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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัย ทัศ น์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษทั

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนายวิชา พูลวรลักษณ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาที่ผา่ นมาของเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ส่ งผลให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การ
ควบรวมกิจการกับ บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และการเข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯในอนาคต ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ น “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวม
ความบันเทิงสําหรับชีวติ คนรุ่ นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)”
และจากการที่บริ ษทั พัฒนาและสรรหาสุ ดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอยูเ่ สมอ ในปี 2557บริ ษทั จึงเปลี่ยนสโลแกน
ใหม่เป็ น “ร่ วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก หรื อ Sharing the world’s best entertainment dreams”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น 24 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า 9 บริ ษทั และ
เงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริ ษทั ทําให้โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยายวงกว้างครอบคลุมธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง ธุรกิจให้บริ การสื่ อโฆษณา ธุรกิจให้บริ การพื้นที่เช่าและบริ การ
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจศูนย์การค้าแบบเปิ ด ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ธุรกิจลงทุน และธุรกิจให้เช่า
และบริ การระบบเครื่ องฉายและอุปกรณ์
ณ สิ้น ปี 2559 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนของโรงภาพยนตร์ มีสาขารวมทั้งสิ้ น 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็ นสาขาในประเทศไทย จํานวน
110 สาขา 662 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 40 สาขา และต่างจังหวัดจํานวน 70 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศ 3 สาขา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 1 สาขา 7 โรงภาพยนตร์ และประเทศลาว 2 สาขา 9โรงภาพยนตร์ มีแบรนด์
ในเครื อทั้งหมด 10 แบรนด์
ส่ วนของโบว์ ลงิ่ ,คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง มีสาขารวมทั้งสิ้ น 15 สาขา ให้บริ การ 290 เลนโบว์ลิ่ง 174 ห้อง
คาราโอเกะ และ 5 ลานสเก็ตนํ้าแข็ง โดยแบ่งเป็ นในประเทศไทยมีแบรนด์ เมเจอร์โบว์ ฮิต และบลูโอ จํานวน 4 ซึ่งตั้งอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 9 สาขา ต่างจังหวัด 5 สาขา และในประเทศกัมพูชาอีก 1 สาขา ให้บริ การ 13 เลนโบว์ลิ่ง
ส่ วนของพื้นที่เช่ าและบริการ ให้บริ การในสาขาทั้งหมด 18 สาขา รวมพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้ น 50,656 ตารางเมตร มี
อัตราพื้นที่เช่าอยูท่ ี่ 90%

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ตารางจํานวนโรงภาพยนตร์ เลนโบว์ลิ่ง ห้องคาราโอเกะ ลานสเก็ตนํ้าแข็ง จํานวนพื้นที่ให้เช่าแบ่งตามกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
แบรนด์
จํานวน
โรง
โบว์ ลงิ่
คาราโอเกะ สเก็ตนํา้ แข็ง พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า
สาขา ภาพยนตร์
(เลน)
(ห้ อง)
(ลาน)
(ตารางเมตร)
(โรง)
82
447
154
94
2
14,715
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
13
61
23,909
อีจวี ี ซีนีม่า
1
16
38
15
374
พารากอนซีนีเพล็กซ์
2
28
46
30
1
11,537
เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
1
8
พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
1
15
24
25
1
เมกา ซีนีเพล็กซ์
1
10
15
10
1
หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์
1
8
120
ควอเทียร์ ซีเนอาร์ ต
1
12
เวสต์ เกตซีนีเพล็กซ์
7
57
ซีนีเพล็กซ์
1
7
13
สาขาในประเทศกัมพูชา
2
9
สาขาในประเทศลาว
รวม
113
678
290
174
5
50,656
บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สู่ มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
การฉายภาพยนตร์ ดว้ ยระบบดิ จิตอลในรู ปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบภาพและ
ระบบเสี ยงให้ดีข้ ึน และการจองตัว๋ หนังออนไลน์ ประกอบกับได้ทาํ การตลาดเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าด้วยการออกบัตร
สมาชิ ก M Generation ทําให้บริ ษทั มีฐานข้อมูลของลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดทํารายการส่ งเสริ ม
การขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย นั่นหมายความว่าบริ ษทั สามารถสื่ อสารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ส่ งผลให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริ การในโรงภาพยนตร์มากขึ้น
บริ ษทั ฯ มีแผนการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทัว่ พื้นที่ของประเทศไทย เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถมาใช้
บริ การในโรงภาพยนตร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว พร้อมกันนี้ในมุมมองของสื่ อโฆษณาที่รองรับด้วยระบบดิจิตอล จะทํา
ให้เกิดมิติใหม่ในรู ปแบบของการโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และถือเป็ นการเพิม่ รายได้ของสื่ อโฆษณา
ในอนาคตเช่นกัน
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ ที่เข้าฉาย ความเสี่ ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หาร ความเสี่ ยงทางด้านอัคคีภยั ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการ
ก่อการร้ายหรื อเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงความเสี่ ยงอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการคาดการณ์ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในด้านลบให้หมดไปหรื อให้นอ้ ยที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
เป็ นการนําความเติบโตมาสู่ องค์กรอย่างต่อเนื่องและถาวร
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 2
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เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีเป้าหมายหลักในการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ ทั้ง
ในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด ส่ งผลให้ในปั จจุบนั มีส่วนแบ่งทางการตลาด มากกว่าร้อยละ 70 และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ บริ ษ ทั ฯ ได้วางแผนการเพิ่ มยอดขายโดยการลงทุ นขยายสาขาและเพิ่ม จํานวนโรงภาพยนตร์ ให้ม ากขึ้ น เพื่ อให้
ครอบคลุมพื้นที่ ให้บริ การทัว่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงต่ างจังหวัด ที่ มีศกั ยภาพเพียงพอและคุม้ ค่ากับการ
ลงทุน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่จะเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผูม้ าใช้บริ การในการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ โดยนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่ วยอํานวยความสะดวก สําหรั บ ช่ องทางอื่ นๆ ที่ จะอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บ ริ การโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครื อ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริ การแล้วในปั จจุบนั มีดงั นี้
1.
ระบบ Call Center ที่ให้บริ การลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสาขา
2.
ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่าน website http://www.majorcineplex.com
3.
ระบบจองซื้อบัตรผ่านตูจ้ าํ หน่ายตัว๋ อัตโนมัติ
4.
ระบบจองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
5.
ระบบจองผ่าน application ในมือถือ (Major , Line Pay)
นอกจากเป้ าหมายการขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด
และเพิ่มยอดขายจากธุ รกิจโบว์ลิ่ง และการให้บริ การห้องคาราโอเกะ ควบคู่ไปด้วย โดยกําหนดเป็ นนโยบายการลงทุนและ
การตลาดที่ จะมี บริ การโบว์ลิ่งควบคู่ไปกับโรงภาพยนตร์ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็ นไปได้ของ
โครงการเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ ยังได้มีการขยายตัวในส่ วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้างศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลักดัน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น เช่น ธุรกิจสื่ อโฆษณา ซึ่ งใช้พ้นื ที่ครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์และภายใน
พื้นที่ตวั อาคาร ผ่านรู ปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads ธุรกิจอาหารและ
เครื่ องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ ซึ่งมีท้งั การผลิตภาพยนตร์ และจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
การที่บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจด้าน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ หารพื้นที่ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพและความชํานาญด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ หาร
พื้นที่ ขนาดเล็ก ซึ่ งทําให้การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดังกล่าวมีความสามารถพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สําหรับอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ในบางพื้นที่ที่มีกฎหมาย
บังคับอยู่

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

1.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

การเปลีย่ นแปลงและพัฒ นาการที่สําคัญในปี 2559
มกราคม 2559
 บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ซุ ปเปอร์ แบรนด์ ประเทศไทย พ.ศ. 2559
ต่อเนื่ อง 9 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2559 ตามเป้ าหมายและนโยบายของบริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ ในการสรรหาสุ ด
ยอดนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้ลูกค้าได้สัมผัสและเต็มอิ่มกับประสบการณ์บนั เทิงเหนือความ
ฝั น ตามสโลแกน “ร่ วมสร้ างฝั น บั น เทิ ง ระดั บ โลก หรื อ Sharing the world’s best entertainment
dreams” โดยได้รั บ การคัด เลื อ กตามหลัก เกณฑ์ข องซุ ป เปอร์ แ บรนด์ 3 ด้าน คื อ คุ ณ ภาพของแบรนด์
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์
กุมภาพันธ์ 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ลพบุรี จํานวน 5 โรง
มีนาคม 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ราชบุรี จํานวน 4 โรง
 เมื่ อวัน ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ลงทุ น ในบริ ษ ทั ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริ ษทั ถือหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยเปิ ดตัวด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่ องแรก เรื่ อง “20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรี เทิร์น”
เมษายน 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา จํานวน 3 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ในเครื อซีนีเพล็กซ์ สาขา อยุธยา ซิต้ ีพาร์ค จํานวน 6 โรง
พฤษภาคม 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ระนอง จํานวน 3 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส สตูล จํานวน 3 โรง
 บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญ ในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน ในบริ ษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด โดยประกอบธุรกิจให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เปิ ดให้บริ การรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง ณ ห้างสรรพสิ นค้า
เฟรนด์ชิฟ มอลล์ อ.เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สิ งหาคม 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส นครปฐม จํานวน 4 โรง
กันยายน 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส นาดี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 โรง
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์ จํานวน 5 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ 4DX (4 มิติ) และ โรงภาพยนตร์ VIP ที่หรู หราและทันสมัย แห่ งแรกในภาค
อีสาน ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโคราช จังหวัดนครราชสี มา
ตุลาคม 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ในเครื อซี นีเพล็กซ์ สาขา บลูพอร์ต อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 6
โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ลําปาง จํานวน 4 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาโลตัส พิมาย จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 2 โรง
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) ได้
จัดตั้งบริ ษทั เมตาคอกนิ ชั่น จํากัด ประกอบธุ รกิจในการเป็ นตัวแทน ซื้ อขายสื่ อโฆษณาทุกชนิ ด เพื่อเพิ่ม
ความ แข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 55.48 ของทุนจด
ทะเบียน
พฤศจิกายน 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2
โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี สุ ขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา บิ๊กซี บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส จะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 2 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ จํานวน 2 โรง
ธันวาคม 2559
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา แจ่มฟ้า จังหวัดลําพูน จํานวน 4 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา บิ๊กซี สิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 2 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส ประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 2 โรง
 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบิ๊กซี ลําพูน จํานวน 3 โรง
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559
o บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ดาํ เนิ นการ เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เมเจอร์ รี วอร์ ดส์
จํากัด และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริ การงานด้านลูกค้า สัมพันธ์ การชําระเงิน
ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และเครื อ ข่ ายเครื่ อ งพิ ม พ์คู ป องอัต โนมัติ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้ามากขึ้น
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 5

