฎร์ ธานี

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 78
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

สาขาบิ๊กซีอุดรธานี1
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
25 ปี / 25 มิถุนำยน 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
2,961.84 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
20 ปี / 20 สิ งหำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขำมเตี้ย อ.เมืองสุ รำษฏร์ ธำนี จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84000
3,681.92 ตำรำงเมตร

สาขาโลตัส สุ ราษฏร์ ธานี

สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 28 สิ งหำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เสำธงหิ น อ.บำง
ใหญ จ.นนทบุรี 11140
7,858.60 ตำรำงเมตร

สาขาเซ็นทรัลสมุย
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 10 ตุลำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ศูนย์เปิ ดให้บริ กำร)
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84320
2,277.77 ตำรำงเมตร

:
:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
บริ ษทั ฯ
20 ปี / 15 ตุลำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
3,500 ตำรำงเมตร

ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บริ ษทั สยำม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ฯ
10 ปี / 23 ตุลำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะ พรอมำนำด เลขที่ 587,589 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำ
ยำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
4,900 ตำรำงเมตร

สาขาโลตัสขอนแก่ น1
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั
เนื้อที่

สาขาพรอมานาด

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 79
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สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บริ ษทั ฯ
15 ปี / 27 พฤศจิกำยน 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เลขที่ 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
4,994.12 ตำรำงเมตร

สาขาไดอาน่ า หาดใหญ่
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
อำยุ/วันที่เริ่ มสัญญำ
ที่ต้งั

:
:
:
:

เนื้อที่

:

บจก. ศูนย์กำรค้ำไดอำน่ ำคอมเพล็กซ์
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
20 ปี / 24 ธันวำคม 2558 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ กำรวันแรก)
อำคำรศูนย์กำรค้ำไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ เลขที่ 55/3 ถนนศรี ภูวนำรถ ต.ตำบล
หำดใหญ่ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ 90110
3,863 ตำรำงเมตร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 80
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5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปั จจุบนั บริ ษทั มิได้เป็ นคู่ควำมหรื อคู่กรณี ในคดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อยที่มีจำนวนสู งกว่ำร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 รวมทั้งมิได้เป็ นคู่ควำมหรื อคู่กรณี ในคดีที่
กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (5) ข้อพิพำททำงกฎหมำย หน้ำ 81
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6.ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัท
ชื่อบริ ษทั

:

ประเภทธุรกิจ

:

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ”)
1. ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนำม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ”,
“อีจวี ี ซีนีม่า”, “พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ”, “เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ”, “พาราไดซ์
ซีนีเพล็กซ์ ” , “เมกา ซีนีเพล็กซ์ ” ,”หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ” ,”ควอเทียร์ ซีเน
อาร์ ต” ,”เวสเกตต์ ซีนีเพล็กซ์ ” ,”พรอมานาดซีนีเพล็กซ์ ” ,”อีสต์ วลิ ล์ ซีนี
เพล็กซ์ ” ,”ไดอาน่ าซีนีเพล็กซ์ ”
2. ประกอบธุ รกิ จโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ และธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องในนำม “เมเจอร์
โบว์ ล ฮิต”,“บลู-โอ ริทมึ่ แอนโบว์ ล”และลำนสเก็ตน้ ำแข็งในนำม “ซับ ซีโร่ ”
3. ประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรสื่ อและโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ,พื้นที่ ภำยในและ
ภำยนอกของสำขำของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และบริ ษทั ในกลุ่ม
4. ประกอบธุ รกิ จให้เช่ำพื้นที่ และบริ กำร ภำยในและภำยนอกอำคำรของบริ ษทั
และบริ ษทั ในกลุ่ม
5. ประกอบธุรกิจสื่ อภำพยนตร์

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั
6.2

:
:
:
:
:
:
:

1839 ,1839/1-6 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0107545000047
0-2511-5427-36
0-2930-3737
896,266,347 บำท
892,519,658 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558)
100.00%

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ แล้ ว
ชื่ อบริษัท
: บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริ กำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105544003725
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 1,000,000 บำท
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 82
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สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.93%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท สยามซีนีเพล็กซ์ จากัด
: ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริ กำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105547057656
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 150,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 150,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.99%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท อีจวี ี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
: ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริ กำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107545000225
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 260,001,575 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 260,001,575 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.98%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท อีจวี ี เอ็กซิบิชั่น จากัด
: ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริ กำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105539139100
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 100,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 100,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.96%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 83
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ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ดิจติ อล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ให้เช่ำและบริ กำรระบบเครื่ องฉำยและอุปกรณ์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
015554048284
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บำท
5,000,000 บำท
99.99%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
ธุรกิจลงทุน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
015556003661
0-2511-5427-36
0-2930-3737
150,000,000 บำท
90,400,000 บำท
99.96%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จากัด
: ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์ และให้บริ กำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่ อง
บริ โภคอื่นและบริ กำรด้ำนโบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรี ยง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชำ
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0714 E/2014
ทุนจดทะเบียน
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 69.97%
ธุรกิจโบว์ ลงิ่ และคาราโอเกะ
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ โบว์ ล กรุ้ป จากัด
ให้บริ กำรด้ำนโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและกำรบันเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105541034263
0-2511-5427-36
0-2930-3737
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 84
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ทุนจดทะเบียน
: 36,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 36,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.99%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ที่ต้ งั สำขำ

:
:
:
:

ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:

บริษัท เค อารีน่า จากัด
ให้บริ กำรด้ำนคำรำโอเกะ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
39 หมูท่ ี่ 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
0105555064356
0-2511-5427-36
0-2930-3737
20,000,000 บำท
20,000,000 บำท
99.99%

ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้ เช่ าและบริการ
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ตี้ จากัด
ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร
1221/39, 1239 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม.10110
0105537078910
0-2511-5427-36
0-2930-3737
78,000,000 บำท
78,000,000 บำท
99.99%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์ วสิ จากัด
ให้บริ กำรด้ำนสำธำรณูปโภค
1221/39 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม.10110
0105540016130
0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,000,000 บำท
23,000,000 บำท
99.99%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จากัด
ให้บริ กำรด้ำนสำธำรณูปโภค
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105540016121
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บำท
5,000,000 บำท
99.99%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จากัด
ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105539097628
0-2511-5427-36
0-2930-3737
100,000,000 บำท
100,000,000 บำท
99.99%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน ซีนมี ่ า จากัด
ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105541034255
0-2511-5427-36
0-2930-3737
10,000,000 บำท
10,000,000 บำท
99.99%

ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร

: บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จากัด
: ให้บริ กำรสื่ อโฆษณำ
: 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0105544103711
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 86

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 1,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.93%
ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

: บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
: ให้บริ กำรสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณำ และกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
: 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0107544000124
: 0-2512-0300
: 0-2930-3737
: 1,315,337,205 บำท
: 1,300,119,176 บำท
: 92.46%
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทีวี ฟอรัม จากัด
ให้บริ กำรสื่ อและโฆษณำทำงโทรทัศน์และวิทยุ
234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105538027090
0-2512-0300
0-2930-3737
100,000,000 บำท
100,000,000 บำท
92.46%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จากัด
: จัดจำหน่ำยลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์ เพื่อจัดทำวิซีดีและ
ดีวดี ี และเพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
: 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105548154744
โทรศัพท์
: 0-2512-0300
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 150,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 150,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 92.46%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 87
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ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็มวีดี จากัด
จำหน่ำยแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105545084664
0-2512-0300
0-2930-3737
200,000,000 บำท
200,000,000 บำท
92.46%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จากัด
จำหน่ำยแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105547163570
0-2512-0300
0-2930-3737
100,000 บำท
100,000 บำท
91.91%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็ม เทอร์ ตไี้ นน์ จากัด
ผลิตภำพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105552004395
0-2511-5814
0-2511-5810-2
100,000,000 บำท
100,000,000 บำท
92.46%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:
:
:
:

บริษัท ทาเลนต์ วัน จากัด
ให้บริ กำรผลิตภำพยนตร์และรับจ้ำงผลิตงำนทำงด้ำนบันเทิงทุกรู ปแบบ
59/1 ซอยสุขมุ วิท 39 วัฒนำ กทม. 10110
010554068617
0-2261-7899
0-2261-7890
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 40,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 83.22%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

: บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จากัด
: ให้บริ กำรเคเบิ้ลทีวี
: 991 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 5-6 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105553012928
โทรศัพท์
: 0-2129-4638-9
โทรสำร
: 0-2129-4638-9
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 40,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 41.61%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทรานส์ ฟอร์ เมชั่น ฟิ ล์ ม จากัด
กิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิทศั น์
6 ซอยนำคนิวำส 12 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 10230
0105557122281
175,000,000 บำท
165,000,000 บำท
26.42%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

: บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ ส ฟิ ล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จากัด
: จัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
: ชั้น 4 เลขที่ 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้ งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บำ้ น
หนองจัน เมืองศรี สตั ตนำค นครหลวงเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: โทรศัพท์
: 856-21 520451
โทรสำร
: 856-21 222262
ทุนจดทะเบียน
: KIP 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : KIP 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 36.98%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 89
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ธุรกิจอื่นๆ
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

: บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด
: ตัวแทนจัดจำหน่ำยตัว๋ บัตรเข้ำชมกำรแสดง
: 3199 อำคำรมำลีนนท์ทำวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม.10110
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105543020073
โทรศัพท์
: 0-2262-3969
โทรสำร
: 0-2262-3898
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 10,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 40.00%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
พัฒนำและบริ หำรศูนย์กำรค้ำ ประเภทศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด
99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0107545000187
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
1,776,618,036 บำท
1,776,607,541 บำท
23.86%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด
พัฒนำและบริ หำรศูนยกำรค้ำ
99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0105550006391
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
135,000,000 บำท
135,000,000 บำท
50.00% (ทำงอ้อม 11.93%)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 90
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

: กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
: ให้เช่ำพื้นที่และให้บริ กำรด้ำนสำธำรณูปโภค
: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิ กรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อำคำร
ธนำคำรกสิ กรไทย ชั้น 6,12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กทม. 10400
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 179/2550
โทรศัพท์
: 0-2673-3999
โทรสำร
: 0-2673-3988
ทุนจดทะเบียน
: 3,300,000,000 บำท
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว : 3,300,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั : 33.00%
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
ให้บริ กำรโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและกำรบันเทิง
61 บำร์ซำน ล๊อค,วสันต์ วีฮำร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
179/2550
+91 11 40870160-4, +91 9717771112
INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947) = 197,880,000 บำท
INR 343,571,420 (INR 343,571,420 x 0.4947) = 169,964,781 บำท
49.00%

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท พีวอี าร์ จากัด
ให้บริ กำรจัดแสดงภำพยนตร์
61 บำร์ซำน ล๊อค,วสันต์ วีฮำร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
55-67827
+91 11 40870160-4, +91 9717771112
INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.5082) = 476,183,400 บำท
INR 465,651,880 (INR 465,651,880 x 0.5082) = 236,644,285 บำท
3.95%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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6.3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ข้ อมูลสาคัญอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั
:
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ :
โทรศัพท์
โทรสำร

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110
: 0-2229-2800
: 0-2654-5427

นายทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพฯ
10400
0-2222- 0000 กด 2
0-2470- 1144-5

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์

:
:
:

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
0-2299-1833

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพฯ
10400
0-2222- 0000 กด 2
0-2470- 1144-5

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์

:
:
:

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
0-2299-1833

ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

นำยพิสิฐ ทำงธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4095
บริ ษทั ไพร้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อำคำรบำงกอกซิต้ ี ชั้น 15 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพฯ 10120
0-2344-1000
0-2286-5050
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 92
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ทีป่ รึกษากฎหมาย
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

คุณกุลกนิษฐ คำศิริวชั รำ
: บริ ษทั สำนักกฎหมำยสำกล พรี เมียร์ จำกัด
: เลขที่ 999/9 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26
:

ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
0-2646-1888

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 93
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุน้ )
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2557 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้วมีจานวน
892,519,658 หุน้ (พ.ศ. 2557 : 890,058,836 หุน้ )
สาหรับโครงการให้สิทธิซ้ือหุน้ แก่พนักงาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุน้ ของ
บริ ษทั ที่ออกจาหน่ายเป็ นจานวน 206,500 สิ ทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.033 หุน้ และจานวน 2,138,448 ด้วยอัตราการใช้
สิ ทธิ 1:1.051 หุน้ ตามลาดับ รวมเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 2,460,822 หุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 2,405,500 สิ ทธิ ด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ 1 : 1.033 หุน้ รวมเป็ นหุน้ ทั้งหมด 2,482,493 หุน้ ) ด้วยราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุน้ และ 14.687 บาทต่อหุน้
ตามลาดับ เป็ นจานวนเงิน 36.20 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 37.11
ล้านบาท) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 31.637 บาท ต่อหุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 23.62 บาทต่อ
หุน้ )
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งที่ออกจาหน่ายเป็ นจานวน
250,088 สิ ทธิดว้ ยอัตราใช้สิทธิ 1:1.29 หุน้ รวมเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 321,861 หุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ใช้สิทธิ
333,450 สิ ทธิ ด้วยอัตราใช้สิทธิ 1 : 1.29 หุน้ รวมเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 430,150 หุน้ ) ด้วยราคาใช้สิทธิ 1.235 บาทต่อหุน้
เป็ นจานวนเงิน 0.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ด้วยราคาใช้สิทธิ 1.235 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 0.53 ล้านบาท)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ไม่มีการใช้สิทธิ)

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น หน้า 94
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7.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)
293.84
70.63
51.71
35.79
32.28
25.83
24.11
23.26
19.01
18.35

กลุ่มผู้ถือหุ้น
วิชา พูลวรลักษณ์*
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
CHASE NOMINEES LIMITED
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
NORBAX, INC.
ภารดี พูลวรลักษณ์

ร้ อยละ
32.9%
7.9%
5.8%
4.0%
3.6%
2.9%
2.7%
2.6%
2.1%
2.1%

บริ ษทั เหล่านี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มพูลวรลักษณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ,คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ,คุณวิชยั พูลวรลักษณ์ เป็ นต้น หรื อมีความเกี่ยวข้องกันตาม
มาตรา 258

__________________________รับรองความถูกต้อง
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7.3

การออกหลักทรัพย์ อื่น

(1) กรณีมหี ลักทรัพย์ แปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2555 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้มีโครงการเสนอ
ขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ (ESOP – W4) ต่ อผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท และ/หรื อบริ ษ ัท ย่อ ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างกาลังใจให้กบั บุคลากรที่มีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของบริ ษทั ที่ ผ่านมา และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริ ษทั ให้มีความตั้งใจในการทางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะ
ยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และก่อให้เกิดผลตอบแทนสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอนาคต
โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

(ยกเว้นเป็ นกรณี ตามที่ระบุในข้อกาหนดสิ ทธิ)
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขาย :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย
(คิดเป็ นร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

: หน่วยละ 0 บาท

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิตามข้อกาหนดสิ ทธิ)
: เท่ากับ 15.44 บาทต่อหุน้

ราคาใช้ สิทธิต่อหุ้น

(เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ราคานี้ไม่ถือ
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ากว่าราคาตลาดเพราะคานวณ
โดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุน้ บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
15 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้
(ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2555)
วันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

: เสนอขายภายใน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
คณะกรรมการหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็ นผูก้ าหนดวันออก
และเสนอขาย