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

o บริ ษทั ได้ยื่นคําเสนอซื้ อหุ ้นบางส่ วนของ บริ ษทั สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“SF”) จํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุ ้น หรื อคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิ จากที่
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในกิจการ และเป็ นการลงทุน
ระยะยาว ซึ่ งถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญ ของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นการขยายธุ รกิ จ ให้มีความหลากหลาย
และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ซึ่งถือเป็ นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ ได้
มากขึ้น และเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดี เวลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) ในอนาคต

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม

ปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ภายในกลุ่มรวมทั้งหมด 33 บริ ษทั และเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริ ษทั ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

หมายเหตุปี 2559
1) บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั เมเจอร์ รี วอร์ ดส์ จํากัด
2) บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด ได้ปิดดําเนินการและชําระบัญชีเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 7

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ที่ให้บริ การโรงภาพยนตร์ มีดงั นี้
ชื่ อบริษทั

สั ดส่ วน
การถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม

1. บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด

99.93% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ระบบ 3 มิติ สาขา พารากอน

2. บริ ษทั สยาม ซีนิเพล็กซ์ จํากัด

99.99% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และระบบ
Real D ภายใต้แบรนด์พารากอน ซีนีเพล็กซ์

3. บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

99.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์อีจีวี ซีนีม่า

4. บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิบิชนั่ จํากัด

99.96% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์อีจีวี ซีนีม่า
สาขาศรี ราชา

5. บริ ษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

99.99% ให้เช่าและบริ การระบบเครื่ องฉายและอุปกรณ์

6. บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

99.96% ธุรกิจลงทุน

7. บริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์(แคมโบเดีย)
จํากัด

69.97% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งในประเทศกัมพูชา

8. บริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด

59.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในประเทศลาว สาขาเวียงจันทน์

9. บริ ษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล

99.99% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในประเทศลาว สาขาปากเซ

10. เมเจอร์ รี วอร์ดส์ จํากัด

99.99% ให้บริ การงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื อข่ายเครื่ องพิมพ์คูปอง
อัตโนมัติ

(เดิมชื่อ : บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด)

จากจุดเริ่ มต้นโรงภาพยนตร์ในรู ปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) ที่สร้างขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดย
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ในรู ปแบบของ Standalone สร้างบนที่ดินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปี ในรู ปแบบอาคาร 7-10 ชั้น
ซึ่ งรวมโรงภาพยนตร์ และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ดว้ ยกันและมีพ้ืนที่ให้เช่ าสําหรับร้านค้าหลากหลายรู ปแบบ ทําให้ผูช้ ม
ได้รับอรรถรสทั้งจากจํานวนภาพยนตร์ที่หลากหลายและร้านค้าร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย จากปริ มาณผูม้ าใช้บริ การใน
ศูนย์ Standalone ที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่กนั มาก ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีอตั ราพื้นที่เช่าเกินกว่า 90
% มาโดยตลอด โรงภาพยนตร์ รูปแบบ Standalone ณ สิ้ นปี 2559 มี 5 สาขาได้แก่ สาขาปิ่ นเกล้า (สาขาแรกของประเทศ
ไทย), สาขาสุ ขมุ วิท ,สาขารัชโยธิน ,สาขารังสิ ต และสาขาเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 8
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้วบริ ษทั ฯยังขยายสาขาในอีก 3 รู ปแบบดังนี้
• รู ปแบบห้างสรรพสิ นค้า
• รู ปแบบศูนย์การค้าแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์
• รู ปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ในอดีตการขยายสาขาในรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้าเป็ นที่นิยม เนื่ องจากห้างสรรพสิ นค้ามีอตั ราการเติบโตที่สูงมาก
อีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากกว่าการขยายสาขาแบบ Standalone ต่อมาบริ ษทั ฯได้เพิ่มรู ปแบบการขยาย
สาขาอีกรู ปแบบหนึ่ งคือแบบศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์มอลล์ต้ งั แต่ปี 2547 โดยการเข้าไปร่ วมลงทุนในบมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดี
เวลอปเม้นท์ซ่ ึ งเป็ นผูด้ าํ เนินธุ รกิจพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์ซ่ ึ งใช้เนื้ อที่
ในการก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือนดังนั้นจึงสามารถเลือกทําเลที่อยู่ใกล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการได้เป็ นอย่างดี
จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์ และมีโรงภาพยนตร์ เป็ นผูเ้ ช่าหลักธุรกิจของ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวล
อปเม้นท์จึงสามารถเติบโตได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นในช่ วงปี ที่ ผ่านมา ส่ งผลให้ปัจจุบนั บริ หารพื้นที่เช่ าสู งกว่า 4 แสนตารางเมตร
ก่อให้เกิดผลดีท้ งั ต่อทางบริ ษทั ฯ คือสามารถเข้าไปตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนสามารถให้สะดวกต่อผูช้ มภาพยนตร์โดยที่ไม่ตอ้ ง
เดินทางไกล สําหรับผลดีต่อ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ก็คือสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ าใช้บริ การได้
หลากหลายมากขึ้นด้วยโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์การค้า
อีกทางเลือกของการพัฒนารู ปแบบสาขาของบริ ษทั ฯ คือการเปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ และเลนโบว์ลิ่ง การเป็ นผู ้
เช่าหลักในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รู ปแบบนี้ประสบความสําเร็ จอย่างยิง่ ในต่างจังหวัดเพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่
เพียงแต่เป็ นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสําหรั บคนต่างจังหวัดแต่ยงั เป็ นจุดนัดพบตลอดจนเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสําหรับ
ครอบครัวอีกด้วย โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯครองส่ วนแบ่งตลาดมากกว่าร้ อยละ 70 ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในประเทศไทยเป็ นผลมา
จากการควบรวมกิ จการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ในปี 2547 ซึ่ งมี ส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณร้ อย
ละ 23 และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯมีแบรนด์ในเครื อทั้งสิ้ น 10 แบรนด์ดงั นี้
• เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
• หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์
• อีจีวีซีนีม่า
• ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
• พารากอนซีนีเพล็กซ์
• เวสต์เกตซีนีเพล็กซ์
• เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
• พาราไดซ์ซีนีเพล็กซ์
• เมกาซีนีเพล็กซ์
• ซีนีเพล็กซ์
บริ ษทั ฯมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้ น 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ สามารถรองรั บผูช้ มได้
158,632 ที่ นั่ง ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยยังมีจาํ นวนโรงภาพยนตร์ ต่อจํานวนประชากรอยู่ในระดับตํ่า บริ ษทั ฯจึงมี แผน
ขยายโรงภาพยนตร์ เพื่อรองรั บการขยายตัวของประชากรในปี 2560 อีกจํานวน 70 - 80 โรงภาพยนตร์ และต่อไปอีกอย่าง
น้อยปี ละ 50 - 80 โรงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 9
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โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริ การลูกค้าในทุกระดับชั้นและโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย
หลากหลายรู ปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์ แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสี ยงที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสให้กบั ลูกค้า บริ ษทั มุ่งขยายสาขาไปทัว่ ประเทศและเพื่อให้ผูม้ าใช้บริ การได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรง
ภาพยนตร์ ในรู ปแบบต่างๆบริ ษทั ฯจึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรู ปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ งโดยใช้รูปแบบการ
ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ ด้วยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ได้รับความนิ ยมสู งทัว่ โลกเพื่อให้ผูช้ ม
ภาพยนตร์ได้สมั ผัสถึงอรรถรสนั้น
สําหรับลูกค้าในระดับพรี เมี่ยมบริ ษทั ฯได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้
ชีวิตที่เหนื อระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์ พารากอนซี นีเพล็กซ์อย่างเช่นโรงภาพยนตร์ บางกอกแอร์ เวยส์บลูริบบอนสกรี น เป็ น
ไลฟ์ สไตส์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ใหม่สไตล์บูทีค เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่ ง
เป็ นกลุ่มคนรุ่ น ใหม่ที่ มีไลฟ์ สไตล์นิ ยมความสะดวกสบายและความเป็ นส่ วนตัวในการชมภาพยนตร์ อย่างเต็ม รู ป แบบ
สําหรับลูกค้าที่ใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ดงั กล่าวจะได้รับบริ การพิเศษแบบส่ วนตัว ณ หัองรับรองบางกอกแอร์ เวยส์บลูริบ
บอนเลาจน์ ซึ่ งตกแต่งด้วยบรรยากาศสุ ดชิคพร้อมบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวม
ไปถึงบริ การนวดสปาในโรงภาพยนตร์ แห่งแรกในเมืองไทย ภายในโรงภาพยนตร์ ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอน
ได้และมีบริ การหมอนและผ้าห่ มให้พร้อมสรรพทุกที่ นั่ง นอกจากนี้ พารากอนซี นีเพล็กซ์ยงั เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ “อิ
นิกม่าเดอะชาโดว์สกรี น” อีกนวัตกรรมหนึ่ งที่เป็ นเอกสิ ทธิ์ เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบาร์
เครื่ องดื่มและโรงภาพยนตร์ สุดหรู ขนาด 33 ที่นงั่ เหมาะสําหรับการจัดปาร์ ต้ ีส่วนตัวซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีท้ งั จาก
ลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร
ในปี 2554 ได้มีการเปิ ดบริ การโรงภาพยนตร์ 4DX ที่ พารากอนซี นีเพล็กซ์เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งโลก
ภาพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็ นภาพแสงสี เสี ยงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟคต่างๆด้วยการเพิ่ม
ความพิเศษให้กบั โรงภาพยนตร์ดว้ ยเก้าอี้แบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ
ณ สิ้ นปี 2559 รวมสาขาที่ให้บริ การโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้ น 9 สาขาได้แก่ สาขาพารากอน สาขารัชโยธิน สาขา
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาพรอมานาด สาขาเซ็นทรัลอีสต์
วิลล์ สาขาเดอะมอลล์โคราช และสาขาอิออนมอลล์ กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สําหรับการให้บริ การโรงภาพยนตร์ ในต่างประเทศ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ ที่ประเทศ
กัมพูชา ตั้งอยู่ที่ห้างอิออนมอลล์ กรุ งพนมเปญ บนพื้นที่ประมาณ 4,450 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ จาํ นวน 7
โรง 1,578 ที่นงั่ เป็ นโรงภาพยนตร์ รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบดิ จิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่ งมีโรงภาพยนตร์ วีไอพี 1 โรง
และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง ในปี 2558 บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ในนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จํานวน
5 โรง 1,148 ที่ นั่ง และในปี 2559 ได้เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ ในศูนย์การค้าเฟรนด์ชิป มอลล์ เมืองปากเซ แขวงจําปา
ศักดิ์ ประเทศลาว จํานวน 4 โรง 1,087 ที่นงั่

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 10

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ธุรกิจโบว์ ลงิ่ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง
ปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ที่ให้บริ การโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง มีดงั นี้
ชื่ อบริษทั

สั ดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด

99.99%

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ การด้านโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตนํ้าแข็ง
และการบันเทิง

บริ ษทั ฯได้เริ่ มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ที่ Standalone สาขาสุ ขมุ วิทจํานวน 20 เลนโดยเน้นความ
หลากหลายของการบริ การเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯในการเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในที่แห่ ง
เดียวภายใต้ชื่อ “เมเจอร์ โบว์ลฮิต” นําเสนอบริ การโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็ น
สถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสังสรรค์ดว้ ยกันได้แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬาเพียง
อย่างเดีย ว ต่อมาในปี 2549 บริ ษทั ฯได้เปิ ดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอริ ทึมแอนด์โบว์ล” โดยมี
ลักษณะเป็ นแฟชัน่ โบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนในย่านธุ รกิจใจกลางเมืองโดยเปิ ดแห่ งแรก ณ ห้างสรรพสิ นค้าสยาม
พารากอนให้บริ การโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ภายใน 1 ห้องประกอบด้วยเลน
โบว์ลิ่ง 4 เลนและบริ การคาราโอเกะ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี บริ ษทั จึงได้ทาํ การทยอยเปิ ดสาขาภายใต้แบรนด์ “บลู
โอริ ทึมแอนด์โบว์ล” เรื่ อยมา สําหรับการขยายธุ รกิจในต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ การเปิ ดสาขาใน
ประเทศกัมพูชาให้บริ การโบว์ลิ่ง 13 เลน โดยมีหอ้ งแบบแพลตินมั่ 1 ห้อง
นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้เปิ ดตัวลานสเก็ตนํ้าแข็งรู ปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ซับซี โร่ ” ซึ่ งกลายเป็ นที่สังสรรค์สําหรับกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ใจกลางเมืองสร้างความสนุ ก แปลกใหม่ บ นลานไอซ์ส เก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าที่นิยมกีฬาท้าทายสุ ด
อินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็ นสถานที่ที่ลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้ความบันเทิงด้วยบนพื้นที่
ให้บริ การต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยังให้บริ การลาน Academy สําหรับเรี ยนรู ้วิธีการเล่นกับครู สอน
ระดับมืออาชี พด้วยบรรยากาศส่ วนตัวโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปั จจุบนั บริ ษทั ฯเปิ ดให้บริ การลานส
เก็ตนํ้าแข็งทั้งหมด 5 สาขาได้แก่ เอสพลานาดสาขางามวงศ์วานแคราย (ธันวาคม 2552) สาขาสุ ขมุ วิท (มีนาคม 2555) สาขา
เมกาซีนีเพล็กซ์ (พฤษภาคม 2555) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
(ธันวาคม 2556)
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯเปิ ดให้บริ การในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทั้งหมด 15 สาขา ประกอบด้วย
เลนโบว์ลิ่ง 290 เลน ห้องคาราโอเกะ 174 ห้อง และลานสเก็ตนําแข็งจํานวน 5 ลาน
ในปี 2551 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิงได้ถูกขยายไปยังประเทศอินเดี ยบริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุน
กับบริ ษทั พีวีอาร์ จาํ กัด (PVRL) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ช้ นั นําที่จดั ตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ประเทศอินเดี ยร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั พีวีอาร์ บลูโอเอ็นเตอร์ เทนเมนต์จาํ กัด (PVR blu-O)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O ได้เปิ ดให้บริ การ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่แอมเบียนส์
มอลล์เมื องนิ ว เดลี เมื่ อเดื อนมี นาคม 2552 สิ้ นปี 2559 PVR blu-O เปิ ดให้บ ริ การรวมทั้งหมด 6 สาขาในประเทศอิ 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 การทั้งสิ้น 125 เลน
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 11

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ชื่ อบริษทั

สั ดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด

99.93%

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจให้บริ การสื่ อโฆษณา

จากการที่บริ ษทั ฯขยายสาขาเพิ่มขึ้น และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
ในแต่ละปี ได้ 25-30 ล้านคนทัว่ ประเทศ ทําให้ธุรกิจบริ การสื่ อโฆษณาเติบโตได้เป็ นอย่างดี บริ ษทั ย่อยภายใต้ชื่อ “บริ ษทั
เมเจอร์ ซี นี แ อด จํากัด ” จัด ตั้งขึ้น เพื่ อให้บ ริ การสื่ อโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์ แ ละพื้ น ที่ ท้ ังหมดภายใน Cineplex ทั่ว
ประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสิ นทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทําให้ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ของบริ ษทั หรื อที่เรี ยกกันว่า “cinemedia” มีอตั รากําไรมากกว่าร้อยละ 85
ปั จจุบนั cinemedia ครอบคลุมสื่ อโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริ เวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ
Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึ งโฆษณาบนสื่ อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรู ป แบบ 4 มิ ติ
(4D Ads) เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทําได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ เท่านั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีการทํากิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการขายแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive media) และทําโฆษณาสิ นค้าร่ วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion)
จากการที่ cinemedia เป็ นอีกช่องทางการโฆษณาที่มีประสิ ทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
โดยตรงมากกว่าสื่ อโฆษณาประเภทอื่น ส่ งผลให้ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้ เช่ าและบริการ
ปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริ การพื้นที่ให้เช่าและบริ การ มีดงั นี้
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ชื่ อบริษทั

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั
ในกลุ่ม

1. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารเฉพาะสาขา
สุขมุ วิท,รังสิ ต,งามวงศ์วาน

2. บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จํากัด

99.99%

ธุ รกิ จให้บ ริ การด้านสาธารณู ป โภคเฉพาะ
สาขาสุ ขมุ วิท, รังสิ ต, งามวงศ์วาน

3. บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด

99.99%

ธุ รกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคาร สําหรับสาขารัช
โยธิน

4. บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
สําหรับสาขารัชโยธิน

5. บริ ษทั รัชโยธิ น ซี นิม่า จํากัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สาขารัชโยธิ น
__________________________รับรองความถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 12

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ฯให้ บ ริ การพื้ น ที่ เช่ า ในรู ปแบบ Standalone เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ ห ลากหลาย
นอกเหนือจากการให้บริ การโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของร้านค้า
ให้สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การเป็ นหลัก ซึ่ งร้านค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับแนวหน้าและเป็ น
ที่นิยมของลูกค้า พื้นที่ให้เช่ามี 2 ลักษณะ คือ เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่ นใหม่ พื้นที่ของบริ ษทั ฯจึงเป็ นที่ดึงดูดสําหรับร้านค้าระดับสากลและ
แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ใ นประเทศ ท่ า มกลางการแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงของร้ า นอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆใน
การขยายสาขาส่ งผลต่ออัตราการใช้พ้ืนที่เช่าอยูใ่ นระดับสู งแทบทุกๆสาขา พร้อมด้วยบริ การเสริ มที่ควบคู่ไปกับการให้เช่า
พื้นที่ ได้แก่ บริ การแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภยั การทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริ การ
ส่ วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถ
ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯ มี การปรั บ พื้น ที่ ให้กลายเป็ นแหล่ งศูน ย์การค้าบริ เวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์ ของสาขา
เมเจอร์ รั ชโยธิ น มี การตกแต่ งสถานที่ ให้เป็ นแบบสไตส์ น านาชาติ โดยใช้ชื่ อว่า Center Point @ Major Ratchayothin มี
ร้านค้า ศูนย์รวมแฟชัน่ สถานเสริ มความงาม ร้านอาหาร นอกจากนี้ยงั มีลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางพื้นที่ Center Point
ให้เป็ นตลาดนัดสิ นค้ามือสอง ลานกิจกรรม หรื อ มินิคอนเสิ ร์ตอีกด้วย
แม้ในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559 ได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี เขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
ซึ่งโครงการคาดว่าจะเปิ ดให้ใช้บริ การภายในปี 2563 ในช่วงเวลานี้ยงั ส่ งผลให้รายได้ของร้านค้าเช่าลดลง อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็ จ จะทําให้บริ ษทั มีรายได้จากพื้นที่เช่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
ปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ที่ให้บริ การสื่ อภาพยนตร์ มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือ
หุ้น

ชื่ อบริษทั

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม

92.46%

ธุรกิจจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
โฆษณา

2. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

92.46%

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

3. บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด

92.46%

ธุรกิจจําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

4. บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของ บจก.เอ็ม วี ดี)

91.91%

ธุรกิจจําหน่ายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิ ทธิ์

5. บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด

92.46%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

6. บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด

83.22%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิง
ทุกรู ปแบบ

1. บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

สื่ อสิ่ งพิมพ์และ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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สัดส่ วนการถือ
หุ้น