จานวนหุ้นสามัญทีร่ องรับการใช้ สิทธิ

: 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 881,897,219 หุน้
ทั้งนี้บริ ษทั จะเสนอขายหุน้ รองรับนี้ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้
แล้วเสร็ จตามอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้ สิทธิ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดจานวน 8,690,000 หน่วย ที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP นี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการ
ซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิ
ครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆไป ตรงกับวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันใช้
สิ ทธิ”) ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งที่ 12 (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ตรงกับวัน
ครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถที่จะใช้สิทธิใน
การซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดดังนี้

 วันใช้ สิทธิครั้งแรก : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั
 วันใช้ สิทธิครั้งที2่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที3่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที4่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)
 วันใช้ สิทธิครั้งที5่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-4 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที6่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-5 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที7่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-6 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที8่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-7 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที9่ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-8 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที1่ 0 : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-9 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที1่ 1 : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-10 )

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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 วันใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-11)
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิ ทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันทีป่ รับสิทธิ

จานวนทีอ่ อก
(หน่ วย)*

อัตราการใช้ สิทธิ
(หน่ วย ต่ อ หุ้น)

ราคาการใช้ สิทธิ
(บาท ต่ อ หน่ วย)

28 กุมภาพันธ์ 2556
8,570,000
1.017
15.182
10 เมษายน 2557
8,570,000
1.033
14.948
9 เมษายน 2558
8,570,000
1.051
14.687
*สำหรั บปี 2558 มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ออก จำนวน 8,570,000 หน่ วย (โดยมีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่ ได้
จัดสรร จำนวน 120,000 หน่ วย) มีรำคำกำรใช้ สิทธิ เท่ ำกับ 14.678 บำทต่ อหน่ วย
ผลการใช้ สิทธิ ESOP- W4
การใช้
สิทธิ
ครั้งที่

วันทีใ่ ช้ สิทธิ

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

30 มิถุนายน 2557
30 กันยายน 2557
30 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
30 มิถุนายน 2558
30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2558

จานวนหุ้นสามัญ
ทีไ่ ด้ รับการใช้
สิทธิ
916,271
1,248,058
318,164
213,314
1,840,246
317,927
89,335

จานวนเงินเพิม่
ทุนทั้งหมด
(บาท)
13,696,418.91
18,655,970.98
4,755,915.47
3,188,617.67
27,027,693.00
4,669,393.85
1,312,063.15

วัตถุประสงค์
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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(2) กรณีมตี ราสารหนี้
หุ้นกู้ของบริษัททีย่ งั ไม่ ครบกาหนดไถ่ ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัญลักษณ์
หุ้นกู้

วันทีอ่ อกหุ้นกู้

มูลค่ าหุ้นกู้
มูลค่ าหุ้นกู้ ณ
ณ
วันออกหุ้นกู้
31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

วันครบ
กาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้

อายุห้ ุนกู้
(ปี )

ประเภ
ทของ
การ
เสนอ
ขาย*
4.60% PO
อัตรา
ดอกเ
บีย้
(ต่ อปี )

MAJOR178A 10 สิ งหาคม 2555

1,000

1,000

5

10 สิ งหาคม
2560

MAJOR165A 15 พฤษภาคม 2556

800

800

3

15 พฤษภาคม 3.54%
2559

รวม

1,800

1,800

หมายเหตุ

7.4

การจัด
อันดับความ
น่ าเชื่ อถือ ณ
31 ธ.ค. 58

PO

AA-

PO คือการเสนอขายในกรณี ทวั่ ไปให้แก่ผลู ้ งทุนทุกประเภท
PP คือการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี หากไม่มี
เหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
ทั้งนี้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบข้อมูลกาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2556

ปี 2557

1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท:หุน้ )
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาปี ต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
4.1 เงินปั นผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน้ )
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุน้ )

1,051.62
1.18
84.75
1.00
0.50
0.50

1,086.28
1.22
86.07
1.05
0.50
0.55

ปี 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)
1,170.92
1.31
87.79
1.15
0.55
0.60

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้ หน้ำ 99

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

8.
8.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 5 คนโดย
มีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
รายชื่ อกรรมการ
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษัท /
จานวนครั้งทั้งหมด
1. นายสมใจนึ ก เองตระกูล
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
4/4
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
กรรมการ
4/4
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
กรรมการ
4/4
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
กรรมการ
3/4
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
กรรมการ
4/4
6. ร้อยตารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ
4/4
7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
กรรมการ
4/4
8. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4/4
10. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2/4
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ
กรรมการอิสระ
4/4
*ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 ได้ มี
มติแต่ งตั้ง นำยไกรทิ พย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ แทน นำยนฤนำถ รั ตนะกนก ที่ถึง
แก่ กรรม ให้ มผี ลตั้งแต่ วนั ที่ 8 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้ นไป
โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษัท
นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์ นายธนกร ปุ ลิเวคินทร์
สองในสี่ คนนี้ ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 100

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

8.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างองค์กรของ บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) มีคณะผูบ้ ริ หาร
จานวน 8 คน ดังนี้

ORGANIZATION

รายชื่ อผู้บริหาร
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธนกร ปุลิเวคินทร์
นางจินดา วรรธนะหทัย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายกิตติกร พุ่มสว่าง
นายนิ ธิ พัฒนภักดี
นายอภิชาติ คงชัย
นางสาวสุ ดาพร ตรองพาณิ ชย์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนัก
ลงทุนสัมพันธ์
รักษาการตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุรกิจโบว์ลิ่ง
รักษาการตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฟิ ล์มภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจบริ หารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินและบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 101

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กาหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจา ปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบการบริ หารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนิ นการ หรื ออนุมตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการดาเนินการต่างๆ ตามระเบียบอานาจอนุมตั ิของ
บริ ษทั หรื อตามงบประมาณรายจ่ายประจา ปี ที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกตาแหน่ง รวมถึง
การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถ้าเป็ นตา แหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่
ผูอ้ านวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและถ้าเป็ นตาแหน่งระดับเทียบเท่า
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้ดาเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งผูม้ ีอานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งด้านบัญชี การเงิน การสัง่ ซื้ อ การผลิต การขายและการ
บริ หารทัว่ ไปรวมทั้งเอกสารสาคัญอื่นๆ
6. กาหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คาสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายในเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริ หารจัดการภายในองค์กรเป็ นไป
ตามนโยบายที่บริ ษทั กาหนด
7. แต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จา เป็ นต่อการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ทั้งนี้รวมถึงมีอานาจในการ
แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดา เนินคดีหรื อเข้าสู ค้ ดีที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานหรื อกระทา การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9. รายงานผลการดา เนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายทั้งนี้ในกรณี ที่การ
ดาเนินการเรื่ องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 102

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแต่งตั้งให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2554โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ ทาหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารในด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนา เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อ

พึงปฏิบตั ิที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และข้อปฏิบตั ิต่างๆ รวมถึงปฏิบตั ิตามนโยบายการกา กับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กบั ธุรกิ จเดี ยวกัน โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี จะทาการเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ ส่ วนค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริ หารจะเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2558 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยแยกออกเป็ น
ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จานวน 7.2 ล้านบาท และบาเหน็จพิเศษ จานวน 5.3 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
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ค่ าตอบแทนรายปี
และเบีย้ ประชุม
(บาท)

บาเหน็จพิเศษ
(บาท)

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.นายสมใจนึ ก เองตระกูล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

871,000

1,081,863

2.นายวิชา

กรรมการ

723,000

1,081,862

3.นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

664,000

348,475

4.นางภารดี

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

636,000

348,475

5.นายธนกร

ปุลิเวคินทร์

กรรมการ

636,000

348,475

6.นายวิชยั

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

545,000

348,475

7.นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

751,000

348,475

8.นายวัลลภ

ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/

642,000

348,475

642,000

348,475

545,000

348,475

545,000

348,475

พูลวรลักษณ์

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
9.นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ *

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

10.ร้อยตารวจตรี เกรี ยงศักดิ์

โลหะชาละ
11.นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นให้กบั ผูบ้ ริ หาร จานวน 7
ท่าน คิดเป็ นเงิน 34.69 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนื อจากผลตอบแทนตามปกติ บริ ษทั ยังได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
โดยไม่นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิ บตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจและทางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ (ESOP-W4) ได้จัด สรรให้ ผู ้บ ริ ห ารและพนักงานของ
บริ ษทั ฯที่ยงั ไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่ อ
นางจินดา วรรธนะหทัย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายกิตติกร พุ่มสว่าง
นายนิ ธิ พัฒนภักดี
นายอภิชาติ คงชัย
นางสาวสุ ดาพร ตรองพาณิ ชย์

ตาแหน่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานบริ หารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินและการบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา
รองประธารเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จานวนหุ้น
(ล้ าน)
0.35
0.35
0.35
0.25
0.35
0.25
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บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีพนักงานจานวน 2,589 คน เพื่อรองรับการให้บริ การสาหรับลูกค้าที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่ อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริ การ รวมถึงธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้เพิ่มจานวนสาขาอีก 13 แห่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลตลอดจนในต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
สายธุรกิจหลัก

จานวนพนักงาน

สานักงานใหญ่

454

โรงภาพยนตร์

1,259

โบว์ ลิ่ง

570

ขายโฆษณา

56

ขายพื้นที่เช่ าและศู นย์ การค้ า

143

สื่ อภาพยนตร์

107

รวมจานวนพนักงาน

2,589

*ไม่ รวมลูกจ้ ำงชั่วครำว
ค่ าตอบแทนบุคลากร
สาหรับปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 817 ล้านบาท โดยรวมบริ ษทั ย่อยจานวนเงินทั้งสิ้ น 62 ล้านบาทซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่า

ล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลการผลิต และจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานให้มุ่งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู ้สึกของการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารและพัฒนาองค์กรต่อไป
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นโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน
บริ ษทั จะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็ นหลักแล้วทาการฝึ กอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตาแหน่ง
จากภายใน ทาให้ได้พนักงานที่คุน้ เคยกับการดาเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้กบั
พนักงาน ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทางานอยูก่ บั บริ ษทั เป็ นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานให้เอื้อต่อการ
ใช้ศกั ยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซ่ ึ งเป็ นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั มีการจัดอบรมให้กบั พนักงานทั้งในลักษณะที่ทาพร้อมกับการทางาน (On-the-job training) และในลักษณะ
อบรมงาน (Functional training) สาหรับในกรณี ที่เป็ นการฝึ กอบรมพร้อมกับการทางาน บริ ษทั จะให้พนักงานได้มี
โอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า โดยพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็ นพี่เลี้ยงดูแลให้คาแนะนาและช่วยชี้แนะตลอดทุก
ขั้นตอน ส่ วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสู ตรต่างๆทั้งที่ดาเนินการโดยบุคลากรภายใน/
นอกบริ ษทั และการส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็ นคนจัด เช่น การฝึ กอบรม
ด้านการบริ หารและปฏิบตั ิการ อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งบริ ษทั ยังจัดอบรมทักษะทัว่ ไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิ ทักษะ
การเป็ นผูน้ า การพัฒนาทักษะการขายและการตลาด การพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริ การ ฯลฯ อีก
ด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้เวลาที่วา่ งเว้นจากการเรี ยนให้เป็ น
ประโยชน์ ด้วยการฝึ กประสบการณ์การทางาน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึ กทางานในบาง
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิ สิตนักศึกษาแต่ละคน
การวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพบริ การในแต่ละสาขา จึงได้มีนโยบายที่ต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุ ง
สาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดของ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทาวิจยั ทางการตลาดอย่างสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การภายในสาขา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนาไปประมวลผล และนามาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และกล
ยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาสถานะผูน้ าด้านศูนย์รวมความบันเทิงต่อไป นอกจากการทาวิจยั ตลาด
เพื่อพัฒนาคุ ณภาพงานบริ การ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสาคัญกับงานพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนงานด้านการ
บริ การตามแต่ละสาขา โดยมีการกาหนดเป็ นแผนอบรมพัฒนาที่ตอ่ เนื่อง ซึ่งใน ปี 2558 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การวิจยั และพัฒนาจานวนทั้งสิ้น 12,945,637 บาท

__________________________รับรองความถูกต้อง
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงสื บสานเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ในการที่จะยกระดับ การกากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้นา เอาแบบประเมินตนเอง เรื่ องการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริ ษทั มีระบบบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งครอบคลุมถึง
เรื่ องการให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กเ็ พื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นสาคัญโดยในปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในเรื่ อง การกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริ ษทั จะรายงาน
ให้ทราบซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดเี กีย่ วกับการดูแลสิ ทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีโอกาสรับรู ้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่างๆที่สาคัญ ตลอดจนปกป้องส่ งเสริ มสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
โดยกาหนดนโยบายไว้ดงั นี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการปกป้อง และเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิ การซื้ อ
ขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิ ในการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ สิ ทธิ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล
การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ได้แก่ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิ ทธิ ในการส่ งคาถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิ ทธิ ในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมเป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทาใดๆอันเป็ นการละเมิด หรื อจากัดสิ ทธิ หรื อการ
ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆและการเข้าประชุมผู ้
ถือหุ น้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าเป็ นต้น
__________________________รับรองความถูกต้อง
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4. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูลสาคัญ

ที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั การจัดให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าเยี่ยมชมกิจการเป็ นต้น
1.2 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า
• คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการได้นานโยบายสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ มาปฏิบตั ิ และมีความครอบคลุม

มากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมายโดยเฉพาะสิ ทธิ ในการรับรู ้ขอ้ มูลและสารสนเทศ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า เป็ น
เวลากว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน
โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูล
ในรู ปแบบเอกสารที่บริ ษทั จะจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2557
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM
4. เอกสารแนบ 3 งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และจ่ายเงินปั นผล
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลพิจารณาประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จานวน 4 คน
7. เอกสารแนบ 6 ข้อมูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
8. เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผูส้ อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
9. แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก (แบบทัว่ ไป)
10. แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กาหนดโดยกระทรวงพาณิ ชย์)
11. แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค (แบบสา หรับ custodian)
12. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ (สาหรับประกอบการมอบฉันทะ)
13. หลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
14. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
15. แผนที่ต้ งั สถานที่ประชุม
• ในการจัดส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่ งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่ งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้

ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
__________________________รับรองความถูกต้อง
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• ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการใช้สิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ด้วยการใช้ระบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การ ในกรณี ที่ผู ้

ถือหุ น้ ไม่ได้นามา ในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทาป้ายสัญลักษณ์สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
• หลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจา ปี 2558 บริ ษทั ได้นาเนื้อหาการประชุม ซึ่ งประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชุม มติที่ประชุมการลงคะแนนเสี ยง ตลอดจนคาถามและความเห็นของผูถ้ ือหุ น้ รวบรวมจัดทาเป็ น
“รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558” เผยแพร่ ข้ ึนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 การป้ องกันกรณีการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และไม่จากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 บริ ษทั ไม่มีการ
แจกโดยกะทันหัน ซึ่ งเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
1.4 การอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ
• บริ ษทั อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุ น้ โดยการนาระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสี ยง

ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
• บริ ษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในหนังสื อเชิญประชุม รวมทั้ง
ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติให้ผู ้
ถือหุ น้ ทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติดงั กล่าว ลงในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
• บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในการเข้าเยี่ยมชมบริ ษทั และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่ วมแสดงความคิดเห็น
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และแสดง

ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถาม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งคาชี้แจง
ของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูบ้ ริ หารลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
• บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยรายละเอียดสาระสาคัญของการซักถามในระหว่าง
การประชุมไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อสามารถใช้อา้ งอิงในภายหลัง และช่วยให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่ วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้
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1.6 การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจา ปี
2558 มีคณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 11 คน จึงสรุ ปได้ว่า บริ ษทั ยังคงพัฒนาการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ให้มีความเคร่ งครัดกว่าแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

คณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายในการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยไว้ดงั ต่อไปนี้
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ถือหุ น้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึง
วันที่เสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการล่วงหน้า โดยได้จดั ทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558(ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่ งมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมวาระ
การประชุมและนา เสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสม ก็ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาออกเป็ น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ซึ่ งปรากฏว่าในปี 2558
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ถือหุ น้ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบ
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่ งมีเลขานุการคณะกรรมการ บริ ษทั
ทาหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยหาก
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป ซึ่ งปรากฏว่าในปี 2558 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอรายชื่อ
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• คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้กาหนดไว้ โดยในการ

ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่าง
เคร่ งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
• คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง โดยได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัว่ ไป) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบ
ฉันทะเฉพาะสาหรับ custodian) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็ นเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุม
สาหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
• คณะกรรมการบริ ษทั อานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง แต่มี
ความประสงค์จะใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริ ษทั ได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้า
ประชุม และลงคะแนนเสี ยงแทนผูถ้ ือหุ น้ จานวน 2 คน คือ
นายชัย จรุ งธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
และนายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ได้
• คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนน
เสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ไว้ และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่ มการประชุม ซึ่ งได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสี ยงครบทุก
วาระ เช่น การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล เป็ นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสี ยงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกรณี หากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการ
ป้องกันกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้องกัน กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธรุ กิจ (Code of Conduct) ซึ่ งครอบคลุมถึงเรื่ อง
การใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้ง
มาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั ได้
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและติดตาม
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทารายการระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
3.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย

บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่ านั้น ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั จึ งได้พิ จารณาชี้ บ่งผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ยขึ้ นใหม่ พร้ อมกับ กาหนดเป็ นนโยบายและ
มาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่ ได้ยึดถือปฏิ บตั ิควบคู่กนั ไป โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พนักงานและครอบครัว
ลูกค้า และเจ้าหนี้
ผูถ้ ือหุน้
พันธมิตรทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังต่อไปนี้.1.