ชื่ อบริษทั

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม

7. บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
จํากัด

41.61%

ธุรกิจให้บริ การแพร่ ภาพสัญญาณดาวเทียมและจัด
จําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

8. บริ ษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิ ล์ม

26.42%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวีดีทศั น์ รวมทั้งงานด้านบันเทิง
ทุกรู ปแบบ

9. บริ ษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิ ล์ม
ดิสทริ บิวชัน่ (ลาว) จํากัด

36.98%

ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

10. บริ ษทั เมตาคอกนิชนั่ จํากัด

55.48%

ธุรกิจตัวแทนซื้ อขายสื่ อโฆษณา

บริ ษทั ฯ ลงทุนในธุ รกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โดยการถือหุน้ ร้อยละ 92.46 ในบมจ. เอ็มพิคเจอร์ สเอ็นเตอร์ เท
นเมนท์ ในอดีตบริ ษทั ฯถือหุ ้นตรงในบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ ส จํากัด ซึ่ งจัดจําหน่ายภาพยนตร์ เข้าโรงภาพยนตร์ และยังได้ถือ
หุ น้ ในบริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั แปซิ ฟิค มาร์ เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์กรุ ้ป จํากัด) บริ ษทั ฯได้ทาํ การ
ปรับ โครงสร้า งธุร กิจ มาอย่า งต่อ เนื ่ อ งและตั้ง แต่เดือ นกรกฎาคม 2552 เป็ นต้น มา บริ ษ ทั ทั้ง สองได้อ ยู ภ่ ายใต้ก าร
บริ หารงานของบมจ. เอ็มพิคเจอร์ สเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ต้ งั แต่
ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยภายใต้ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ ดังนี้
 บจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส ถื อหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 92.46 ดําเนิ นการจัดหาและซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ต่างประเทศและ
ภาพยนตร์ ไ ทย ทั้งจากเอเชี ย ยุโ รป และอเมริ ก า โดยจะบริ ห ารจัด การจํานวนภาพยนตร์ ที่ จ ะเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ เพื่อให้มีภาพยนตร์ เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 สัปดาห์ของปี เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั อย่าง
สมํ่าเสมอแม้ในช่วงที่ภาพยนตร์ จากตลาดฮอลลีวดู ้ มีไม่มากนักโดยบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ สจํากัดจะซื้ อภาพยนตร์ จาก
ผูส้ ร้างอิสระ บริ ษทั หนังจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี จากการเป็ นผูน้ าํ ในตลาดโรงภาพยนตร์ ของบมจ. เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ส จํากัดอยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง
 บจ. เอ็มวีดี ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 92.46 ดําเนินการจัดหาและซื้ อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์
ไทย จัดทําในรู ปแบบ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ จากการบริ หารของบริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด ซึ่งจากเดิมจะบริ หารระยะเวลา
การจัดจําหน่าย (3-4 เดือนหลังจากภาพยนตร์ ออกฉาย) และรักษาระดับราคาขายดีวีดีและวีซีดีที่ออกสู่ตลาดให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ภาพยนตร์ สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดีโอ
อย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้ปรับขนาดของธุรกิจลงตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฮม เอ็นเตอร์เมนท์ที่มี
การปรับตัวลดลงจากการแทนที่ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น
 บจ. แปซิฟิ ค มีเดียเซลล์ ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 91.91 ดําเนินการจัดจําหน่าย ให้เช่าแผ่นซีดี แผ่นวีดีทศั น์
เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพลง ดนตรี เกมส์ (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด)
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 14

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

 บจ. เอ็ม เทอร์ ตไี้ นน์ ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 92.46 ดําเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย ก่อตั้งปี 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้างภาพยนตร์ ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย
 บจ. ทาเลนต์ วัน ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 83.22 ซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มในปี 2556 มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินการ
พิมพ์ จัดจําหน่ายพ็อคเกตบุ๊ค และผลิตภาพยนตร์ไทย
 บจ. ทรานส์ ฟ อร์ เมชั่น ฟิ ล์ม ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 26.42 ดําเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย บริ ษทั นี้ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 2557 จากการร่ วมทุนกับ 4 บริ ษทั คือ บจ.ทรู ไอคอนเท้นท์ ในกลุ่มทรู แบ็งคอค ฟิ ล์มสตูดิโอ แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
พลัส และบมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ บริ ษทั ละ 28.57%โดยคิดเป็ นมูลค่าราย
ละ 50 ล้านบาท และแม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่ วน 14.29% คิดเป็ นมูลค่า 25 ล้านบาท รวมเป็ นเงินลงทุน
ตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยเปิ ดตัวภาพยนตร์เรื่ องแรก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก” ออกฉายวันที่ 28 สิ งหาคม 2557 ในโรงภาพยนตร์ทวั่ ประเทศ
 บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ (M Channel) ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 41.61 ดําเนินการเผยแพร่ ภาพผ่าน
สัญญาณดาวเทียมและจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ บมจ.เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้ซ้ื อหุน้ สามัญเพิม่ โดย
วิธีแลกหุน้ สามัญที่ออกใหม่กบั บริ ษทั ฯในปี 2556
 บจ. เมตาคอกนิชั่น ถือหุ้นเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 55.48% ดําเนินการจัดทําและวางแผนงานเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์
และออฟไลน์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 บริ ษทั เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด(มหาชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั เม
ตาคอกนิชนั่ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในกลุ่มบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งขึ้น ทดแทนช่องทางการผลิตและจัดจําหน่ายแผ่น
VCD/DVD ที่กาํ ลังปรับตัวลดลง
 บจ. เอ็ม วีพ ี เอ็ม พิค เจอร์ ส ฟิ ล์ ม ดิ สทริ บิว ชั่ น (ลาว) ถื อหุ้ น เป็ นสั ด ส่ วนร้ อยละ 36.98 ดําเนิ น การจัด จําหน่ าย
ภาพยนตร์ ในประเทศลาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั เอ็ม
พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ ส ฟิ ล์ม ดิสทริ บิวชัน่ (ลาว)
จํากัด จํานวน 40,000 หุน้ เป็ นเงิน 1.77 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้ที่เติบโตจากภาพยนตร์ไทย ที่ผลิตจากบริ ษทั ในเครื อเรื่ อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซึ่งจัดได้วา่
เป็ นภาพยนตร์ ไทยที่ทาํ รายได้สูงที่สุดในรอบปี และมีการจัดหาและซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ มาฉายในโรงภาพยนตร์ มากกว่า
ปี 2558 บริ ษัท มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ทยให้ เติ บ โตขึ้ นอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ธุรกิจอื่น
เพือ่ ต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้ นปี 2559 ดังนี้
ชื่ อบริษทั

สั ดส่ วนการถือหุ้น

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

24.89%

ธุรกิจที่ประกอบกิจการ
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ

50.00%
(12.45% ทางอ้อมผ่าน SF)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

3. กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

33.00%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ

4. บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

40.00%

ธุรกิจจําหน่ายบัตรชมกีฬา คอนเสิ ร์ต และ
งานต่าง ๆ

5. บจ.พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์

49.00%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ณ ประเทศ
อินเดีย

6. บจ.พีวีอาร์

1.93%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ณ ประเทศอินเดีย

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์
บริ ษทั ลงทุนใน บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นาและบริ หารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบ
เปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์ในปี 2547 ด้วยรู ปแบบศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กบั แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายเติบโตไปควบคู่กนั โดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ ขณะที่สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเม้นท์ซ่ ึ งอยูใ่ นช่วงของการขยายธุ รกิจก็เป็ นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์ สามารถขยายสาขาได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน ณ
สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ลงทุนในบมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่ วนร้อยละ 24.89 เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจดทะเบียน
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า SF
เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคําเสนอซื้ อหุ ้นบางส่ วนของ บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (“SF”) จํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุ น้ หรื อคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของ บมจ.
สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ซึ่งบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ครัง ้
ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในกิจการ และเป็ นการลงทุนระยะยาว ซึ่ งถือ
เป็ นกลยุทธ์สําคัญของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั
ซึ่ งถือเป็ นโอกาสในการขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ได้มากขึ้น และเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินธุ รกิจของ บมจ.
สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ในอนาคต

__________________________รับรองความถูกต้อง
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
ในเดื อนมิ ถุ นายน 2550 บริ ษ ทั ฯได้มีพ ฒ
ั นาการที่ สําคัญ คือความสําเร็ จในการจัด ตั้งกองทุ นรวมสิ ทธิ การเช่ า
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นกองทุ น ที่ เข้าไปลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิ น และอาคารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิ ต รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กําไรที่ได้มาจากการขายกองทุน บริ ษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่
บนถนนรั ตนาธิ เบศร์ และศูนย์การค้าเมเจอร์ อเวนิ วรั ชโยธิ นที่ เข้าร่ วมลงทุนร่ วมกับ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ สดี เวลอปเมนท์
บริ ษทั ละร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการต่อยอด
ทางธุรกิจในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่ องโดยไม่ตอ้ งเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นและมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองมาก
เกิ น ไป กองทุ นรวมสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ จดทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า MJLF
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ในเดือนมิถุนายน 2550 บริ ษทั ฯได้เข้าลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ .คอม ด้วยสัดส่ วนร้อยละ 40 และต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริ ษทั ฯไปสู่ ช่องทางการเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรชมการ
แสดงต่างๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็ นช่องทางในการ
จําหน่ ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่ น บัตรคอนเสิ ร์ต บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการใช้ช่อง
จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้น
อีกด้วย
บจ. พีวอี าร์
บจ. พีวีอาร์ เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์
ชั้นนํารายหนึ่ งของประเทศอินเดีย พีวีอาร์ เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างเครื อข่ายโรงภาพยนตร์ ในรู ปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปั จจุบนั เครื อข่ายของพีวีอาร์ ประกอบด้วย 569 โรงภาพยนตร์ 123 สาขาในประเทศอินเดี ย ณ
สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนถือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.93 บจ. พีวีอาร์ จดทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศอินเดี ย
โดยมีอกั ษรย่อว่า PVRL
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์
บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เป็ นกิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั ฯ กับ บจ.พีวีอาร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551
เพื่อประกอบธุ รกิ จโบว์ลิ่งในประเทศอิน เดี ย ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จเสริ มที่ ดีให้กบั บจ.พีวีอาร์ ไม่ เพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบการโรง
ภาพยนตร์ แต่ ย งั มี ธุรกิ จบัน เทิ งแนวไลฟ์ สไตล์เสริ ม ด้ว ย ธุ รกิ จโบว์ลิ่ งแนวบัน เทิ งนี้ ได้รับ การตอบรั บ เป็ นอย่างดี จาก
ผูบ้ ริ โภคในเมื องนิ ว เดลี ซ่ ึ งเป็ นที่ ต้ งั ของสาขาแรก พี วีอาร์ บ ลู โอมี แผนที่ จะขยายสาขาเพิ่ม ขึ้ นอี กมากในเมื องใหญ่ ของ
ประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียถือเป็ นโอกาสทองสําหรับเมเจอร์ ซี นรเพล็กซ์ กรุ ้ป ในการเติบโตในต่าง
แดนในตลาดที่มีศกั ย์ภาพสู งและใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 49

__________________________รับรองความถูกต้อง
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บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จํากัด
บริ ษ ทั มี นโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ ไปสู่ ตลาดต่ างประเทศ เพื่ อรองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนหรื อ AEC ซึ่ งประเทศแรกที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนเปิ ดโรงภาพยนตร์ คือ กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยบริ ษทั ใน
นาม บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ในกัมพูชา จัดตั้ง บจ. เมเจอร์ แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 70 ขณะที่แพล
ตินมั่ ซี นีเพล็กซ์ ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 30 เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ แบรนด์ “เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” เป็ นโรงภาพยนตร์
หรู ระดับเวิลด์ คลาส 7 โรง และโบว์ลิ่ง 13 เลน
บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด เปิ ด
ให้บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ภ ายใต้แ บรนด์ “เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ แพลติ นัม ” ประกอบด้ว ยโรงภาพยนตร์ จาํ นวน 5 โรงที่
ศูนย์การค้าเวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซึ่ งตั้งอยูย่ ่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยบริ ษทั
ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 60 และแพลตินมั่ ซีนีเพล็กซ์ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 40
บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (“CJM”)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บริ ษทั ร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริ ษทั ซี เจ อีแอนด์เอ็ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ยกั ษ์ใหญ่ในเอเชีย ทําธุรกิจสื่ อบันเทิงครบวงจร โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ ซี เจ อีแอนด์เอ็ม เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิต
และจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี การร่ วมทุนครั้งนี้ภายใต้ชื่อ บริ ษทั ซี เจเมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์
จํากัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ท้ งั ในและต่างประเทศบริ ษทั ได้ถือหุน้ เป็ นจํานวน 245 หุ ้น มูลค่าเท่ากับ2.45
ล้านบาท โดยบริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบี ย น จากการประเมิ น อํานาจการควบคุ ม และ
ผลตอบแทนเงินลงทุนใน บจ. ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ใช้
วิธีส่วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในข้อมูลทางการเงินรวม และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บจ. ซี เจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์ เทนเม้นท์ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ ใหม่จาํ นวน 6,500 หุน้ ในราคาที่ตราไว้ 10,000 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั
ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่ วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 49 เป็ นจํานวนเงิน31.85 ล้านบาท ผลงานภาพยนตร์เรื่ องแรกคือ “20
ใหม่ยเู ทิร์นวัย หัวใจรี เทิร์น” ซึ่งเข้าฉายภายในเดือนธันวาคม 2559
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุ รกิจหลักของกลุ่ มคื อการทําศูนย์รวมความบันเทิ ง ในนาม
“เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุ รกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง ในนาม “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิต” “บลูโอ ริ ทึมแอน์โบว์ล”และ “ซับ ซีโร่ ” เป็ นบริ การบันเทิงหลักที่จะดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในสาขา สําหรับพื้นที่
ส่ วนที่เหลือภายในสาขา จะถูกจัดสรรให้กบั กิจการร้านค้าภายนอกเช่าดําเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะคัดสรร
เฉพาะร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าและบริ การประเภทที่เสริ มและสนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายของสิ นค้าและความครบ
วงจรในงานบริ การเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้สินค้าและบริ การนั้นจะต้องมีลกั ษณะสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
และรสนิยมของกลุ่มลูกค้าของโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งเป็ นหลัก
การขยายสาขาในแต่ ละครั้ง กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ ต้ งั เป็ นสําคัญ สาขาของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยู่บนทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและ
สถานที่ทาํ งานบริ ษทั เอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เข้าไปในห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า
__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์ มอล์ล) และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ล้วนเป็ นโอกาสทางการค้าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในการสร้าง
ฐานลูกค้าและธุ รกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิ่งให้กว้างขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้ยึดนโยบายการวางรู ปแบบ
ของสิ นค้าและบริ การที่หลากหลายในทุกสาขา ทําให้บริ เวณพื้นที่ให้บริ การในแต่ละสาขาแวดล้อมด้วยร้านค้าร้ านอาหาร
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งที่เป็ นบริ การเพื่อความบันเทิงหลัก
จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สามารถจําแนกตามรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจออกได้
เป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 : ศูนย์บนั เทิง (Standalone Complex)
การประกอบธุ รกิ จในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิง ในลักษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเป็ น
เจ้าของอาคารและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพือ่ ธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่า
สําหรับร้านค้าต่างๆ และกําหนดพื้นที่บางส่ วนให้เป็ นพื้นที่ใช้สอยส่ วนกลางรวมทั้งลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion
Hall)
จุดเด่นที่สาํ คัญของการเป็ น Standalone Complex ทําให้มีความคล่องตัวอย่างมากในการบริ หารธุ รกิจภายในพื้นที่
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลต่อรายได้จากแต่ละธุ รกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคล่องตัวในการกําหนดเวลาเปิ ดปิ ดอาคารซึ่ งมีผลต่อระยะเวลาเปิ ดให้บริ การและโอกาสการทํารายได้ การวางผังโครงสร้ างพื้นที่ บริ การแต่ละส่ วนอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขนาดพื้นที่ร้านค้าเช่า รวมทั้งการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้ และสนับสนุนยอดขายในแต่
ละสาขา
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในรู ปแบบของศูนย์บนั เทิง (Standalone Complex) ประกอบด้วย 5 สาขาได้แก่สาขาปิ่ นเกล้า
สาขารัชโยธิน สาขาสุขมุ วิท สาขารังสิ ต และสาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย
รู ปแบบที่ 2 : สาขา
การประกอบธุ รกิ จในรู ปแบบของสาขา กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จะดําเนิ นการเช่ าพื้ น ที่บ างส่ ว นภายในอาคาร
ศูนย์การค้า การเช่าพื้นที่ทาํ ให้มีขอ้ จํากัดในด้านของขนาดพื้นที่ให้บริ การ ดังนั้นบริ การหลักที่มีในสาขาจะเปิ ดให้บริ การ
ส่ วนโรงภาพยนตร์ เป็ นหลัก และจัด สรรพื้น ที่ ส่ ว นที่ เหลื อจากบริ เวณโรงภาพยนตร์ เพื่ อให้เช่ าช่ วงสําหรั บ เป็ นร้ านค้า
ให้บ ริ การ ยกเว้นบางสาขา หากได้พ้ืนที่ เช่ าที่ มีขนาดใหญ่ พอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปิ ดให้บ ริ การทั้งโรง
ภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่บางส่ วนสําหรับให้เช่าช่วงต่อ (หากมีพ้นื ที่เหลือ)
ในรู ปแบบของสาขา บริ ษทั ฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็ นต้น
2.
รู ปแบบที่อยูใ่ นห้างแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3.
รู ปแบบที่อยูใ่ นศูนย์การค้าแบบเปิ ด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกาบางนา ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น

__________________________รับรองความถูกต้อง
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั
โครงสร้างรายได้จาํ แนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ประจําปี 2559
กลุ่มธุรกิจ

ล้านบาท

ประจําปี 2558

%

ล้านบาท

ประจําปี 2557

%

ล้านบาท

ประจําปี 2556

%

ล้านบาท

%

1.ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์

6,264

71.6

5,920

69.0

5,785

67.1

5,265

68.3

2.ส่ วนงานธุรกิจโฆษณา
3.ส่ วนงานธุรกิจโบว์ลลิง่ และคาราโอเกะ

1,287
429

14.7
4.9

1,224
454

14.3
5.3

1,127
481

13.1
5.6

1,063
429

13.8
5.6

477

5.5

522

6.1

520

6.0

482

6.2

288

3.3

460

5.4

710

8.2

474

6.1

8,745

100.0

8,580

100.0

8,623

100.0

7,713

100.0

4. ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ
5. ส่ วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์
รวมรายได้

หมายเหตุ ตัวเลขรายได้แต่ละส่ วนงานธุรกิจในตารางข้างต้นได้มีการสุทธิรายการระหว่ างกันแล้ว

2.1

การประกอบธุรกิจของแต่ ละผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯแบ่งออกได้เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
1

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง
ธุรกิจให้บริ การสื่ อโฆษณา
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริ การ
ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1.1.1 โรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาที่
เปิ ดให้บ ริ ก ารจะถู ก กําหนดให้มี โ รงภาพยนตร์ โ ดยเฉลี่ ย จํานวน 2 โรงขึ้ น ไป ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ส ามารถรองรั บ กับ จํานวน
ภาพยนตร์ ที่จะเข้าฉายได้หลายเรื่ องในวันและเวลาเดี ยวกัน ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการ
เลือกชมภาพยนตร์ ให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ ระดับพรี เมี่ยม เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานที่หรู หรา สวยงาม
และการบริ การที่ประทับใจลูกค้ายิ่งขึ้น ปั จจุบนั มีสาขารวมทั้งสิ้ น 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็ นสาขาในประเทศ
ไทย จํานวน 110 สาขา 662 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่ในกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 40 สาขา และต่ างจังหวัดจํานวน 70
สาขา และสาขาในต่ างประเทศ 3 สาขา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 1 สาขา 7 โรงภาพยนตร์ และประเทศลาว 2 สาขา 9โรง
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 20