พนักงานและครอบครัว
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครั ว
1)
บริ ษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดื อน รายได้จากการท างานล่ วงเวลา โบนัส ประจาปี การประกัน ชี วิตและประกัน สุ ขภาพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มุ่งส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและ
สัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น
3)
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของ
พนักงาน การรักษาความลับประวัติการทางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น
4)
บริ ษทั คานึงถึงสิ ทธิของพนักงานเป็ นสาคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรี ยนกรณี พนักงานไม่ได้
รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้น
5)
บริ ษทั มีหน้าที่ ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และเอื้อต่อการ
ทางานอย่างมีประสิ ทธิผล
2.

ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลลูกค้ ำ
1)
บริ ษ ัท มี ห น้าที่ ในการสร้างความสัมพัน ธ์และความร่ วมมื อ ในระยะยาวกับ ลูกค้า โดยยึดหลัก ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และ
ให้ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการ
ดังต่อไปนี้
 ยึดมัน่ ในการนาเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
 ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สุด
 การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
 พร้อมที่จะต้องคาถามของลูกค้า รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาแนะนา และการติดตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเจ้ ำหนี ้
1)
บริ ษทั มีหน้าที่ ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิ บัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
3.

ผูถ้ ือหุน้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ถือหุ้น

1)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งปกป้ องและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุ ้น
สิ ทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ สิ ทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับหรื อ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิการรายพิเศษ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี ได้แก่ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า สิ ทธิ ในการส่ งคาถามต่อที่ ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุ ม สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ นและตั้งคาถามต่อที่
ประชุม เป็ นต้น ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
3)
บริ ษทั ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
4.

พันธมิตรทางธุรกิจ(คู่คา้ )
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพันธมิตรทำงธุรกิจ(คู่ค้ำ)

1)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย
2)
บริ ษ ัท มี ห น้าที่ ในการเปิ ดโอกาสให้คู่ ค ้าทุ ก รายน าเสนอสิ น ค้า/บริ ก ารได้โ ดยเท่ าเที ย มกัน โดยให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้ ต้องปฎิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้
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ต้องปฏิบตั ิงานต่อคูค่ า้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน

การพิจารณาและตัดสิ นใจต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการเปรี ยบเที ยบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะสั้นและระยะยาว

ต้องรักษาความลับของคู่คา้ โดยห้ามมิให้มีการรับสิ นบนหรื อค่านายหน้าใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง
ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลหรื อข้อเสนอของคู่คา้ รายหนึ่งหรื อหลายรายให้กบั คู่คา้ รายอื่นๆรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.

นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลนักวิเครำะห์ , นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน
1)
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
2)
บริ ษทั จะอานวยความสะดวกโดยจัดทาข้อมูลแนะนาการลงทุนของบริ ษทั ให้แก่นกั ลงทุนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์บริ ษทั
3.2

มาตรการชดเชยผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียกรณีได้ รับความเสียหายจากการละเมิด
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการชดเชยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในกรณี ได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1.
พนักงานและครอบครัว
มำตรกำรป้ องกันกรณี ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่ อพนักงำนและครอบครั ว
ปั จจุ บัน บริ ษ ัท จัด ให้มี การดู แลในเรื่ องผลตอบแทนและสวัส ดิ การของพนัก งานอย่างทั่วถึ ง และปฏิ บัติต าม
นโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่ งครัด และได้จดั ให้มีช่องทางรับข้อร้องเรี ยน และ/หรื อข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้
สาหรับเป็ นช่องทางในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทางาน
ในปี 2557 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากพนักงานในกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิด
2.
ลูกค้ า และเจ้ าหนี้
มำตรกำรป้ องกันกรณี ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่ อลูกค้ ำ และเจ้ ำหนี ้
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการดู แลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
ขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์ร้องเรี ยนสาหรับลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อป้ องกันกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ผูบ้ ริ หารจะพิจาณาคุณสมบัติของลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ทุกรายก่อนการทาธุรกรรม เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ความน่าเชื่อถือ
ในปี 2557 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสี ยหายจากการละเมิด
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3.
ผู้ถือหุ้น
มำตรกำรป้ องกันกรณี ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่ อผู้ถือหุ้น
ปั จจุบันบริ ษทั ดาเนิ นการปกป้ องและดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประเมินผลและติดตามการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันความเสี ยหากจากการละเมิดของผูถ้ ือหุ ้นโดย
ประเมินจากทั้งภายในองค์กร ซึ่ งจะประเมินกับฝ่ ายจัดการที่ดาเนิ นการดูแลสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้น และประเมินผลจากภายนอก ใน
รู ปของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสานักงาน ก.ล.ต. สมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2557 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูถ้ ือหุ ้นกรณี ความเสี ยหายจากการละเมิด และไม่มีความเสี ยหายจาก
เรื่ องอื่นๆ หรื อข้อร้องเรี ยนในการจากัดสิ ทธิหรื อลิดรอนสิ ทธิต่างๆ
4.
นักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน
มำตรกำรป้ องกันกรณี ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่ อนักวิเครำะห์ , นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดาเนิ นงานของริ ษทั
และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรื อไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง อีกทั้งยังมี
การจัดทาข้อมูลแนะนาการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรื อในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ดังนั้นที่ ผ่านมาบริ ษทั จึงไม่เคยได้รับการร้องเรี ยนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
สถาบันการเงินแต่อย่างใด
3.3

กลไกการมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดกลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังต่อไปนี้

1.
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับข้อร้องเรี ยนและ/หรื อแสดงความคิดเห็ นผ่านทาง call center หมายเลข 0
2511 5427 ต่อ 114 และผ่านทาง Intranet ของบริ ษทั สาหรับพนักงาน
2.
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้มีช่องทางการส่ งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
หัวข้อนักลงทุน
3.4

กลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรื อระบบควบคุมภายในบกพร่ อง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บข้อมูลต่างๆ
ของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีกระบวนการดาเนิ นการหลังจากมีผูแ้ จ้งเบาะแส โดยในเบื้ องต้น
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทาการรวบรวมสรุ ปเรื่ องดังกล่าวเพื่อนาแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
พิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง และหากพบว่าเป็ นข้อมูลที่กระทบต่อบริ ษทั จะต้องนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1 ผลการปฏิบัตนิ โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ในรอบปี 2558 บริ ษทั ได้ทาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่ งใสผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั อีกทั้งไม่เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดาเนินการเนื่ องมาจากการเปิ ดเผย

ข้อมูลไม่เป็ นไปตามกาหนด
• นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้นาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ ของบริ ษทั เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ และจัดให้มี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับปี 2558 ไว้ดงั ต่อไปนี้

นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสู ง
1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทน กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจา ปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ่ งได้แก่ การ
อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนสู งสุ ดในแต่ละปี และการกาหนดค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
3. ทั้งนี้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่ได้อนุมตั ิวงเงิน
ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ด้วย นอกจากนี้ยงั ต้องเปิ ดเผยรวมถึง
ส่ วนที่กรรมการได้รับจากการทาหน้าที่อื่นให้บริ ษทั เช่น ที่ปรึ กษาและรวมถึงส่ วนที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการ
และการทาหน้าที่อื่นเช่นที่ปรึ กษาในบริ ษทั ย่อยเป็ นต้น
4. ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทาหน้าที่ในฝ่ ายบริ หาร และได้รับค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนจาก
บริ ษทั มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานาเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558 เพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินไม่เกิน 12.5 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่ งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ กรรมการของบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ย่อย
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั

บริ ษทั ได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน
4.4 บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานและกลัน่ กรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5 ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
• คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เชื่อถือได้เพียงพอทันเวลาและโปร่ งใส รวมถึงข้อมูลทัว่ ไปที่มีความสาคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็ น
ตัวแทนในการสื่ อสารกับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ทวั่ ไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริ ษทั ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริ ษทั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั รายละเอียดการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นต้นซึ่ งจะช่วยให้นกั ลงทุน
สามารถติดตามข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
• บริ ษทั ได้จดั ทาแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความ
เหมาะสมซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็ นประจา ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณี หากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูล
ในเรื่ องอื่นเพิ่มเติม บริ ษทั ก็จะเชิญให้นกั วิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นกรณี ๆไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ร่ วมออกบูธนิทรรศการที่จดั ขึ้นเพื่อเผยแพร่ และให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะกากับดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งมีส่วนช่วยให้การบริ หารงานและการดาเนินงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้และส่ งผลให้บริ ษทั เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม
คุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการจึงได้กาหนดหลักการกากับกิจการที่ดี
เป็ นนโยบายที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวดังมี
รายละเอียดนโยบายการกากับกิจการที่ดีต่อไปนี้
• การคานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และการให้สิทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องต่างๆ เช่น มีสิทธิ เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้า มีสิทธิ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น ตลอดจนไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
• การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
• การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัว่ ถึง เท่าเทียมกัน
และภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
• การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับดูแลและการบริ หารงานด้วยความ
ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
• การบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• การควบคุมและการบริ หารความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั
• การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุรกิจ
5.2 โครงสร้ างคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 11 คน ซึ่ งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
• คณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงการบริ หารงานที่โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็ นสาคัญ ดังนั้นประธาน
กรรมการของบริ ษทั จึงเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการ
ผูอ้ านวยการ
• สาหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการที่เป็ นทางการ และยึดหลักความ
โปร่ งใสไว้เป็ นสาคัญโดยปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายบริ หาร คือ คณะกรรมการสรรหา
จะเป็ นผูส้ รรหาบุคคลผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการโดยทาการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ
ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั และ/หรื อใน
__________________________รับรองความถูกต้อง
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คณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการ โดยเปิ ดเผยชื่อ
กรรมการ รายบุคคล ตาแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ประสบการณ์ทางาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารโดยได้เปิ ดเผยไว้ผา่ นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั
5.3 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
• คณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะผูน้ าวิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ชัดเจน โดยฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูห้ าข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณา
เรื่ องต่างๆ
• คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริ ษทั มีความมัน่ คง และมีความสาเร็ จทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนอยูไ่ ด้ใน
ระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารพิจารณาทบทวนกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกาหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู งสุ ดและความมัน่ คงในระยะยาวของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนทาหน้าที่ในการกากับดูแลและติดตามการ
ดาเนินการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริ หารงานภายในองค์กร คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้เป็ นผูน้ าในการกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรการ และขั้นตอนการ
อนุมตั ิ การทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขต
อานาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผูบ้ ริ หารและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจและสามารถตรวจสอบซึ่ งกันได้อย่างอิสระ
5.4 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู ้

ถือหุ น้ กรรมการและฝ่ ายบริ หาร ด้วยความรอบคอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบ
จริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่ วมใน
การพิจารณารายการ และกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการที่นาเสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ตลอดจนให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
__________________________รับรองความถูกต้อง
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การทารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปในรายงาน
ประจาปี
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทาหลักจรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร

และพนักงานทุกคนได้ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและ
เคร่ งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์และสุ จริ ตการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้วยความเท่าเทียมและเป็ นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
รักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิดตลอดจนเรื่ องการรับสิ นบนของขวัญและของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
• คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการการ
ดาเนินการของฝ่ ายบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ยึดมัน่ อยูใ่ นกรอบของคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดี
นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
และเป็ นกรรมการอิสระจานวน 6 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
กรรมการจานวนทั้งสิ้ น 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวน 5 คน (ร้อยละ 45)
กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารและเป็ นกรรมการอิสระ
จานวน 6 คน (ร้อยละ 55)
5.7 การรวมหรื อแยกตาแหน่ งเพื่อการถ่ วงดุลอานาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดให้บุคคลผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันกับผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ
ฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ งมีอานาจโดยไม่จากัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการ
บริ หารงานได้
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5.8 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
• ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการ

ดาเนินงาน รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
• ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทาหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่ แจกจ่าย
ให้แก่กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดาเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนินธุ รกิจ และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
ซึ่ งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ดงั กล่าว ซึ่ งมีความอิสระต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และได้มีการทบทวน
ระบบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง และดาเนินการประชุมให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม จะส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทัว่ กัน และจัด
ให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมี
หน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษ
• ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2558 นั้น ในช่วงปลายปี 2557 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทา
กาหนดการประชุมประจาปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้
กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้
• ในการกาหนดจานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทากาหนดการประชุมประจาปี
พร้อมระบุเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ
ที่ตอ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การจัดประชุมในเดือนมีนาคม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี และกา หนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ของ
บริ ษทั การจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิ งหาคมและธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสอบทานรายไตรมาส
ที่1, 2 และ 3 รวมถึงการจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจาปี ของบริ ษทั เป็ นต้น
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• ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุมและได้มีการจัดทาเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
• การจัดประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราช-บัญญัติบริ ษทั มหาชนจา กัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด

โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสา คัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และมีเลขานุการคณะกรรมการ และ
ที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆของ
กรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบได้
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้งประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ซึ่ ง
เป็ นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสาคัญกันได้อย่าง
รอบคอบโดยทัว่ กัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริ มให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและ
สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติมหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครั้ง
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทา “แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ”
(CG Self Assessment) นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทาการพิจารณาเป็ นรายบุคคลเพื่อพิจารณาผลงาน และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการทา งานให้ดีข้ ึน
5.11 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่ งเป็ นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
แล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู ้แก่กรรมการที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องโดยมีคณะกรรมการ
บริ ษทั จานวน 10 คน ที่ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ Director
Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรี ยบร้อยแล้ว
• เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล ประวัติการถือ
ครองหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยจะจัดส่ งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจัดทารายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒนา
และสื บทอดงานซึ่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูอ้ า นวยการได้เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องผูส้ ื บทอดงาน
ในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไว้แล้ว
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• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดโครงสร้างสาหรับการพัฒนาผูบ้ ริ หาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

รายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิ่ งที่ได้ดา เนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กบั แผนการสื บทอดงาน
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ งมี ข อบเขตอ านาจหน้ าที่ แ ละ
องค์ประกอบ ดังนี้
(1)

คณะกรรมการบริษัท

คานิยาม
1.1

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่ งไม่ได้มีตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
ประจาของบริ ษทั และไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั รวมทั้งเป็ นอิสระจากผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง สามารถทาหน้าที่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน และ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1.2

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจามีอานาจในการ
จัดการ และมีอานาจในการลงนามผูกพันกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการ
อิสระ จานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน รวมเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 11 คน เห็นว่าเป็ น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีสดั ส่วนร้อยละ 45 เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถให้
ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก และวางแผน
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 55 เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ในด้านอุตสาหกรรม
โดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริ หารสิ นทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู ้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทาให้การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ยึดถือผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสิ่ งสาคัญ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. ร้อยตารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
8. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
10. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ

ตาแหน่ ง

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

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษัท คือ “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”

อานาจของคณะกรรมการบริษทั
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
2. กรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั ได้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดา เนิ นกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
4. กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการจะกระทาได้กต็ ่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนและกาหนดค่าตอบแทน การ
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (9) การกากับดูแลกิจการ หน้า 126

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั
อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การทา แก้ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้าในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั ทาขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยระบุจา
นวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจา
นวนกรรมการทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ช้ ีขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
5. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนหรื อกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่การดา เนินการเรื่ องใดที่กรรมการรายใดเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สา นักงาน ก.ล.ต.) และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอา นาจอนุมตั ิการดา เนิ น
การในเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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(2)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 4 คน
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่ อ
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบตั ิงานและดาเนินกิจการของบริ ษทั ตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย
2. ปฏิบตั ิงานและดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดา เนินงานของกรรมการบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รื อให้กยู้ ืมเงิน หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง
การเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันหรื อการชาระ หรื อใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่นการใช้จ่ายเงินเพื่อ
การลงทุนและเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสา หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรื อจานวน
เทียบเท่า
5. มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตา แหน่งที่ไม่สูงกว่าตา แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
6. มีอา นาจจัดทาเสนอแนะและกาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการ
7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร และกรรมการบริ หารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
8. กา หนดแผนธุรกิจ อานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่กรรมการบริ หารท่านใดท่านหนึ่งหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดย
คณะกรรมการบริ หารจะต้องนาเสนอเรื่ องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับ หรื อประกาศ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
__________________________รับรองความถูกต้อง
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ
จา นวน 3 คน มีวาระการดารงตา แหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่านได้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตร “Audit Committee” ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั 3 คน ดังนี้
ชื่ อ
1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายนฤนาท รัตนะกนก

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจา ปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด

หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ และสิ่ งที่ตรวจ
พบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดาเนินการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วน
เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ เพื่อให้พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ภายใต้ขอ้ บังคับหรื อประกาศหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

__________________________รับรองความถูกต้อง
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(4)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจานวน 4 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

2.

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

หน้ าที่เกีย่ วกับการสรรหา
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณา
จากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
หน้ าที่เกีย่ วกับการกาหนดค่ าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกา หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
2. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ในแต่ละปี
3. คณะกรรมการกา หนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
__________________________รับรองความถูกต้อง
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การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ ี่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ทั้งยังเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
โดยกรรมการอิสระของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติ

บุคคลอื่นที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในการเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมรวมถึงอานาจในการลงนามผูกพันบริ ษทั ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานประจาของบริ ษทั หรื อเป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งปั จจุบนั และในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดาคู่สมรส พี่นอ้ งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอา
นาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะของการให้บริ การทางวิชาชีพ และทางธุ รกิจการค้า ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. ไม่เป็ นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถทาหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สา คัญของบริ ษทั ได้
โดยกรรมการอิสระทาหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจที่เป็ นอิสระเพื่อให้นโยบาย แผนการดาเนินงาน และ
การบริ หารงานของบริ ษทั ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ให้มีความเท่าเทียมกัน อนึ่ง
การกาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเคร่ งครัดมากกว่าที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
__________________________รับรองความถูกต้อง
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การสรรหากรรมการ
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระจ านวน 3 ราย จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จานวน 4 ราย ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการสรรหา กรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 จานวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ประวัติการทางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริ ยธรรม และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้พิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุ ้น
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ซึ่ งมีเลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และ การให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ที่ บ ริ ษ ัท ได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาแล้ว ว่า มี ค วามเหมาะสม ก็ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2558 ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
โดยให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2)
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
สาหรับ กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการแทนจะเข้าอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูซ่ ่ ึงตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด คณะกรรมการของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้ องต้น ใน
การคัดกรองสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ และความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นอย่างดี ประวัติ ก ารท างานที่ ดี สามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ที่ผ่านมา บริ ษทั ทาการเสนอชื่อและใช้สิทธิ ออกเสี ยงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมฯ ของบริ ษทั ผ่านการดาเนิ นการโดยฝ่ ายจัดการ โดยบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมฯ จะมีหน้าที่ บริ หารและดาเนิ นการเพื่อประโยชน์สูงสู ดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อ
บริ ษทั ) และบริ ษทั ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดี ยวกับที่ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนิ นการโดย
บริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยให้มีขอ้ บังคับ ในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และ/หรื อรายการสาคัญอื่น
ใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้
บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาประกอบการจัดทางบการเงินให้ทนั
กาหนดตามกฎหมายด้วย

9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานใช้ขอ้ มู ลภายในเพื่ อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าว
ผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิ จ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั ได้มอบหมายให้เลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทารายการ
ระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดย คณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิในการใช้ขอ้ มูลภายใน
ดังนี้
มาตรการป้ องกันข้อมูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1)
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบและปฏิบตั ิซ่ ึงหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ส่ วนที่ 2 (9) การกากับดูแลกิจการ หน้า 134

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

2)
คณะกรรมการบริ ษทั จะแนะนาให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการ
ซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงิ นของบริ ษทั ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรัพ ย์ต่อสาธารณชน กล่าวคื อ เป็ นเวลา 1 เดื อนก่ อนการเปิ ดเผยข้อมูล และ 1 สัป ดาห์ หลังการ
เปิ ดเผยข้อมูล อันอาจเป็ นการกระทาผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การไม่ปฏิบตั ิมาตรการดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิดวินัยของบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ ได้
ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่ สาคัญคนใดกระทาผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 มีมติแต่งตั้งให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2558 โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังนี้ เป็ นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นาย
ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3760 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3430 ใน
กรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
6,917,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการใช้บริ การอื่นจากผูส้ อบบัญชี สานักงานผูส้ อบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ทีผ่ ่านมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2557

ปี 2558

1. ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั

3,028,200 บาท

3,278,000 บาท

2. รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

6,649,000 บาท

6,917,000 บาท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

3. ค่าบริ การอื่นๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวมทั้งหมดจานวน 4 ครั้ง ซึ่ งได้มีการประชุมให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัดมีการจัดส่ ง
ระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการ
ประชุม และเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทัว่ กันโดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการและที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และ
ข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการด้วยเพื่อให้กรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
สาหรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 จานวน 1 ครั้ง โดยมีผบู ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วย ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
มีดงั นี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
6. ร้อยตารวจตรี เกรี ยงศักดิ์
โลหะชาละ
7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
8. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวนครั้งทั้งหมด

การเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4






-

กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4/4
4/4




9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
4/4

10. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*
2/4
11. นายแพทย์เสถียร ภู่
4/4

ประเสริ ฐ
*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะ
กนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป
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คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั พิจารณากาหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจาปี 2558 ของบริ ษทั เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิติดตาม กากับและควบคุมให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และได้รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาส ตลอดปี 2558 รวมถึงผลประกอบการประจาปี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
การทาหน้าที่สรรหา
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 จานวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ประวัติการทางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริ ยธรรม ซึ่ ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้กลับ
เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
การทาหน้ าที่กาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
มิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร และกาหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาหรับปี 2558 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนคานึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
สาหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการ
เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) อันได้แก่ การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิ ทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค

10.1

นโยบายภาพรวม

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ตและเป็ นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึงการยึดกติกาในการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย การดาเนิ นธุรกิ จกับคู่คา้ ต้องไม่นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั และ/หรื อขัดต่อข้อกาหนดของกฎหมาย โดยทางบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการประกอบ
กิจการด้วยความเป็ นธรรม ไว้ดงั นี้
- บริ ษ ัท มี ห น้าที่ ในการเปิ ดโอกาสให้คู่ ค ้าทุ กรายน าเสนอสิ น ค้า/บริ การได้โดยเท่ าเที ยมกัน การพิ จารณาและ
ตัดสิ นใจต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
- ไม่เรี ยก รับ และ/หรื อ ยอมรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ และประสิ ทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจร่ วมกันในระยะยาว และปฏิบตั ิงานต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน
- รักษาความลับหรื อสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยมิ ชอบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
- ไม่ ด าเนิ น การใดๆ ที่ เกี่ ยวกับ การละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา รวมทั้งส่ งเสริ ม ให้ผูบ้ ริ ห ารและ พนัก งาน ใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มการใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องและไม่
สนับสนุนสิ นค้า หรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- มุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและกระบวนการในการป้ องกันบรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดจาก
การดาเนิ นการของบริ ษทั และกาหนดช่องทางการสื่ อสารกับสาธารณชน ลูกค้า หรื อประชาชนอย่างทันท่ วงที เมื่อมีขอ้
กังวลเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนื อไปจากข้อกาหนดทางกฎหมาย บริ ษทั ยังให้ความสาคัญถึงความเท่าเทียมกัน โดยมี
แนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน ประชาชน คู่คา้ หรื อลูกค้า รวมไปถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคล
หนึ่ งบุคคลใด เนื่ องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่วา่ จะทางการหรื อทางจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา
รวมไปถึงไม่ส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานมีการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสาคัญการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม เทียบเท่ากับเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจด้านอื่นๆของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริ ษทั
การได้รั บ ค่ าตอบแทนและค่ า ชดเชย การ
พัฒนาด้านบุคลากร และการเกษียณจากการทางาน โดยผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูด้ าเนิ นการในเรื่ องนี้ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพ ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว ดังนี้
- บริ ษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ
รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทางานล่วงเวลา โบนัสประจาปี การประกันชีวติ และประกันสุขภาพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
-

บริ ษทั มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรม
และสัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น

-

บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงาน
ของพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น

-

บริ ษทั คานึ งถึงสิ ทธิ ของพนักงานเป็ นสาคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรี ยนกรณี พนักงาน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้น

-

บริ ษทั มีหน้าที่ ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และเอื้อต่อ
การทางานอย่างมีประสิ ทธิผล

4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจซึ่ ง กัน และกัน เพื่ อ สร้ างความพึ ง พอใจสู งสุ ด ให้ กับ ลู ก ค้า บริ ษ ัท จึ งให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการดังต่อไปนี้
ยึดมัน่ ในการนาเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สุด
การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
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ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
พร้อมที่ จะต้องคาถามของลูกค้า รวมทั้งการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาแนะนา และ
การติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ

10.2

ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับแนวคิดเรื่ องการดาเนิ นธุรกิจที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและตอบแทนสังคมในรู ปแบบ
ของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยบริ ษทั ได้เน้นถึงการผสมผสานระหว่างความมุ่งมัน่
พัฒ นาทางธุ รกิ จให้ส อดคล้องไปกับ การดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยสนับสนุ น และให้ความรู ้กับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ตามนโยบายเกี่ ยวกับการดูแลและ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมสังคม ดังนี้
- ใส่ใจกับระบบการจัดการของเสี ยและมลภาวะต่างๆ ระบบการจัดการพลังงาน
- ส่ งเสริ มและจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อเสริ มสร้างและปลุกจิตสานึ ก ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมภายใน
องค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริ มการรี ไซเคิลวัสดุภายในบริ ษทั
- นานวัตกรรมใหม่ๆและร่ วมมือกับคูค่ า้ ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนา มาสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ให้
ผูบ้ ริ โภคจับต้องได้ เช่น การผลิต Friendly POP ถังป๊ อปคอร์นย่อยสลายได้ 100% ใน 180 วันซึ่งทางบริ ษทั ได้
ร่ วมกับ กลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และนานวัตกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมไปสู่ยงั ผูบ้ ริ โภค
ส่งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ให้กบั เด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถ
เติบโตเป็ นบุคคลากรหรื อเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ูงอายุ ให้สามารถช่วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งให้ความร่ วมมือกับหน่วย
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ด้านอื่นๆ

10.3

การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อ CSR
-ไม่มี-
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CSR aftr process