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ภาพยนตร์ มีแบรนด์ในเครื อทั้งหมด 10 แบรนด์ สามารถรองรับจํานวนผูช้ มได้ท้ งั สิ้ น 158,542 ที่นงั่ ซึ่ งมีรายละเอียดแต่ละ
สาขา ดังนี้
1)

โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จํานวน 82 สาขา 447 โรงภาพยนตร์ 106,134 ที่นงั่ แบ่งเป็ น
1.1

ประเภทสถานที่ต้งั
1. Standalone
4 สาขา

2. Lifestyle Mall
2 สาขา
3. Hypermarket
9 สาขา

4. Department Store
11 สาขา

สาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 26 สาขา
จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. สาขารังสิ ต

16

3,465

2. สาขารัชโยธิน

15

3,740

3. สาขาปิ่ นเกล้า

13

3,850

4. สาขาสุ ขมุ วิท
1. สาขาแจ้งวัฒนะ
2. สาขาเพชรเกษม

8
5
6

1,746
1,040
1,746

1. สาขาบางกะปิ

10

2,256

2. สาขาศาลายา

5

1,003

3. สาขาธัญบุรี

4

1,020

4. สาขาโลตัสนวนคร

4

1,194

5. สาขาโลตัสศรี นคริ นทร์

5

1,259

6. สาขาบิ๊กซีมหาชัย

5

1,168

7.สาขาโลตัสบางใหญ่

8

2,050

8.สาขาโลตัสนครปฐม

4

890

9.สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์

4

912

1. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์
2. สาขาบางนา

7
10

1,476
1,954

3. สาขาพระราม 2

9

1,710

4. สาขาพระราม 3

9

2,596

5. สาขานนทบุรี

7

827

6. สาขารามคําแหง

7

2,114

7. สาขาสําโรง

12

2,228

8. สาขาสามเสน

6

1,505

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 21

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ต้งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

9. สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

11

1,973

10. สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ ค รังสิ ต

10

1,701

11.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ

5

1,165

205

46,588

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. สาขานครสวรรค์
2. สาขาพิษณุโลก
3. สาขาสมุย

5
4
3

1,138
1,067
918

4. สาขาชลบุรี
5. สาขากระบี่
6. สาขาอยุธยา

4
4
4

1,063
1,134
1,313

7. สาขาเพชรบูรณ์
8. สาขาโลตัสบ้านโป่ ง
9. สาขาอมตะนคร

4
5
5

1,144
1,442
1,310

10.สาขากําแพงเพชร

4

1,008

11.สาขาบิ๊กซีจนั ทบุรี

5

1,338

12.สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด

5

1,277

13.สาขาโลตัสแกลง

4

1,079

14.สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี

4

1,068

15.สาขาโลตัสหนองบัวลําภู

4

994

16.สาขาโลตัสนครสวรรค์

4

972

17.สาขาฉะเชิงเทรา

5

1,711

18.สาขานครศรี ธรรมราช

4

971

19.สาขาโลตัสสุ พรรณบุรี

4

839

20.สาขาบิ๊กซีนครพนม

2

616

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

รวม
1.2

สาขาต่างจังหวัด จํานวน 56 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

1. Hypermarket
36 สาขา

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 22

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

21.สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี

2

712

2
จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

498
รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

23.สาขาโลตัสขอนแก่น ประตูน้ าํ

5

1,041

24. สาขาบิ๊กซี ลพบุรี

5

1,101

25. สาขาบิ๊กซีราชบุรี

4

948

26. สาขาพะเยา

3

652

27. สาขาบิ๊กซีระนอง

3

694

28. สาขาโลตัสสตูล

3

707

29. สาขาโลตัสนาดี

3

669

30. สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์

5

1,329

31. สาขาบิ๊กซี ลาํ ปาง

4

866

32. สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย

2

398

33. สาขาบิ๊กซี บา้ นไผ่

2

546

34. สาขาโลตัสจะนะ

2

456

35. สาขาบิ๊กซี สิชล

2

456

36. สาขาโลตัสประจวบคีรีขนั ธ์
1. สาขาพัทยา

2
8

192
1,748

2. สาขาหัวหิน

4

1,404

1. สาขาเชียงใหม่

7

1,843

2. สาขาอุดรธานี
3. สาขาอุบลราชธานี
4. สาขาสระบุรี

8
5
4

2,120
826
1,100

5. สาขาเชียงราย
6. สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี

5
7

1,231
1,566

7. สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก

5

1,169

8. สาขาโรบินสันสระบุรี
9.สาขาโรบินสันสกลนคร

6
4

1,317
856

10.สาขาเดอะ สกาย อยุธยา

4

951

11.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่

10

2,435

12.สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด

4

961

22.สาขาบิ๊กซีน่าน
ประเภทสถานที่ต้งั

2. Lifestyle Mall
2 สาขา
3. Department Store
18 สาขา

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 23

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ต้งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

13.สาขาพังงา

3

634

14.สาขาโรบินสันมุกดาหาร

4

1,016

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
8

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
1,530

16.สาขาสหไทย สุราษฎ์ธานี

7

1,408

17.สาขาเซ็นทรัลสมุย

3

672

18.สาขาแจ่มฟ้า ลําพูน

4

1,092

242

59,546

สาขาในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
15.สาขาเซ็นทรัลระยอง

รวม
2)

โรงภาพยนตร์อีจีวี ซีนีม่า จํานวน 13 สาขา 61 โรงภาพยนตร์ 13,281 ที่นงั่
2.1)

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 4 สาขา
สาขาในเครื ออีจีวี

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1. Hypermarket
2 สาขา

1. สาขาอ้อมใหญ่
2. สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ

5
2

1,224
348

2. Department Store
2 สาขา

1. สาขาซีคอนบางแค
2. สาขาลาดพร้าว

10
7

1,832
908

24

4,312

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)

1.สาขาโลตัสขอนแก่น

5

1,228

2.สาขาแม่สอด

4

1,184

3.สาขาโลตัสสงขลา
4.สาขาโลตัสนครศรี ธรรมราช

5
4

1,243
876

5.สาขาบิ๊กซี อุดรธานี

4

844

6.สาขาโลตัส สุ ราษฎร์ธานี
7. สาขาโลตัสพิมาย
8. สาขาบิ๊กซีลาํ พูน
1. สาขาศรี ราชา

6
2
3
4

1,298
377
738
1,181

37

8,969

รวม
2.2)
ประเภทสถานที่ต้งั
1. Hypermarket
8 สาขา

2. Department Store 1 สาขา

สาขาต่างจังหวัด จํานวน 9 สาขา
สาขาในเครื ออีจีวี

รวม

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 24

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

3)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขาในเครื อพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จํานวน 1 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั
1.Department Store
4)

สาขาในเครื อพารากอน
1. สาขาสยามพารากอน

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
16

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
4,476

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
16
12
28

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

สาขาในเครื อเอสพลานาด จํานวน 2 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครื อเอสพลานาด

1.Standalone 1 สาขา
2. Lifestyle Mall 1 สาขา
รวม

1. สาขางามวงศ์วาน แคราย
1.สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก

5)

สาขาในเครื อซีนีเพล็กซ์ จํานวน 7 สาขา
5.1) สาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 3 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั
1.Department Store
3 สาขา

สาขาในเครื อซีนีเพล็กซ์
1. สาขาซีคอน ศรี นคริ นทร์
2. สาขาพรอมานาด

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
14
8

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
3,311
1,911

8

1,232

30

6,454

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
2,548
1,051
1,203

3. สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์
รวม
5.2) สาขาในต่างจังหวัด จํานวน 4 สาขา
ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครื อซีนีเพล็กซ์

1.Department Store
3 สาขา

1. สาขาโคราช
2. สาขาไดอาน่า หาดใหญ่
3. สาขาบลูพอร์ต หัวหิน

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
10
5
6

2.Lifestyle Mall 1 สาขา

1. สาขาอยุธยา ซิต้ ีพาร์ค

6

1,500

27

6,302

รวม

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 25

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

6)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขาในเครื ออื่นๆ จํานวน 5 สาขา
6.1) สาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 4 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั
1.Department Store
4 สาขา

สาขาในเครื ออื่นๆ

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
8
15

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
1,550
3,445

3. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

8

1,436

4. สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์

12

2,365

43

8,796

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
10

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
2,361

10

2,361

1. สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
2. สาขาเมกา บางนา

รวม
6.2) สาขาในต่างจังหวัด จํานวน 1 สาขา
ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในเครื ออื่นๆ

1.Department Store 1 สาขา 1. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
รวม
7)

สาขาในต่างประเทศ จํานวน 3 สาขา

ประเภทสถานที่ต้งั

สาขาในต่ างประเทศ

จํานวนโรงภาพยนตร์
(โรง)
1.Department Store 3 สาขา 1. สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา
7
2. สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศ
5
ลาว
3. สาขาปากเซ ประเทศลาว
4
รวม
16

รองรับผู้ชมได้ สูงสุ ด
(จํานวนทีน่ ั่ง)
1,578
1,148
1,087
3,813

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ที่
สวยงามหรู หราทันสมัยหลากรู ปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่ องของเก้าอี้นงั่ ชมภาพยนตร์จะมีให้เลือกหลายรู ปแบบ
และมีให้เลือกหลายระดับราคา การจัดวางเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะเป็ นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งการวาง
เก้าอี้สลับช่องไฟระหว่างแถว ทําให้ไม่เกิดการบังกันระหว่างแถวหน้าและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ระหว่างแถวหน้าและ
แถวหลังให้กว้างยิง่ ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากนี้สาขาส่ วนใหญ่ยงั จัดให้มี
บริ การห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงการให้บริ การนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารู ้สึก
ผ่อนคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกด้วย

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ Mega Screen ที่มีขนาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้างภายในโรงภาพยนตร์ ทําให้ผชู ้ มสามารถเห็นภาพได้ชดั เจนใน
ทุกตําแหน่งที่นงั่ และล่าสุ ดก็มีนวัตกรรมการชมภาพยนตร์ที่เรี ยกว่า Screen X เป็ นเทคโนโลยีในการฉายภาพยนตร์ดว้ ย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศา รอบทิศทาง เป็ นจอจากขอบล่างจรดเพดานในรู ปแบบเดียวกับจอไอแม็กซ์ โดยใช้ระบบ
การฉายภาพยนตร์จาก 3 ทิศทาง ด้วยเครื่ องฉายภาพยนตร์ 9 ตัว มาพร้อมกับระบบเสี ยง Dolby Atmos ที่ให้เสี ยงสามมิติ
รอบทิศทาง และลําโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งความสมบรู ณ์แบบทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสี ยงในระบบ All Digital
Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีความ
บันเทิงครบรสทั้งภาพ แสง และเสี ยงบนจอภาพ ซิลเวอร์สกรี น ที่มีความละเอียดคมชัด สมจริ ง กว่าระบบดิจิตอลทัว่ ไปถึง
30% ผ่านเครื่ องฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ
“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ ไอแมกซ์ ”
เป็ นโรงภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เปิ ดให้บริ การที่พารากอนซีนีเพล็กซ์ ภายในโรงภาพยนตร์
สามารถรองรับผูช้ มได้สูงสุ ดถึง 491 ที่นงั่ เป็ นโรงภาพยนตร์ที่มีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และสู ง 21 เมตร
พร้อมด้วยระบบเสี ยงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําให้ภาพและเสี ยงที่ถ่ายทอดคมชัดเหมือนเข้าอยูใ่ น
เหตุการณ์จริ ง และปัจจุบนั ทางเมเจอร์ยงั ได้นาํ ระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข้ามาซึ่งเป็ นระบบการฉายในรู ปแบบ
ใหม่ที่ให้ภาพคมชัดกว่าปกติถึง 10 เท่า พลังเสี ยง Digital Surround 12,000 วัตต์ ปั จจุบนั เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ได้เปิ ดให้บริ การ
โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ จํานวน 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาพารากอน,สาขารัชโยธิน,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่,
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และสาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์ รองรับผูเ้ ข้าชมได้รวม 2,594 ที่นงั่
ปั จจุบนั ราคาบัตรเข้าชมโดยเฉลี่ย 250-450 บาทสําหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 200-400 บาท สําหรับ
ภาพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตามประเภทของเก้าอี้ที่ให้บริ การ เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภาพยนตร์แต่
ละเรื่ องใช้เวลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่ โมง นอกจากนี้โรงภาพยนตร์จอยักษ์ไอแมกซ์ยงั สามารถรองรับ
การฉายภาพยนตร์ฮอลลีวดู ความยาว 2-3 ชัว่ โมงได้เพือ่ ความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง
“โรงภาพยนตร์ 4DX”
เปิ ดให้บริ การที่พารากอนซี นีเพล็กซ์ เป็ นที่แรก โรงภาพยนตร์ 4DX เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลก
ภาพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ภาพ แสง สี เสี ยง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคต่าง ๆด้วยการ
เพิม่ ความพิเศษให้กบั โรงภาพยนตร์ดว้ ยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อมเอ็ฟเฟ็ กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล
3 มิติ ซึ่ งเอ็ฟเฟ็ กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเป็ นอย่างดี เพิ่มความตื่นเต้นให้กบั ภาพยนตร์ไม่วา่ จะเป็ นการขยับของเก้าอี้ ลม
เป่ า ละอองนํ้า กลิ่น แรงสัน่ สะเทือน สะกิดขา สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิ ลเวอร์
สกรี น ที่ให้ภาพคมชัดสมจริ งภาพที่ฉายเป็ นระบบ Master image 3D พร้อมแว่นตาบางเบาที่รับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติ
เท่านั้น สําหรับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้ นเป็ นภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนชื่นชอบ
แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ ที่เป็ น Simulator ทัว่ ๆไป เช่นที่ Dream world หรื อ Siam Ocean World ที่ฉายหนังเพียง 7 นาที
เท่านั้นหรื อแม้กระทัง่ ภาพยนตร์ไทยที่สามารถทํา 4D Effect ได้เช่นกัน โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้ มได้
สู งสุดถึง 140 ที่นงั่ ราคาบัตรเข้าชมโดยเฉลี่ยประมาณ 350 - 500 บาท ปั จจุบนั เมเจอร์ฯ เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ 4DX
ทั้งสิ้ น 9 สาขา คือ สาขาพารากอน, สาขารัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่,
__________________________รับรองความถูกต้อง
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สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์, สาขาพรอมานาด ,สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์ ,สาข้เดอะมอลล์โคราช และสาขาอิออนมอลล์ กรุ ง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ในด้านความปลอดภัยของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ฯ คํานึ งเป็ นพิเศษ
และถือเป็ นหลักการสําคัญของงานบริ การที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จากการเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ ให้มี
ทางเดินด้านนอกโรงโดยรอบเชื่อมต่อถึงกันไม่สับสน ซึ่ งจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้น เช่นสาขาที่เป็ น Standalone เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ ไว้ในอาคารตั้งแต่เริ่ มต้นขออนุญาตกับทางราชการเลย และต่อเชื่อมกับทางหนี
ไฟ โดยเชื่อมต่อไปยังบันไดหนี ไฟที่สามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนี ไฟออกนอกอาคารได้ทนั ที ข้อสําคัญทางเดิน
โดยรอบ หรื อบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉิ นติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสว่างหากเกิดเหตุการณ์ข้ ึน สําหรับสาขาที่อยูต่ ามอาคาร
ของผูอ้ ื่น ทางบริ ษทั ฯ ก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลักโดยใช้หลักการเดียวกับอาคารที่เป็ นของบริ ษทั ฯ เอง ทางเดินไม่
มืดมี แสงสว่างเพียงพอ มี ไฟฉุ กเฉิ นติ ดตั้งโดยรอบ และเดิ นได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สับสน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในจุดต่างๆและเครื่ องมือตรวจจับอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สิน
ของผูม้ าใช้บริ การอีกด้วย
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1.
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพาะส่ วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยี ข องโรงภาพยนตร์ ที่ สํ า คั ญ คื อ ระบบการฉายภาพและระบบเสี ยง หรื อจะเรี ยกรวมว่ า เป็ น
ผูล้ งทุนใน Hardware โดยเจ้าของภาพยนตร์หรื อผูส้ ร้างภาพยนตร์จะเรี ยกเป็ น ผูล้ งทุนใน Software
2.
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ไม่มีภาระต้นทุนในส่ วนของการจัดซื้ อภาพยนตร์ (หนัง) เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั
ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ จะเป็ น
ผูส้ ่งฟิ ล์มหรื อเทปภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็ นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้าของ
Software จะเป็ นผูล้ งทุนโปรโมทภาพยนตร์ ของตัวเองให้เป็ นที่ นิยมของคนดู ซึ่ งหมายถึงต้นทุนทางการตลาดทั้งหมดที่
เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่ องนั้นๆ เจ้าของภาพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
3.
รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์ ทางเจ้าของโรงภาพยนตร์ จะเป็ นผูเ้ ก็บจากผูช้ ม และจะแบ่งส่ วนแบ่งค่า
ตัว๋ หนังที่ได้รับมาให้กบั เจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้ รายได้ส่วนนี้ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ
ร้ อยละ 55 ของรายได้รวม การประกอบธุ ร กิ จโรงภาพยนตร์ ข องกลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ ยังมี รายได้เสริ ม จากการขาย
เครื่ องดื่มและป๊ อปคอร์ น (Concession) และรายได้จากการขายบัตรสมาชิก (M-Generation Cash Card )ซึ่ งเป็ นบริ การเสริ ม
ที่สนับสนุนยอดขายตัว๋ หนังได้เป็ นอย่างดี
4.
รายได้ที่มีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้จากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (On-screen Advertising)
และพื้นที่ใช้สอยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่รวมถึงการได้รับเงินสนับสนุนทํากิจกรรมร่ วมกับเจ้าของสิ นค้า
ต่างๆ (Sponsorship)
5.
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็ นเจ้าของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนั้นจึงสามารถ
ที่จะจัดการบริ หารเรื่ องของเวลาฉายภาพยนตร์ ได้ง่ายกว่าการเข้าไปเช่ าพื้นที่ ในอาคารของผูอ้ ื่น เช่ นฉายรอบแรกเร็ วกว่า
__________________________รับรองความถูกต้อง
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หรื อรอบสุ ดท้ายสามารถเลิกได้ดึกกว่าคู่แข่ง และยังสามารถที่จะใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ในการ
ส่ งเสริ มการขายได้
6.
ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่ งบางโรงของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุผูช้ มได้ถึงประมาณ
กว่า 1,000 ที่นง่ั ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบในการรองรับกับปริ มาณของผูช้ ม ที่เข้าชมเมื่อเวลาที่มีภาพยนตร์ ในระดับ Blockbuster
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ สามารถที่จะทําเงินรายได้จากโรงขนาดใหญ่ได้มาก แต่สําหรับโรงขนาดเล็กจะต้องฉายภาพยนตร์ เรื่ อง
เดียวกันหลายรอบจึงจะได้รายได้เท่าโรงขนาดใหญ่
1.1.2 สาขาและทําเลที่ต้ัง
สาขาที่เปิ ดให้บริ การในปั จจุบนั มีพ้นื ที่ให้บริ การครอบคลุมแหล่งชุมชนจํานวนมาก สรุ ปได้ดงั นี้
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สาขา
1. สาขาปิ่ นเกล้า
2. สาขาสุ ขมุ วิท
3. สาขารัชโยธิน
4. สาขารามคําแหง
5. สาขาแจ้งวัฒนะ
6. สาขารังสิ ต
7. สาขาพระราม 3
8. สาขาบางนา
9. สาขาบางกะปิ
10. สาขาพระราม 2
11. สาขานนทบุรี
12. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์
13. สาขาเพชรเกษม
14. สาขาสําโรง
15. สาขาศาลายา
16. สาขาธัญบุรี
17. สาขาโลตัสนวนคร
18. สาขาโลตัสศรี นคริ นทร์
19. สาขาสามเสน
20. สาขามหาชัย