โดยในปี 2558 มีกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ส่งมอบความสุขให้กบั เด็ก ๆ ทัว่ ประเทศ เปิ ดให้ดูหนังฟรี 25,558 ที่นงั่ พร้อมโยน
โบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ เล่นไอซ์สเก็ต ฟรี
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ส่ งมอบความสุ ขให้น้อง ๆ ได้ฉลองวันเด็ก ด้วยบัตรของขวัญ Major Kids Day Pass ที่
รวบรวมความบันเทิงที่หลากหลายไว้ในบัตรเดียวกัน ไม่วา่ จะ ดูหนังฟรี 1 ที่นงั่ , โยนโบว์ลิ่งฟรี 2 เกม, ร้องคาราโอเกะฟรี 1
ชัว่ โมง และ เล่นไอซ์สเก็ต ฟรี 1 ชัว่ โมง รวม 25,558 ชุด สาหรับน้อง ๆ ที่อายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้ทุก
เรื่ อง ทุกรอบ ทั้งในระบบดิจิตอล,3 มิติ และระบบไอแม็กซ์ ในวันเสาร์ และอาทิ ตย์ที่ 10-11 มกราคม 2558 ที่ เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ กรุ ้ป, บลูโอ ริ ธึม แอนด์โบว์ล, เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป มอบความสุขในวันผูส้ ูงอายุเปิ ดให้วยั อิสระ 60 ปี ขึ้นไป ชมภาพยนตร์ฟรี !!!
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป มอบความสุ ขในวันผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ เปิ ดให้วยั อิสระที่ มีวนั เวลาเป็ นของตนเองอย่าง
แท้จริ งที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชมภาพยนตร์ ฟรี ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรสมาชิก
M Gen Freedom รับสิ ทธิ์ ชมภาพยนตร์ ฟรี 1 ที่นงั่ ทุกเรื่ อง ทุกรอบ ตลอดวัน ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล ได้ที่ โรง
ภาพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทุกแบรนด์ ดังนี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์, อี จีวี, เอสพลานาด ซี นีเพล็กซ์, พารากอน
ซี นีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซี นีเพล็กซ์, เมกา ซี นีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซี นีเพล็กซ์ และแบรนด์ใหม่ล่าสุ ด ควอเที ยร์ ซี นีอาร์ ต ทุก
สาขาทัว่ ประเทศ พิเศษ! ผูส้ ูงอายุที่ไม่มีบตั รสมาชิก M Gen Freedom สามารถสมัครฟรี ! ได้ ณ สาขาที่ไปชมภาพยนตร์
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป มอบเงินบริ จาคจากการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี แชร์ความสุขคืนให้กบั ลูกค้าและ
สังคม
บริ สุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุ การ มูลนิ ธิครอบครัวข่าว 3 และ สรยุทธ
สุ ทศั นะจิ นดา ผูด้ าเนิ น
รายการเรื่ องเล่าเช้านี้ ร่ วมกันรับมอบเงิ นบริ จาคจานวน 560,000 บาท จาก วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) จากการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี “Sharing Major Dream” เพื่อเป็ น
การขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอด 20 ปี ที่ผา่ นมา แจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 200,000 ที่นงั่ เชิญชวนลูกค้าร่ วม
ทาบุญบริ จาคเงินที่นงั่ ละ 20 บาท รายได้ท้ งั หมดไม่หกั ค่าใช้จ่ายมอบให้กบั มูลนิธิครอบครัวข่าว จานวน 560,000 บาท และ
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จานวน 552,400 บาท นาไปช่วยเหลือสังคมต่อไป
 ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต ร่ วมกับ ททท. รณรงค์แต่งชุดไทยดูหนังฟรี ทุกวันอังคาร
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ร่ วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญรณรงค์ “แต่งชุดไทยดูหนังฟรี
ทุกวันอังคาร” ตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 11 สิ งหาคม 2558 ในระบบปกติ ที่นงั่ ปกติ รอบก่อนเวลา 18.00 น. จานวน 100 ที่นงั่ ต่อ
วัน ที่ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต
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 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ชวนลูกพาแม่ดูหนังฟรี
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ร่ วมสร้างความสัมพัน ธ์อ ันดี และความอบอุ่น ภายในครอบครัว ชวนลูก ๆ บอกรั กและมอบ
ความสุขตอบแทนพระคุณแม่ ในวันแม่แห่ งชาติ 12 สิ งหาคมนี้ เปิ ดโอกาสให้ ลูกพาแม่ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ดูหนังฟรี ที่นงั่
ปกติ ทุกเรื่ อง ทุกรอบ ทุกสาขา ตลอดวัน ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล ได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุ ้ป ทุกแบรนด์ ทั้ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซี นีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซี นีอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์
ซี นีเพล็กซ์, เมกา ซี นีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซี นีเพล็กซ์ และ อีจีวี รวมทั้งสิ้ น 84 สาขาทัว่ ประเทศ ซึ่ งมีภาพยนตร์ ที่เข้าฉายใน
ช่วงเวลานี้หลากหลายแนวให้สามารถเลือกชมได้ท้ งั ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ
นอกจากนี้ ได้เพิ่มความสุ ขให้กับคุณ แม่ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ด้วยการมอบสิ ทธิ พิเศษกับบัตร M Generation
Freedom บัตรบันเทิงแห่ งความสุ ขในการใช้ชีวิตอิสระ เฉพาะในวันที่ 12 สิ งหาคมนี้ เช่นกัน โดยสามารถลงทะเบียนสมัคร
เป็ นสมาชิกได้ฟรี ...โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
 เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บลูโอ โบว์ล ฉลองวันแม่แห่งชาติ ให้คุณลูกพาคุณแม่ร่วมสนุกกับกิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง ,
ร้องคาราโอเกะฟรี
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บลูโอ ริ ธึม แอนด์ โบว์ล จัดกิจกรรมมอบความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉพาะวันที่ 10-12
สิ งหาคมนี้ ให้คุณลูกพาคุณแม่โยนโบว์ลิ่งฟรี 2 เกมส์, ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ชัว่ โมง ที่ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บลูโอ ริ ธึม
แอนด์ โบว์ล ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
 โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ร่ วมกับ สวพ.91 จัดกิจกรรม “แท็กซี่เดย์” เปิ ดให้ครอบครัวแท็กซี่ดูหนังฟรี ณ เวสต์เกต
ซีนีเพล็กซ์
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ร่ วมกับ สถานีเพื่อความปลอดภัยและจราจร สวพ.91 จัดกิจกรรม “Taxi Day” เปิ ดโอกาส
ให้กบั ผูข้ บั ขี่แท็กซี่ ได้นาครอบครัวเข้าชมภาพยนตร์เรื่ อง “Attack on Titan Part 1” รอบพิเศษ...ฟรี ไม่เกินครอบครัวละ 4 ที่
นัง่ ฉลองเปิ ดโรงภาพยนตร์ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ บางใหญ่ แบรนด์ใหม่ล่าสุดของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป ในวันเสาร์ ที่
5 กันยายน 2558 รอบเวลา 10.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ พร้อมมอบเกียรติบตั รและบัตรชมภาพยนตร์สาหรับแท็กซี่
พลเมืองดี 3 รางวัล คือ แท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกซึ่งความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตน
ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน, แท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกซึ่งการปกป้ องพิทกั ษ์สงั คมด้วยความ
กล้าหาญ เสี ยสละโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตราย และแท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ยกั ยอก หรื อ
นาเอาทรัพย์สินมีค่าของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ทั้งๆที่มีโอกาสจะกระทาได้
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป มอบเงินบริ จาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จากัด (มหาชน) มอบเงิ นบริ จาคเพื่ อ
การศึ ก ษา จานวน 200,000 บาท ให้กับ มู ลนิ ธิ ไทยรั ฐ ผ่าน สราวุธ วัช รพล บรรณาธิ การ หนังสื อ พิ ม พ์ไทยรั ฐ น าไป
ช่วยเหลือสังคมต่อไป
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 มาร่ วมกัน...เปิ ดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้ กับ “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ” ระดมทุนช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ
และ ผูส้ ูงอายุในสังคม
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมัน่ และต้องการร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยบรรเทาปั ญหาและพัฒนา
สังคมไทย สร้ างสรรค์ให้เป็ นสังคมที่ ดีและสังคมแห่ งคุณ ภาพ เพื่อ เปิ ดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ซึ่ งมุ่งเน้นการช่ วยเหลื อ
ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของน้อง ๆ คนพิ การ และผูส้ ู งอายุที่ ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งช่ วยเหลื อสาธารณะ
ประโยชน์เป็ นหลัก เน้นด้านการศึกษาควบคู่กบั การเปิ ดโลกทัศน์ในการเรี ยนรู ้ เติมเต็มประสบการณ์ พร้อมมอบความสุ ข
รอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะ เพื่อสร้างสรรค์พฒั นาการและสร้างแรงบันดาลใจให้นอ้ ง ๆ คนพิการ และผูส้ ูงอายุ
 กิจกรรม “เปิ ดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้ ”
ในปี 2558 มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จดั กิจกรรม “เปิ ดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้ ” นา น้อง ๆ ด้อยโอกาส เข้าชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ ของเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จานวน 222 ครั้ง รวม 65,126 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่ องเขียนไปแล้ว
65,126 ชุ ด และน าผูส้ ู งอายุเข้าชมภาพยนตร์ จ านวน 31 ครั้ ง รวม 7,872 คน ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ที่
กรุ งเทพฯ, สมุทรปราการ,ปทุมธานี , สระบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ฉะเชิ งเทรา, ปราจี นบุรี, สุ พรรณบุรี, มหาชัย, บ้าน
โป่ ง จ.ราชบุรี, เชี ยงราย, เชี ยงใหม่, น่ าน, พิษณุ โลก, เพชรบูรณ์ , กาแพงเพชร, แม่สอด จ.ตาก, อุบลราชธานี , อุดรธานี ,
ขอนแก่ น , หนองบั ว ล าภู , นครพนม, ร้ อ ยเอ็ ด , มุ ก ดาหาร, สกลนคร, หั ว หิ น จ.ประจวบคี รี ข ัน ธ์ , สุ ร าษฎร์ ธ านี ,
นครศรี ธรรมราช, กระบี่, พังงา, สงขลา
ซึ่ งกิ จกรรม “เปิ ดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้ ” ได้วางเป้ าหมายการดาเนิ นงาน 3 ปี แรกไว้ ดังนี้ คือ การนาน้อง ๆ ที่ดอ้ ย
โอกาสเข้าชมภาพยนตร์ให้ได้ 100,000 คน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องเขียน 100,000 ชุด และผูส้ ู งอายุที่ดอ้ ยโอกาส
เข้าชมภาพยนตร์ให้ได้ 15,000 คน โดยทางมูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ สามารถนาน้อง ๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ในระยะเวลา
3 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2556 จานวน 21,646 คน, ปี 2557 จานวน 24,901 คน และปี 2558 จานวน 65,126 คน รวมทั้งสิ้ น 111,673
คน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องเขียน 111,673 ชุด ส่ วนผูส้ ู งอายุนาเข้าชมภาพยนตร์ ในปี 2556 จานวน 5,958 คน, ปี
2557 จานวน 5,277 คน และปี 2558 จานวน 7,872 คน รวมทั้งสิ้ น 19,107 คน สามารถดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย 3 ปี
แรกที่วางไว้
 กิจกรรมเดินวิง่ การกุศล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care” ทุกก้าวที่วงิ่ ให้นอ้ งได้กา้ วไกล
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่ วมกับ กรุ งเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินวิง่ การกุศล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with
Care” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวที่วิ่ง ให้นอ้ งได้กา้ วไกล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ ลาน
หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เพื่อร่ วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกาลังกาย เพื่อสุ ขภาพที่ ดีสมบูรณ์
แข็งแรง ได้รับความสุ ข สนุกสนาน และส่ งเสริ มให้ครอบครัวได้ทากิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจน ได้มีโอกาสร่ วมกันทาบุญ
เพื่อการกุศล รายได้ท้ งั หมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิ ธิฯ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนาไปสนับสนุน
เรื่ องอุปกรณ์เครื่ องเขียน ทุนการศึกษา และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรี ยนรู ้ มอบให้กบั โรงเรี ยนในชนบทที่มีนอ้ ง ๆ ด้อย
โอกาสเรี ยนอยู่ และเป็ นโรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชนกระจายไปทัว่ ประเทศ ปี ละ 10 โรงเรี ยน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มี
พื้นที่มุม ๆ หนึ่ งของโรงเรี ยน สาหรับทากิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนร่ วมกันโดยมีคุณครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ ผ่านภาพยนตร์
การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นสื่ อกลางสอดแทรกความรู ้ที่ช่วยเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นความคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี
ๆ
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สาหรับกิจกรรมเดินวิง่ การกุศล “เมเจอร์ แคร์ มินิ มาราธอน 2015” แบ่งประเภทการแข่งขันเป็ น 2 ประเภท คือ วิง่ มินิ
มาราธอน 10.5 กม. ประเภทชายและหญิ ง อายุ 15-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป และเดิ นวิ่งเพื่อ
สุ ขภาพ 3 กม. ผูส้ มัครเข้าร่ วมแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้ อยืดที่ ระลึก 1 ตัว พร้อมเหรี ยญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย ส่ วนผู ้
ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของแต่ละรุ่ นอายุ ประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์
พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครื อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป และบัตรออกกาลังกาย สมาชิก วี ฟิ ตเนส
ในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร, ร.ต.อ.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานสภากรุ งเทพมหานคร และ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ให้เกียรติเป็ นประธานร่ วมกัน
เปิ ดงานและปล่อยตัวนักวิง่
กิจกรรมภายในงานเริ่ มจากการอุ่นเครื่ องและยืดกล้ามเนื้อผูเ้ ข้าแข่งขันโดย แนน ชลิตา เฟื่ องอารมย์ จาก วี ฟิ ตเนส
โซไซตี้ ตามด้วยการแสดงจากน้อง ๆ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ นนทบุรี, โรงเรี ยนปั ญญาวุฒิกร และโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกสม
โภช (ในพระราชูปถัมถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) จากนั้นเตรี ยมพร้อมวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. นาโดย วิชา พูลวร
ลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมศิลปิ นดารานักร้องที่มาร่ วมวิง่ มากมาย อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์,
สารวัตรหมี-ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์, เจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, พลอย จินดาโชติ, ฌอห์ณ จินดาโชติ, อ้น The Star 9, กรกฎ
ตุ่นแก้ว, จูเนี ยร์ The Star 7 กรวิชญ์ สู งกิจบูลย์, เดย์ ไทเทเนี่ ยม, เฟรดดี้ จากวง Southside, นักแสดงนาจากภาพยนตร์ เรื่ อง
รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่ นิค, ตี๋ตี๋, หนักแน่น, แบงค์, ไวน์ เป็ นต้น
 กิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” พร้อมมอบทุนการศึกษา
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิ จกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยรางวัลและ
ของรางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กบั น้อง ๆ ด้อยโอกาส ณ บลูโอ ริ ธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ รายได้
ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปใช้ในกิ จกรรมการกุศลของมูลนิ ธิฯ โดยมี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ ที่ ปรึ กษา และ วิชา
พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ร่ วมกันเป็ นประธานจัดงาน ตลอดจน คมกริ ช ศิริรัตน์, อรุ โณชา ภาณุ
พันธุ์, วินิตตา ก้องธรนิ นทร์ และ ฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการมูลนิ ธิ พร้อมด้วยศิ ลปิ นดารา อาทิ อ้น กรกฎ ตุ่นแก้ว
เดอะสตาร์ 9, กิก ดนัย จารุ จินดา, เชียร์ ฑิฆมั พร ฤทธิ์ ธาอภินนั ท์, ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, เฟิ ร์ ส ภาราดา ชัชวาลโชติ
กุล , บอล จิ ต รภาณุ กลมแก้ว และ เอม ศุ ก ลนิ จ เมทางสุ เวช รองอัน ดับ 2 มิ ส ไทยแลนด์ เวิล ด์ ปี 2013 ร่ ว มกัน มอบ
ทุนการศึกษา 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กบั น้อง ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้อง ๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัด
สุราษฎร์ธานี,นครศรี ธรรมราช, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, นครพนม, เพชรบูรณ์, ชลบุรี, อยุธยา, เชียงใหม่ และ กลุ่มน้องๆ พิการ
ที่บกพร่ องทางร่ างกายและสติปัญญาอีก 10 ทุน จากโรงเรี ยนฉะเชิงเทราปั ญญานุกูล, ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา, โรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์ ขอนแก่ น, โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญ ญานุ กูล, โรงเรี ยนสอนคนตาบอด ร้อยเอ็ด และโรงเรี ยนอุ บลปั ญ ญานุ กูล
อุบลราชธานี มูลนิ ธิฯ เชื่ อว่าโอกาสทางการศึ กษาเหล่านี้ จะกลายเป็ นแรงบันดาลใจและผลักดันให้น้อง ๆ ได้มีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพสู่สงั คมไทยต่อไป
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10.5

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิ จด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ไม่สนับสนุ นให้มีการสร้างความสาเร็ จของงานด้วยวิธีการทุ จริ ต โดยบริ ษทั
กาหนดแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
- สร้างจิตสานึ ก ค่านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อานาจให้เหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทุจริ ต หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
- ห้ามมิ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้องหรื อ
ยอมรับซึ่ งทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
- ห้ ามมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งานให้ ห รื อ เสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทาหรื อละเว้นการกระทาใด ที่ผิดกฎหมายหรื อ
โดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
- บริ ษทั เห็ นสมควรให้มีแนวปฏิ บัติการต่อต้านคอร์ รัป ชัน่ โดยจะดาเนิ น การปรั บปรุ งคู่มื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งใน
ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี
และรักษาไว้ซ่ ึงระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในส่วนต่างๆ
ทั้ง 5 ส่ ว น คื อ องค์ก รและสภาพแวดล้อ ม, การบริ ห ารความเสี่ ยง, การควบคุ ม การปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริ ห าร, ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่ งรวมถึงการกาหนดทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุ น ระบบการตัดสิ นใจ การกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และการกาหนดวงเงิ น
อนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกาหนดระเบี ยบวิธีปฏิบตั ิของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน
การกาหนดกรอบปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปซึ่งผูส้ อบ
บัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
บริ ษ ัท มี ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่ อ ท าหน้าที่ ต รวจสอบทั้งในด้านการเงิ น การดาเนิ น งาน และในด้านอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมสาคัญของบริ ษทั ได้
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทาหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ มจานวน 9 ครั้ ง เพื่ อพิ จารณาความสมเหตุ สมผลของการท า
รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิ น ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในเรื่ องจริ ยธรรมโดยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ ใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึง
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่ วนตน
หรื อผูอ้ ื่น ดังนี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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1.
ดาเนินการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.

ดาเนินการส่งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรื องด
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กบั พนักงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้ โดย
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และจากคาแนะนาของผูม้ ีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่งเสริ มให้พนักงาน
เข้าอบรมและสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตรา
ที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คือ ในกรณี ปกติทีบริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิม่
หรื อขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจาก
การดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั อาจจะ
กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจาเป็ นของบริ ษทั เช่น
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสภาพตลาด หรื อมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง
การเงินของบริ ษทั เป็ นต้น

__________________________รับรองความถูกต้อง
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การควบคุมภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจาปี 2558 ฉบับลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้นาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว
การพิจารณาจัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริ ษทั ได้พจิ ารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment), ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk
Assessment), ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities), ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสารข้อมูล
(Information &Communication) และส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี
ความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจาปี 2557
แล้ว มีสาระสาคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ น
ประจาทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาเสนอเป้ าหมายและแผนการดาเนินธุรกิจในแต่ละปี ที่
สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานแต่ละ
หน่วยงานทราบและนาไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ในการกาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
ทางบริ ษทั จัดให้มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าและปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เรื่ องดังกล่าวได้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ว่าฝ่ ายบริ หารได้
จัดทาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลการดาเนิ นงานในอดีตถึง
ปั จจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ปั จจัยทั้งภายนอกและภายในที่ มีผลต่อธุ รกิ จ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนถึง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานพนักงานในบริ ษทั แล้วว่ามี ความรู ้และความสามารถที่ จะปฏิ บัติตามเป้ าหมายได้จริ ง โดย
วิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริ ษทั และสอดคล้องต่อสภาวะ
เศรษฐกิ จและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กากับดูแลให้มีหน่วยงานทาหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าวอยูเ่ ป็ นประจา
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดาเนิ นงาน และ
ในแต่ละปี จะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรื อไม่ เพื่อให้มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ นธิ ภาพ โดยสานักงานใหญ่กรุ งเทพฯหรื อที่เรี ยกว่า Support center ได้จดั แบ่ง
โครงสร้ างเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่ งท าหน้าที่ ส นับ สนุ น งานด้านต่างๆ ให้แก่ สาขาทั้งที่ อยู่ในพื้ น ที่ กรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ น
แนวทางปฏิ บัติภายในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิ ตนในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั โดยมีการกาหนดบทลงโทษในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นไว้
อย่างชัดเจน
บริ ษทั มีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้ องกันการทุจริ ต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยู่
ในรู ปแบบคู่มือปฏิบตั ิการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทาการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริ ต
ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คานึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์
ร่ วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจด้านการบริ การจึงให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องความเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ ที่ใช้กบั คูค่ า้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดไปจากวิธีการ
ดาเนิ นงานธุรกิ จตามปกติ และมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มของ
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ทั้งภายนอก
และภายในและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริ ษทั จะรี บดาเนินการจัดการและบริ หารความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้ทาการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ได้ระบุ
ไว้น้ ัน เกิ ด ขึ้ น เพื่ อให้เป็ นสัญ ญาณเตื อนภัยในการติ ดตามและจัดการบริ ห ารความเสี่ ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกาหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความ
เสี่ ยงอันจะเกิดความสูญเสี ยต่อองค์กร
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั ได้มีการจัดประชุมผูบ้ ริ หารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปั ญหาและการแก้ไขเป็ นประจาทุกเดื อน
หรื อตามกรณี ฉุก เฉิ น ที่ เกิ ดขึ้ น และมี ช่องทางต่างๆในการสื่ อสารและทาความเข้าใจกับ พนัก งานทุ กคนในองค์กรเพื่ อ
รับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ยงั กาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ
ปั จจัยความเสี่ ยงให้มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงที่ตอ้ งดาเนิน การแก้ไขตามลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริ ษทั ดาเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
บริ ษทั ได้มีการติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการทุกเดือน

ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษทั มีการกาหนดขอบเขตของอานาจหน้าที่ และวงเงิ นอานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่ บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ (3) หน้าที่ ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน และได้มี
การจัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

- บริ ษทั ได้กาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน และได้กาหนดไว้เป็ นนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยมอบหมายให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อ ง
รวมถึงบริ ษทั ห้ามมิให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยร่ วมพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสิ นใจ
อนุมตั ิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริ ษทั ได้คานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวเป็ นสาคัญ และกรณี เป็ นธุรกรรมที่อาจมีความ
ขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรื อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี
บริ ษทั ได้มีการติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามสัญญาในการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่ เกี ยวข้องในลักษณะที่ มีผล
ผูกพันบริ ษทั ในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้มีการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยอย่างสม่าเสมอ ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้ส่งให้กรรมการของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ย่อย ส่วนบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ได้
ส่งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการเจ้าหนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีมาตรการที่จะให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ประกาศใช้ และทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษ ัท ตลอดจนจัด ตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อท าหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บัติตามข้อกาหนด กฎระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-

บริ ษทั ไม่เคยมีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริ หารสนับสนุนให้บริ ษทั ดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย

ที่กาหนด
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสารข้ อมูล (Information &Communication)
บริ ษ ัท ได้มี การจัด เตรี ย มเอกสาร ข้อ มู ล และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ วาระการพิ จ ารณาที่ ส าคัญ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจล่วงหน้า และหากเรื่ องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริ ษทั ก็
จะจัดให้มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทั้งนี้ หากในระหว่าง
การประชุมมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ เตรี ยมไว้ก็จะให้หน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ เกียวข้องจัดทาข้อมูลมารองรับการ
พิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบั กรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็ นการ
ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการบริ ษทั โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสาคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
ประชุมครั้งถัดไป ซึ่ งประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมเนื้ อหาในรายงานการ
ประชุมได้อย่างอิสระ
- บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็ นสัดส่วน ส่วน
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทาธุรกรรมหนึ่งนั้น บริ ษทั จะเร่ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตอ่ ไป
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริ ษทั
ได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปั จจุบนั ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกากับ
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจประจาปี เพื่อขออนุ มตั ิกบั คณะกรรมการบริ ษทั โดยฝ่ าย
บริ ห ารจะรายงานความคื บ หน้าและเปรี ยบเที ยบผลการด าเนิ น งานกับ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริ ษ ัท
รับทราบอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริ ษทั ดาเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
บริ ษทั กาหนดให้แต่ละหน่ วยธุรกิ จมีการติดตามผลการปฏิ บตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดื อนใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริ หาร เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าและดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ การติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่ องเป็ นการลดและกระจายความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริ ษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม และปั จจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้ าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้จดั ตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุม
ภายในของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และ
การปฏิ บตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่หน่ วยงานต่างๆ
ด้านการควบคุ ม ภายใน โดยมุ่งเน้น ให้เกิ ดการควบคุ ม ตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้ จะมี การรายงานผลต่อผูบ้ ริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่ได้ทา
การตัดสิ นใจดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ รวมถึง
ปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการทุ จริ ต หรื อการกระทาที่ ฝ่าฝื นกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ยังมี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในที่ ท าหน้าที่ ต รวจสอบการปฏิ บัติงาน รวมถึ ง
เหตุการณ์ทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะทางการ
เงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยเช่นกัน

11.2

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทาน
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจา
ทุกเดือน รวมถึงการประชมุร่วมกับผูส้ อบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆร่ วมกัน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุ ปเรื่ องที่สาคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ และพิจารณา
โดยบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมและได้ให้ความเห็นจากการทาหน้าที่ผา่ นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งปรากฏในรายงานประจา ปี
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง152

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

สาหรับ ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจานวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งทั้งหมด

1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
9/9
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
9/9
3. นายนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*
5/9
*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะ
กนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 7 ปี และ
เคยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายในหลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Audit
Based Audit, หลักสู ตร Internal Control Integrated Framework, หลักสู ตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ ง
ประเทศไทย (สตท.), หลักสูตรการป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร, การทาความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน จาก สภา
วิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็ นต้น นอกจากนั้น นายนิ พนธ์ สุ นทราจารย์ ยังมีความเข้าใจในกิ จกรรมและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง153

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันทีเ่ กิดขึน้ ใน ปี 2558 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม่ เติม)
บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์

บจ.รัชโยธิน อเวนิว

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั
ฯถือหุน้ ทางตรงอยู่
ร้อยละ 23.86

รายได้
1. เงินปันผลรับ
2. รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ และ
ค่าสาธารณูปโภค

7.69 เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
3.36 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
23.69 เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาพัทยา
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.10 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.26 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
18.66 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
5.39 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
1.ดอกเบี้ยจ่าย

0.02 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.71 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั
ฯถือหุน้ ทางตรงอยู่
ร้อยละ 50 และถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
2.ค่าใช้จ่ายอื่น
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ เจ้าหนี้อื่น
ดีเวลลอปเม้นท์
(บริ ษทั ร่ วมของ
บริ ษทั ฯ ) ในอัตรา
ร้อยละ 11.93

0.81 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.72 ต่อปี
0.38 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.72 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน154

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

บริ ษทั ร่ วมที่
บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ทางตรงอยูร่ ้อยละ
33.00

รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการและ
ค่าตอบแทนบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
2. ค่าสาธารณูปโภค

3. เงินปันผลรับ
ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าและค่าบริ การ

2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยูใ่ น
“ต้นทุนทางการเงิน”)
3.ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น")
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการ
ให้เช่าที่ดิน (รวมอยูใ่ น"
หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")

39.58 เป็ นค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
25.31 เป็ นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่
บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่กองทุนรวมสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
111.30 เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
155.17 เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้นื ที่การบริ หารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า
และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
1.53 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

3.19
2.23
4.04
3.46

เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.30 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.09 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
26.01 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน155

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (ต่ อ)

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติง้

บจ. ทรานส์ ฟอร์
เมชั่นฟิ ล์ม

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น"
หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยูใ่ น
"เงินกูร้ ะยะยาวจาก
สถาบันการเงิน")
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั รายได้
ฯ ถือหุน้ ทางตรงอยู่ 1. เงินปันผลรับ
ร้อยละ 40.00
2. รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
กิจการร่ วมค้าที่
บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ทางอ้อมผ่านบมจ.
เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ) ร้อยละ
41.61

กิจการร่ วมค้าที่
บริ ษทั ฯ ถือหุ น้
ทางอ้อมผ่านบมจ.
เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ) ร้อยละ
26.42

120.00 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

20.95 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

12.00 เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
2.89 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.60 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.09 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.34 เงินที่บริ ษทั ฯ ขายตัว๋ ให้และรอทาคืนในเดือน
ถัดไป

รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการ
2. ค่าเช่าและบริ การ
3. ค่าโฆษณา
4.ค่าบริ การเครื่ องฉาย
ภาพยนตร์
ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าโฆษณา
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการ
2. ค่าส่ งเสริ มการขาย
3. ค่าบริ การเครื่ องฉาย
ภาพยนตร์

0.28
1.78
6.12
0.02

เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนิ นธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

1.81
0.02
0.03
0.42

เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

4.70 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.34 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.73 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน156

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บจ. ทรานส์ ฟอร์
เมชั่นฟิ ล์ม ((ต่ อ)

บจ. แมคไทย

บจ.แมคแคนนา
แลนด์

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

บริ ษทั ที่คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 100

บริ ษทั ที่คุณวิชา
และคุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 95 และ
ร้อยละ 5 ตามลาดับ

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนส่ วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ และ
ค่าสาธารณูปโภค

10.46 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.22 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.92 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
34.33 เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุ ขมุ วิท
รังสิ ต สาโรง และเมโทรโพลิส เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
0.14 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
1.11 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2. ดอกเบี้ยรับ
3. รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการ
ให้เช่าที่ดิน (รวมอยูใ่ น"
หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")
เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น"
หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.02
2.06
0.13
1.71

เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.07 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
12.56 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

5.67 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.99 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.34 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน157

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บจ.เวลแอด

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์

หจก.เวล
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

บริ ษทั ที่คุณวิชา
และคุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 25
ตามลาดับ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าบริ การที่ปรึ กษา

บริ ษทั ที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 20
ตามลาดับ และ
คุณวิชา พูลวร
ลักษณ์ถือหุน้ ร้อย
ละ 10

รายได้
รายได้ค่าบริ หารจัดการ

23.40 เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ อัตราเดือน
ละ 1.95 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาที่ตกลง
กันตามที่กาหนดในสัญญา เป็ นการคิด
ค่าตอบแทนอยูท่ ี่ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ประธานบริ หารของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนอื่นใด
4.80 รายได้ค่าบริ หารงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท
เป็ นค่าบริ หารศูนย์ของสาขาปิ่ นเกล้าในส่ วนของ
บิดาคุณวิชา เป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์

18.51 ค่าเช่าอุปกรณ์อตั ราเดือนละ 1.54 ล้านบาท เป็ น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จานวน 8 โรง โดยมี
อายุของสัญญา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เป็ นราคาตลาด เทียบได้กบั ราคาอุปกรณ์
โดยรวมของโรงภาพยนตร์ท้ งั หมดของเซ็นทรัล
สาขาปิ่ นเกล้า ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ อีจีวี
0.01 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ที่บิดาและ
ค่ าใช้ จ่าย
มารดาคุณวิชา
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริ การ
พูลวรลักษณ์ถือหุน้ และค่าสาธารณูปโภค
ร้อยละ 50 และ
ร้อยละ 10
ตามลาดับ

26.91 เป็ นการเช่าพื้นที่และบริ การส่ วนกลางเพื่อดาเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่ นเกล้า โดยมีค่าเช่า
800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายุของสัญญา
15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่
31 มกราคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ น
ราคาตลาดของเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
__________________________รับรองความถูกต้อง

ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน158

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
หจก.เวล
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
(ต่ อ)
บจ.เพชรปิ่ นเกล้า

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที่คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99

0.02 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.72 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

รายได้
ค่าบริ หารจัดการ

2.40 เป็ นรายได้ค่าบริ หารงานที่คิดตามอัตราเงินเดือน
ของพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ทางานให้ในอัตราเดือน
ละ 200,000 บาท ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า
และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริ การ
และค่าสาธารณูปโภค

35.68 เป็ นค่าสิ ทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่ นเกล้า) ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า
0.35 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.80 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.57 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.12 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.45 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2. ค่าส่ งเสริ มการขาย
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

บจ.วีรันดา รีสอร์ ท
แอนด์ สปา

บริ ษทั ที่คุณ
ภารดี พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 10

บจ.วิรชา

บริ ษทั ที่คุณวิชา
และ
คุณภารดี พูลวร
ลักษณ์ ถือหุน้ ร้อย
ละ 40 และร้อยละ
30 ตามลาดับ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.82 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.17 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางตรงร้อยละ
3.95

รายได้
เงินปันผลรับ

0.95 เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

บจ.พีวีอาร์

0.13 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน159

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บจ. รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

ความสั มพันธ์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558
(ล้านบาท)

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์
ร้อยละ 11.93 และ
ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บจ.รัชโยธิน
อเวนิว ร้อยละ
50.00

รายได้
ค่าบริ หารจัดการ

0.34 เป็ นรายได้ค่าบริ หารงานอัตราเดือนละ 27,000
บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็ นรายการปกติทาง
การค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.45 เป็ นค่าบริ การสาธารณูปโภคสาหรับการเช่าพื้นที่
เพื่อสาหรับสานักงานของบริ ษทั ฯ ในบริ เวณรัช
โยธิน อเวนิว ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และ
เป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
0.06 เป็ นรายการที่เกิดการดาเนินธุรกิจปกติ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี
8.51 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.12 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2. ดอกเบี้ยจ่าย

บจ. เอส เอฟ
ดีเวลอปเมนท์

บจ. วี ฟิ ตเนส

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ ร้อย
ละ 11.69

บริ ษทั ที่คุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริ การ
และค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้
1.ค่าบริ หารจัดการ

50.84 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
2.97 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
25.82 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

0.02 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
8.05 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.82 เป็ นรายได้ค่าบริ หารงานที่คิดตามอัตราเงินเดือน
และค่านายหน้าของพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ทางานให้
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
18.40 เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
1.35 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2.ค่าเช่า ค่าบริ การ และ
สาธารณูปโภค
3.รายได้อื่น

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน160

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บจ. วี ฟิ ตเนส (ต่ อ)

ความสั มพันธ์

บจ. สยามฟิ ว
เจอร์ พร็อพเพอร์ ตี้

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ ร้อย
ละ 23.86

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์

ประเภทรายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ปี 2558

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

(ล้านบาท)

บริ ษทั ที่คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 50

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
1.ค่าเช่า ค่าบริ การ และ
สาธารณูปโภค

0.83 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.17 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
14.20 เป็ นการเช่าพื้นที่และบริ การ ของสาขาเอสพลา
นาด เพื่อดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2.40 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.40 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
12.60 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

2.ต้นทุนค่าโฆษณา
3.ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

7.58 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น

0.62 เป็ นรายการที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน161

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินทีส่ าคัญ
13.1

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริษัท

: บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

รายชื่ อผู้สอบบัญชี

: นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4095

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตงวด ปี 2558
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตสำหรับงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยนำยพิสิฐ ทำงธนกุล จำก
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้ให้ควำมเห็นว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะบริ ษ ัท ของบริ ษัท เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ กรุ ้ ป จ ำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และงบกำไรขำดทุ นรวมและงบกำไร
ขำดทุนเฉพำะบริ ษทั งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะบริ ษทั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพำะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็ น ต่องบกำรเงิ นดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ ง กำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วธิ ี กำรตรวจสอบเพื่อให้ไ ด้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยง
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมที่ ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
แสดงควำมเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ162

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญ ชี ที่จดั ทำขึ้ นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำร
ประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ว่ำหลัก ฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ ข ้ำพเจ้ำได้รับ เพี ยงพอและเหมำะสมเพื่ อ ใช้เป็ นเกณฑ์ ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
บริ ษทั ของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะบริ ษทั และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ )ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน
3 ท่ำน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ โดยได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ดำเนินกำรสอบทำน
ข้อมูล และแผนงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรำยกำรเกี่ ยวโยงหรื อรำยกำรที่ อำจก่ อให้เกิ ดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และระบบควบคุมภำยในต่อผูบ้ ริ หำร
ส่งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ก ำรประชุ ม ทั้ง สิ้ น 9 ครั้ ง มี ฝ่ ำยบริ ห ำรระดับ สู ง หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเข้ำร่ วมประชุม และมี กำรประชุม 1 ครั้งที่ มีวำระที่ เป็ นกำรประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรระดับสูงร่ วมประชุมด้วย
ในกำรประชุ มแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบปะอย่ำงอิ สระกับฝ่ ำยบริ หำร หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยในและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตของบริ ษทั เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ ยวกับนโยบำยและหลักกำรบัญชี แนวทำงกำร
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับทุกสิ้ นไตรมำส และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรแก้ไขหรื อลดจุดอ่อนในกำรควบคุมภำยในและควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกับบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบภำยในมีหน้ำที่ประเมินข้อบกพร่ องในกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำง
บัญชีและกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั อย่ำงมีระบบ จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ดี นำเสนอแก่ผบู ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดแผนกำรปฏิ บัติ งำนในอนำคต และประชุ มอย่ำงสม่ ำเสมอกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำข้อบกพร่ องด้ำนกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ จะได้รับกำรแก้ไข
และป้ องกันอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและภำยในเวลำที่เหมำะสม

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ดังต่อไปนี้
1. รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2558 มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นที่เชื่อถือได้
2. สิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีกำรป้ องกันและรักษำเป็ นอย่ำงดี กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีมีควำมเหมำะสม และทรัพยำกรได้ถูก
ใช้ อย่ำงมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพ
3. บริ ษทั ได้ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
4. นำยพิสิฐ ทำงธนกุล แห่งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำง
เหมำะสม
5. รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้แต่งตั้ง นำยไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต
เลขที่ 4298 แต่งตั้ง นำยขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3445 นำยบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญำตเลขที่ 5339 และนำยชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที่ 3760 แห่ งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่ งกำรแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและค่ำสอบบัญชีข้ ึนอยูก่ บั กำรอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 5 เมษำยน 2559

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ164

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

รายการ
31 ธ.ค. 58

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 55

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุทธิ
ส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

312,060
1,180,519
182,584
138,426
40,777
175,539
2,029,904

577,250
1,306,898
154,449
127,670
34,154
181,125
2,381,545

495,682
1,159,048
174,908
61,140
34,154
211,990
2,136,922

480,733
1,453,975
132,241
38,426
34,653
162,840
2,302,868

748,530
4,551
12,448
2,525,404
300,878
1,558
7,357,914
238,329
131,951
14,256
539,850
340,453
12,216,120

785,507
4,512
12,628
2,343,980
294,160
2,113
6,730,491
283,361
209,100
19,771
453,130
412,126
11,550,878

820,572
4,453
12,728
2,212,868
255,757
3,198
6,696,318
287,065
368,597
316
487,284
343,680
11,492,837

372,406
7,932
12,782
20,133
1,714,929
235,204
6,612
5,332,126
287,065
366,907
253
520,938
150,173
9,027,462

14,246,024

13,932,423

13,629,758

11,330,329
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

รายการ
31 ธ.ค. 58

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 55

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2,464,982

2,235,000

2,238,928

801,468

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,907,898
901,021
23,000
90,286
92,649
5,479,836

1,899,355
115,558
25,000
112,914
154,532
4,542,360

1,736,382
203,847
25,000
37,982
109,414
4,351,553

1,527,443
880,791
126,244
137,821
3,473,766

1,287,177
336,335
36,289
458,064
2,117,865

2,187,674
328,475
25,657
461,482
3,003,288

2,351,862
333,774
22,919
470,323
3,178,877

1,169,696
251,780
18,870
454,848
1,895,193

รวมหนีส้ ิน

7,597,701

7,545,648

7,530,430

5,368,959
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ
2555
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

รายการ
31 ธ.ค. 58

(ปรับปรุ งใหม่ )
31 ธ.ค. 55

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจานวน 896,266,347 หุ ้น
(พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุ ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้วเต็มมูลค่า
หุ ้นสามัญจานวน 896,266,347 หุ ้น
(พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุ ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

896,266

896,266

896,266

904,501

892,520
4,014,840
11,058

890,059
3,967,548
17,249

887,576
3,919,499
21,442

887,576
3,919,499
9,191

90,600
1,204,870
366,942
6,580,830
67,493

90,600
1,020,529
344,830
6,330,815
55,961

90,600
822,279
361,582
6,102,978
(3,650)

90,600
640,387
326,971
5,874,225
87,145

6,648,323

6,386,776

6,099,328

5,961,370

14,246,024

13,932,423

13,629,758

11,330,329
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555
หน่ วย : พันบาท
รายการ
31 ธ.ค. 58
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 55

6,706,849
1,873,596

6,571,532
2,051,407

6,078,086
1,635,022

5,224,405
1,740,856

รวมรายได้
ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

8,580,445

8,622,939

7,713,107

6,965,261

(4,697,358)
(855,331)

(4,427,003)
(1,047,932)

(4,115,909)
(895,140)

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

รวมต้ นทุน

(5,552,689)

(5,474,934)

(5,011,049)

(4,717,427)

กาไรขั้นต้ น

3,027,757

3,148,005

2,702,059

2,247,834

384,342
(504,578)
(1,508,064)
(154,909)
237,183
1,481,730
(300,060)

231,593
(552,555)
(1,511,167)
(172,939)
198,971
1,341,909
(270,809)

339,735
(529,738)
(1,251,544)
(149,013)
189,157
1,300,655
(276,314)

432,695
(451,926)
(1,214,965)
(133,087)
176,292
1,056,843
(266,137)

1,181,670

1,071,099

1,024,341

790,706

1,170,922
10,748
1,181,670

1,086,279
(15,180)
1,071,099

1,051,627
(27,286)
1,024,341

846,020
(55,313)
790,706

1.31
1.31

1.22
1.22

1.18
1.18

0.96
0.95

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การปันส่ วนของกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ168

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555
หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

2,365,339
(149,624)
(315,242)

2,239,724
(151,593)
(222,446)

1,572,530
(134,430)
(403,309)

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

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

1,900,474

1,865,685

1,034,791

1,434,240

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ

(39)
(14)
569
(250)
52
(145,000)
145,037
1,238
(162,788)
184,389
(24,958)
196,089
(1,439,784)
5,428
(239,593)
144,482
948
9,173

(58)
1,078
(100)
54
975
(109,313)
104,502
(42,677)
71,020
(613,418)
10,926
(306,066)
131,257
3,323
31,256

3,479
(911)
4,305
(701)
8,193
(526,840)
313,027
(38,698)
(696,684)
3,217
(419,740)
135,658
1,296
38,112

(1,943)
(1,800)
1,800
(1,420)
5,633
(7,800)
21,856
53,223
(33,026)
220,048
(113,673)
(465,448)
21,998
(488,884)
121,345
2,780
20,337

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

(1,325,023)

(717,240)

(1,176,285)

(644,972)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ169

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555
หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
จ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
จ่ายคืนหุ ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(2,000)
9,505
230,000
(94,482)
(40,000)
36,595
(980,259)
-

(60,418)
56,490
(92,955)
49,400
(229,778)
60,708
37,642
(887,967)
-

25,000
23,750
1,413,710
(64,152)
123,990
(108,727)
800,000
(800,000)
(869,697)
(387,431)
-

10,147
318,200
(4,380)
91,800
(54,341)
1,000,000
(1,500,000)
85,505
(688,863)
(16,533)
(10,871)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(840,641)

(1,066,878)

156,443

(769,335)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ170

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

13.3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินงบรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

รายการ
31 ธ.ค. 58

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 55

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.37

0.52

0.49

0.66

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.34

0.49

0.45

0.62

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.06

0.13

0.11

0.14

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

8.49

8.48

7.93

7.59

42

42

45

47

5.08

6.36

5.83

7.78

71

57

62

46

8.10

7.46

8.08

7.34

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

44

48

45

49

วงจรเงินสด (วัน)

69

51

63

45

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

35.29

36.51

35.03

32.27

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

16.31

15.26

16.34

14.55

2.58

2.20

2.30

2.33

169.02

170.21

124.75

177.62

อัตรากาไรสุทธิ (%)

13.65

12.60

13.63

12.15

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

17.61

17.01

17.24

14.19

8.22

7.80

7.72

7.47

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)

28.39

28.21

25.92

26.99

อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

0.60

0.62

0.57

0.61

1.14

1.18

1.23

0.90

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตรากาไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ตามข้อกาหนดสิ ทธิฯ)
(เท่าอั)*ตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

1.14

1.18

1.23

0.90

15.71

15.09

10.75

14.32

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)

0.58

0.63

0.35

0.82

87.79

86.07

84.75

94.57

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

หมายเหตุ * ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ ฯ ได้กำหนดให้ผอู้ อกหุ ้นกูด้ ำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่
เกินกว่ำ 1.5 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี รำยไตรมำส

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ171

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
14.1

ภาพรวมของบริษัทในรอบปี 2558
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด(มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจ

โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ และบริ กำร ธุรกิจสื่ อโฆษณำ ธุรกิจสื่ อภำพยนตร์ ในรอบปี 2558
บริ ษทั ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง จำกกำรขยำยสำขำในหลำกหลำยรู ปแบบ เพื่อเจำะกลุ่มเป้ ำหมำยได้กว้ำงขึ้น รวมถึงยังคง
มุ่งมัน่ ที่จะขยำยสำขำไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีสำขำในประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 13 สำขำ 80 โรงภำพยนตร์ และ
ต่ำงประเทศอีก 1 สำขำ จำนวน 5 โรงภำพยนตร์ จำกกำรร่ วมทุนกันระหว่ำงบริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
และบริ ษ ัท แพลติ นั่ม ซี นี เพล็ก ซ์ จ ำกัด เปิ ดให้บ ริ ก ำรโรงภำพยนตร์ ภำยใต้แ บรนด์ เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ แพลติ นัม ที่
ศูนย์กำรค้ำ เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยูย่ ำ่ นใจกลำงเมืองเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว โดยบริ ษทั ถือ
หุน้ ในสัดส่วน 60% และแพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์ ถือหุน้ สัดส่วน 40%
ทำให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั เปิ ดให้บริ กำรโรงภำพยนตร์ ท้ งั สิ้ นจำนวน 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ ,โบว์ลิ่ง คำรำ
โอเกะและลำนสเก็ตน้ ำแข็ง จำนวน 20 สำขำ ประกอบด้วย โบว์ลิ่ง 356 เลน ห้องคำรำโอเกะ 199 ห้อง และลำนสเก็ตน้ ำแข็ง
จำนวน 5 ลำน และพื้นที่ให้เช่ำ 50,658 ตำรำงเมตร
สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่ อภำพยนตร์ น้ นั บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั
เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิ ล์ม ดิสทริ บิวชัน่ (ลำว) จำกัด ประกอบกิจกำรจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศลำว จำนวน 40,000
หุ ้น เป็ นเงิ น 1.77 ล้ำนบำท เป็ นกำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั ถื อหุ ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบี ยน เพื่อ
รองรับ กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ องของธุ รกิ จโรงภำพยนตร์ และเพื่ อเสริ มสร้ำงควำมแข็งแกร่ งของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ัท

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (14) คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำ172
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ภาพรวมของผลการดาเนินงานใน ปี 2558
บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวมจำนวน 8,580 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย จำกปี 2557 จำนวน 42 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อย
ละ 0.5 ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจสื่ อภำพยนตร์จำกกำรปรับตัวลงของอุตสำหกรรมจัดจำหน่ำยแผ่น DVD/VCD ในขณะที่
รำยได้หลักของบริ ษทั จำกโรงภำพยนตร์ โฆษณำและพื้นที่ให้เช่ำและบริ กำรยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งสัดส่วน
รำยได้ในแต่ละธุรกิจ ได้ดงั นี้

ข้ อมูลเปรียบเทียบรายได้ แต่ละประเภทกับปี ทีผ่ ่านมา
ประจาปี 2558
ประจาปี 2557

กลุ่มธุรกิจ
1.ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
2.ส่ วนงานธุรกิจโฆษณา
3.ส่ วนงานธุรกิจโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ
4. ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การ
5. ส่ วนงานธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
รวมรายได้

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

เพิม่ ขึน้
%

5,920
1,224
454
522
460

69.0
14.3
5.3
6.1
5.4

5,785
1,127
481
520
710

67.1
13.1
5.6
6.0
8.2

2
9
(6)
0
(35)

8,580

100.0

8,623

100.0

(0.5)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (14) คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำ173
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บริ ษทั มีรำยได้อื่น จำนวน 384 ล้ำนบำท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 บริ ษทั มีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 153 ล้ำนบำท หรื อ
ประมำณร้อยละ 66 ส่ วนใหญ่มำจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและหลักทรัพย์เผื่อขำย(บมจ.สยำมฟิ ว
เจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั พีวอี ำร์ จำกัด) เพิ่มขึ้นจำกปี 2557
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย ที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้บริ ษทั มีกำไรสุทธิ
เท่ำกับ 1,171 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 85 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2557 และมีกำไรต่อหุน้ เท่ำกับ 1.31
บำท (ปี 2557 เท่ำกับ 1.22 บำทต่อหุน้ )
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558
สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2558 มูลค่ำ 14,246 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 314 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2 จำกปี
2557 ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จำนวน 352 ล้ำนบำท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 665 ล้ำน
บำท
หนี้สิน
บริ ษทั ฯ มีห นี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2558 มูลค่ำ 7,598 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น 52 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.7 จำกปี
2557 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 937 ล้ำนบำท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจำนวน 885 ล้ำนบำท
เงินสด
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรำยกำรที่เทียบเท่ำเงินสดอยูจ่ ำนวน 312 ล้ำนบำท ลดลง 265 ล้ำนบำท จำกปี
2557 เป็ นผลมำจำกกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนได้มำ 1,900 ล้ำนบำท กระแสเงินสดใช้ไปในกิ จกรรม
กำรลงทุน 1,325 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในสำขำใหม่ และกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงิน 840 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร เพิ่มขึ้น ดังนี้ อัตรำกำไรสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 13.65 เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1.05 (ปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 12.60) อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (ปี 2557 คิดเป็ น
ร้อยละ 17.01) จำกผลประกอบกำรที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภำพ
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ ของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 8.22 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.42 (ปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 7.8)
และอัตรำหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ น 1.14 เท่ำ ลดลง 0.04 เท่ำ (ปี 2557 เท่ำกับ 1.18 เท่ำ)
โดยสรุ ป ฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ในปี 2558 สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกกำรขยำยสำขำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ให้มำกขึ้น ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ในทุกพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังรักษำระดับของหนี้สินได้อย่ำง
เหมำะสม
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (14) คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำ174
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14.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

โครงการในอนาคต

ในปี 2559 บริ ษทั ฯมี โครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพิ่มจำนวนโรงภำพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล รวมประมำณ 90โรง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สำขำบิ๊กซี ลพบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 5 โรง
สำขำบิ๊กซี รำชบุรีลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 4 โรง
สำขำพะเยำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
สำขำอยุธยำ ปำร์ค ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 6 โรง
สำขำแพร่ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
สำขำโลตัส สตูล ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
สำขำบิ๊กซี ระนอง ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
ร่ วมกับบิ๊กซี และโลตัส ในไตรมำส 3 ปี 2559 อีก 7 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์รวมจำนวน 33 โรง
ร่ วมกับห้ำงท้องถิ่น ในไตรมำส 3 ปี 2559 อีก 1 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 4 โรง
สำขำบลูพอร์ท ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 6 โรง
ร่ วมกับบิ๊กซี และโลตัส ในไตรมำส 4 ปี 2559 อีก 8 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์รวมจำนวน 20 โรง

โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดว่ำจะใช้ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท โดยใช้เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน และ/หรื อ กำรนำ
เงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ และ/หรื อ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (14) คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำ175
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บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2547 - ปัจจุบนั
2543 - 2547
2540 - 2543
2539 - 2540

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
ปลัดกระทรวงกำรคลัง
อธิบดีกรมศุลกำกร
อธิบดีกรมสรรพำกร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

2555 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร

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

นำยสมใจนึก
เองตระกูล

ประธำนกรรมกำร

71

ปริ ญญำรัฐประศำสนศำสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์บณั ฑิต มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
ปริ ญญำตรี คณะศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต Upsala College,
New Jersey ,USA

นำยวิชำ
พูลวรลักษณ์

กรรมกำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

52

ปริ ญญำโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริ ญญำตรี คณะพำณิ ชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

32.93

ปริ ญญำโท MBA
Boston University, USA
ปริ ญญำตรี คณะพำณิ ชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริ ญญำตรี คณะพำณิ ชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

0.13

2545 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์

DAP - Director
Accreditation
Program

2.06

2541 - ปัจจุบนั

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

-ไม่มี-

นำยวีรวัฒน์
องค์วำสิ ฏฐ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร

45

นำงภำรดี
พูลวรลักษณ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร

54

2538 - ปัจจุบนั

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์

DCP - Director
Certification
Program

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์
โลหะชำละ

กรรมกำร

73

นำยชัย
จรุ งธนำภิบำล

กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
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ปรัชญำดุษฎีบณั ฑิต กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำโท Master of Public Administration,
Kent State University, USA
ปริ ญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำโท บัญชี มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี บัญชีบณั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มีปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2543 - 2545
2533 - 2543
0.08

2545 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2523 - 2540

นำยไกรทิพย์
ไกรฤกษ์

กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

61

ปริ ญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
Northeastern University, สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
Tufts University, สหรัฐอเมริ กำ

-ไม่มี-

2558 -ปัจจุบนั
2547 - 2551
2521 - 2547

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมกำร
ที่ปรึ กษำ
ปลัดกรุ งเทพมหำนคร
รองปลัดกรุ งเทพมหำนคร
กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ หำร/ประธำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ด้ำนปฏิบตั ิกำร
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ.สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์
กลุ่ม บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. ธนำคำรทหำรไทย

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

ACP - Audit
Committee
Program
DCP - Director
Certification
Program
DAP - Director
Accreditation
Program

บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรม
แห่ งประเทศไทย

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำยวัลลภ
ตั้งตรงจิตร

ตาแหน่ ง

กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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ปริ ญญำโท MBA มหำวิทยำลัยแชปแมน, USA
ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ Sandiego University , USA

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
0.01
2545 - ปัจจุบนั
2538 - 2540
2526 - 2538
2520 - 2526

นำยธนกร
ปุลิเวคินทร์

กรรมกำร /
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร ฝ่ ำยธุรกิจฟิ ล์ม
ภำพยนตร์

59

ปริ ญญำโท MBA
United State International University, USA
ปริ ญญำตรี สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

0.05

2538 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ
Co-ordinator
ผูจ้ ดั กำร
Project Co-Ordinator

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

กรรมกำร/รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร ฝ่ ำยธุรกิจ
ฟิ ล์มภำพยนตร์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บจ.รี เจนซี่
บจ. เวลคอม
บจ. วิวฒั น์ก่อสร้ำง

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
ACP - Audit
Committee
Program
DAP - Directors
Accreditation
Program

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำยวิชยั
พูลวรลักษณ์

ตาแหน่ ง

กรรมกำร

อายุ
(ปี )
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ปริ ญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
โครงกำรเสริ มสร้ำงผูจ้ ดั กำรยุคใหม่ รุ่ นที่ 10
คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตรผูบ้ ริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
(หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 1

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
0.32
2548 - ปัจจุบนั
2550 -2556
2549 - ปัจจุบนั
2548 - 2552
2536 - 2547

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยกสมำคมส่งเสริ มผูล้ งทุน
ไทย
กรรมกำรบริ ษทั /ประธำน
กรรมกำร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
บจ. วรลักษณ์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี

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

บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำยแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริ ฐ

ตาแหน่ ง

กรรมกำรอิสระ

อายุ
(ปี )
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แพทยศำสตร์บณ
ั ฑิต โรงพยำบำลรำมำธิบดี
วุฒิบตั ร หลักสูตรผูบ้ ริ หำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำ และ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

กรรมกำร

มูลนิธิ The Foundation of

กำรพำณิ ชย์ (TEPCoT) รุ่ นที่ 5

International Education (FIE),

วุฒิบตั ร หลักสูตรโครงกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูง

NIST International School

เคมบริ ดจ์-ธรรมศำสตร์ รุ่ นที่ 1

2548 - 2549

กรรมกำรคณะกรรมกำร

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริ หำรระดับสูง สถำบัน

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

ศูนย์ควำมเป็ นเลิศด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร์ของประเทศไทย

วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 5

2547 - 2549

กรรมกำรคณะกรรมกำร

กำรไฟฟ้ำนครหลวง

ประกำศนียบัตร หลักสู ตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร

2546 - ปัจจุบนั

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด

ภำครัฐ ร่ วมเอกชน (วปรอ) รุ่ น 4414

2538 - ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ หำร

บจ. รี ไล (ประเทศไทย)

2535 - ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ ษทั

โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 5

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำยกิติกร พุม่ สว่ำง

ตาแหน่ ง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรฝ่ ำยก่อสร้ำง

อายุ
(ปี )
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วิทยำลัยพำณิ ชยกำรธนบุรี

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2556 - ปัจจุบนั
2533 - 2538
2521 - 2533

นำงจินดำ
วรรธนะหทัย

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรธุรกิจบริ หำรพื้นที่
เช่ำ

52

ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม

0.01

2551 - ปัจจุบนั
2549 - 2551
2538 - 2549
2536 - 2538
2533 - 2535
2525 - 2532

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ฝ่ ำยก่อสร้ ำง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยธุรกำร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรสำขำ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรธุรกิจบริ หำรพื้นที่เช่ำ
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ธุรกิจพื้นที่เช่ำ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยพื้นที่
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด
ฝ่ ำยกำรขำย
ฝ่ ำยกำรขำย

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

บจ.เวลโก ดีพำร์ทเมนท์สโตร์
ธนำคำรมหำนคร
-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจก. เดอะมอลล์ กรุ้ป
เอจี วิลคิลสัน พร้อพเพอร์ ต้ ี
ไดนำสตี้ เอเจนซี่

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำงสำวฐิตำภัสร์
อิสรำพรพัฒน์

ตาแหน่ ง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรสำยงำนบัญชี และ
กำรเงิน/เลขำนุกำรบริ ษทั

อายุ
(ปี )
47

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
-ไม่มี2556 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั
2552 - 2556
2553 - ปัจจุบนั

นำยนิธิ พัฒนภักดี

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรฝ่ ำยสื่ อโฆษณำ

49

ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ สำขำโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

0.01

2534 - 2552
2556 - ปัจจุบนั
2546 - 2556
2542 - 2546
2539 - 2542
2533 - 2539

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
สำยงำนบัญชี และกำรเงิน/
เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำรและเหรัญญิก
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน/เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำร

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ฝ่ ำยสื่ อโฆษณำ
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
รองประธำน
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
Senior Sales Manager

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

มูลนิธิ เมเจอร์แคร์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
และบริ ษทั ในเครื อ
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์
เทรนเม้นท์
บจ.ทำเลนต์วนั
บจ.เค อำรี น่ำ
บมจ.วิคแอนด์ฮุคลันด์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

-ไม่มี-

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด
บจก. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
Creative Syndicate Co., Ltd.
บจก. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 7

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ – สกุล / ตาแหน่ ง

นำยอภิชำติ คงชัย

ตาแหน่ ง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรฝ่ ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์

อายุ
(ปี )
49

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญำโท MBA Concentration Hotel & Restaurant
Management, New Haven University CT, USA
ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณั ฑิต สังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
0.01
2556 - ปัจจุบนั
2552 - 2556
2551 - 2552
2545 - 2551
2537 - 2545
2535 - 2537

นำงสำวสุดำพร
ตรองพำณิ ชย์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรฝ่ ำยเทคโนโลยี

41

ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต(เศรษฐศำสตร์ )
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยสยำม

0.01

2556 - ปัจจุบนั
2554 - 2556
2551 - 2554
2542 - 2551

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ฝ่ ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์
รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปฝ่ ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์
General Marketing Manager
Resident Manager
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ฝ่ ำยสำรสนเทศ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ผูจ้ ดั กำรแผนกพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ข้ อมูลการเข้ า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. โอ จี ซี กรุ้ป
Centre Point Q-House Public
Company
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป

-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจ. ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน
เทคโนโลยี

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั หน้ำ 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั
เมเจอร์

รายชื่อ

ซีนีเพล็กซ์
กรุ้ป

เมเจอร์
ซีนีแอด

เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
พรอพเพอร์ต้ ี

เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์
เซอร์วิส

อุดร ไฟว์
สตาร์
ซีนีเพล็กซ์

บริ ษทั ย่อย
สยาม
เชียงใหม่
ซีนี
เพล็กซ์

ซีนี
เพล็กซ์

รัชโยธิน

รัชโยธิน

เรี ยลตี้

ซี นีม่า

เมเจอร์
โบว์ล
กรุ้ป

รัชโยธิน
แมเนจ
เมนท์

คุณสมใจนึก เองตระกูล

/ x

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/ //

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

/ //

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์

/

คุณชัย จรุ งธนาภิบาล

/

คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร

/

คุณไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

/

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

/

คุณกิติกร พุม่ สว่าง

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

/ //

กรุ งเทพ ไอ
แมกซ์
เธียเตอร์

/ // x

/ //

คุณฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

/ //

/ //

/ //

คุณสุเมธ สอนสุทธิ์

/ //

/ //

/ //

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ย่อย
รายชื่อ

เมเจอร์ โฮลดิ้ง

ดิจิตอล โปรเจคเตอร์

เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น

อินเตอร์ เนชัน่ แนล

แมนเนจเม้นท์

วิลเลจ เอ็กซิ บิชนั่

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/ // x

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/ //

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

/ //

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์

/ //

อีจีวี

อีจีวี

อีจีวี

เค อารี น่า

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เอ็กซิ บิชนั่ ไฟว์สตาร์

เอ็มพิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
/ //
/

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

/ // x

คุณกิติกร พุม่ สว่าง

/ //

/ //

/ //

/ //

คุณฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //
/ //

คุณถิรชัย วุฒิธรรม

/x

คุณธนะชัย สันติชยั กูล

/

คุณอรรถพล ชดช้อย

/

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

/

คุณสุ เมธ สอนสุทธิ์

/ //

คุณอนงค์ สุขวรรณ

/ //

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริ หาร

/

กรรมการ

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้า 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานป็ นหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
ชื่ อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

40  ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

0.0031

-ไม่มี-ไม่มี-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (เฉพาะที่เกีย่ วข้ องกับธุรกิจบริษทั )
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั /

2557 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

2541 - 2550

ผูต้ รวจสอบภายใน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ประวัติการอบรม

สถาบัน : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การบริ หารงานตรวจสอบภายใน
- Business Strategy for Internal Auditors
สถาบัน : ACIS Professional Center
- Essential Knowledge for Information System Auditor

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสิ นทรัพย์ หน้า 1

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบอื่นๆ
- ไม่ มี -

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ หน้า 1