สถานทีต่ ้ัง
เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
เลขที่ 1221/39 ถนนสุ ขมุ วิทปากซอยสุขมุ วิท 61
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกล้สี่แยกรัชโยธิน
เลขที่ 73 ถนนรามคําแหงใกล้เดอะมอลล์ 3 รามคําแหง
โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้หา้ งบิ๊กซี
เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิ ต-นครนายก
ใกล้ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ ค รังสิ ต
ชั้น 7 และชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา
ชั้น 3 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ
ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
ชั้น 4 , 6 ห้างริ เวอร์ พลาซ่า ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
ชั้น 2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าอิมพีเรี ยล เวิลด์ สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ชั้น 1 ของห้างเทสโก้-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสาย 5
ชั้น 2 บิ๊กซี รังสิ ตคลอง 6 ตําบลรังสิ ต อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ชั้น3 อาคารเทสโก้โลตัส 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธานี
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส หมู่ 6 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมืองใหม่จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุ พรี ม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต
เลขที่ 79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร

__________________________รับรองความถูกต้อง
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สาขา
21. สาขาพาราไดซ์
22.สาขาเมกา ซี นีเพล็กซ์
23.สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
24.สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ค รังสิ ต
25.สาขาโลตัสบางใหญ่
26.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
27.สาขาซีคอนบางแค
28.สาขาลาดพร้าว
29.สาขาซีคอนสแควร์
30.สาขาอ้อมใหญ่
31.สาขาพารากอนซีนีเพล็กซ์
32.สาขาเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
33.สาขาเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
งามวงศ์วาน แคราย
34.สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
35.สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
36.สาขาเดอะ พรอมานาด
37.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์
38. สาขาโลตัสนครปฐม
39. สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
40. สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้ัง
เลขที่ 61 อาคารเดอะเสรี เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ
เลขที่ 39 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเมกะบางนา ถ,บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่ นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
ชั้น 3 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ถนนวิภาวดีรังสิ ต
อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 789 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
ชั้น 4 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค บางแค ถนนเพชรเกษม
ชั้น 7 อาคารศูนย์การค้า อิมพีเรี ยล เวิลด์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
ชั้น 4 อาคารศูนย์การค้า ซี คอน สแควร์ ถนนศรี นคริ นทร์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1
ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก
เลขที่ 56 อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัตนาธิ เบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เลขที่ 8 ถนนสุ ขมุ วิท 35 (เจริ ญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เสาธง
หิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
อาคารศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด เลขที่ 587,589 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เลขที่ 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ตําบลสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 94หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 498/1 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ปากนํ้า อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
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สาขาในเขตต่ างจังหวัด
สาขา
1. สาขาเชียงใหม่
2. สาขานครสวรรค์
3. สาขาอุดรธานี
4. สาขาฉะเชิงเทรา
5. สาขาอุบลราชธานี
6. สาขาหัวหิน
7. สาขาสมุย
8. สาขาพิษณุโลก
9. สาขาพัทยา
10. สาขาชลบุรี
11. สาขากระบี่
12. สาขาอยุธยา
13. สาขาเพชรบูรณ์
14. สาขาโลตัสบ้านโป่ ง
15. สาขาอมตะนคร
16. สาขาสระบุรี
17. สาขาเชียงราย
18 .สาขากําแพงเพชร
19. สาขา เซ็นทรัลพิษณุโลก
20. สาขาจันทบุรี
21.สาขานครศรี ธรรมราช
22.สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด
23.สาขาโลตัสแกลง
24.สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี
25.สาขาโลตัสหนองบัวลําภู
26.สาขาเดอะสกาย อยุธยา
27.สาขาโลตัสนครสวรรค์
28.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
29.สาขาโรบินสันสระบุรี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้ัง
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จ.เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารวิถีเทพ จังหวัดนครสวรรค์
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ จ.อุดรธานี
ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟ จ.ฉะเชิงเทรา
ชั้น 3 เอส เคช้อปปิ้ ง พาร์ค จ.อุบลราชธานี
ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี
ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก จ.พิษณุโลก
ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พัทยา จ.ชลบุรี
ชั้น 2 อาคารบิ๊กซีสาขาชลบุรี
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขากระบี่
ชั้น 2 ของห้างบิ๊กซี บนถนนสายเอเชีย จ.อยุธยา
ชั้น 1 ของห้างโลตัสบนถนนเกตุปัญญา จ.เพชรบูรณ์
ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส 110 หมู่5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เลขที่ 179/5 ถ.สุ ดบรรทัด ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
เลขที่ 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย
เลขที่ 613/1 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จันทบุรี
ศูนย์การค้าสหไทยพลาซ่า เลขที่ 1392 ถ.ศรี ปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
320 หมู่ที่ 10 ตําบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 1 แลขที่ 279/1 ถ.สุ ขมุ วิท อ.แกลง จ.ระยอง
ชั้น 2 ห้างบิ๊กซี เลขที่ 140/20 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 36 หมู่ 2 ต.ลําภู อ.หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
เดอะสกายชอปปิ้ งเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขที่ 59/99 หมู่ 1ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรี อยุธยา
เลขที่ 124/12 หมู่ที่ 10 ห้างเทสโก้ โลตัส ตําบลวัดไทร อ.เมือง
จังหวัดนครสวรรค์
ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชั้น2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ห้อง 235 เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
__________________________รับรองความถูกต้อง
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สาขา
30.สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี
31.สาขาโรบินสันสกลนคร
32.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
33.สาขาโลตัสสุ พรรณบุรี
34.สาขาโลตัสสงขลา
35.สาขาบิ๊กซีนครพนม
36.สาขาบิ๊กซี ศรี มหาโพธิ
37.สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด
38.สาขาพังงา
39.สาขาโรบินสันมุกดาหาร
40.สาขาโคราช
41.สาขาศรี ราชา
42.สาขาโลตัสขอนแก่น
43.สาขาโลตัสแม่สอด
44.สาขาโลตัสนครศรี ธรรราช
45.สาขาเซ็นทรัลระยอง
46.สาขาบิ๊กซีน่าน
47.สาขาสหไทย สุราษฎร์ ธานี
48.สาขาบิ๊กซี อดุ รธานี 1
49.สาขาโลตัส สุ ราษฏร์ธานี
50.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย
51.สาขาโลตัสขอนแก่น 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้ัง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้างโรบินสัน 88/8 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุ พรรณ จ.สุ พรรณบุรี
72000
อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 64 หมู่ 2 ต.เขารู ปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GJA001 ชั้น 1 เลขที่ 9/2
ซ.ร่ วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
618 หมู่ที่ 7 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
อาคารห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค ช้อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
ชั้น 3 อาคารห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสี มา
ชั้น 3 อาคารห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ชั้น 1-2 เทสโก้โลตัสซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น
อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 17 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ห้องเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1
ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขที่ 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
อาคารศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุ ราษฎร์ ธานี เลขที่ 528/1
ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
41000
อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
สุ ราษฏร์ ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฏร์ธานี 84320
เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 32
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สาขา
52.สาขาไดอาน่า หาดใหญ่
53. สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
54. สาขาบิ๊กซีราชบุรี
55. สาขาพะเยา
56. สาขาบิ๊กซีระนอง
57. สาขาโลตัสสตูล
58. สาขาโลตัสนาดี
59. สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
60. สาขาบิ๊กซี ลาํ ปาง
61. สาขาโลตัสพิมาย
62. สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย
63. สาขาบิ๊กซี บา้ นไผ่
64. สาขาโลตัสจะนะ
65. สาขาบิ๊กซี สิชล
66. สาขาโลตัสประจวบคีรีขนั ธ์
67. สาขาอยุธยา ซิต้ ีปาร์ ค
68. สาขาบลูพอร์ต
69. สาขาแจ่มฟ้าลําพูน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้ัง
อาคารศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ เลขที่ 55/3 ถนนศรี ภูวนารถ ต.ตําบล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 หมู่ 1 ตําบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 534 หมู่ 1 ตําบลโคกเหนือ
อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
อาคารศูนย์การค้าเจริ ญภัณฑ์ ดีพาร์ ทเม้นท์สโตร์ เลขที่ 127
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตําบลเวียง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน
อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ตําบลย่านซื่ อ อ.ควนโดน
จังหวัดสตูล 91160
อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตําบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 150 หมู่ 7 ตําบลอิสาณ
อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 65ถ.ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว ต.สบตุ๋ย
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสี มา
30110
อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 954 หมู่ 14 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
44410
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 100 หมู่ 6 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 157/4 หมู่ 5ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 205/3หมู่ 1 ต.สิ ชล อ.สิ ชล
จ.นครศรี ธรรมราช 80120
อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
อาคารศูนย์การค้าอยุธยาซิต้ ีพาร์ค เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย
ตําบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
อาคารศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รี สอร์ ท มอลล์ เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บา้ นหนองแก
ตําบลหนองแก อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช็อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 33

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา
70. สาขาบิ๊กซี ลาํ พูน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สถานทีต่ ้ัง
อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่200 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000

สาขาในต่ างประเทศ
สาขา
1. สาขาอิออน มอลล์

สถานทีต่ ้ัง
อาคารศูนย์การค้าอิออน มอลล์ เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรี ยง, เขตโดนเปญ
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เวียนเที ยนเซ็ นเตอร์ ช้อปปิ้ งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่ บา้ นนนชาน เมื องศรี สัตตนาค
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาคารศูนย์การค้าเฟรนด์ชิปมอลล์ บ้านแก้วสัมพันธ์ เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. สาขาเวียงจันทน์
3. สาขาปากเซ

1.1.3

รอบฉายและโปรแกรมหนัง

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในแต่ ละสาขา เปิ ดให้บริ การทุ กวันตั้งแต่ เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14
ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่ องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ทําให้โรงภาพยนตร์ แต่ละโรงสามารถทํารอบ
ฉายได้เฉลี่ ย 4 ถึ ง 7 รอบต่ อวัน การวางโปรแกรมหนังจะถู กกําหนดโดยจํานวนหนังใหม่ ที่จะเข้าฉายในแต่ ล ะสัป ดาห์
(Movie Line up) และหนังที่อยูร่ ะหว่างฉาย ซึ่ งโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีหนังใหม่เข้าฉายประมาณ 5-6 เรื่ อง และหนัง
แต่ละเรื่ องจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรื ออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยูก่ บั กระแสความนิยมของ
หนัง
1.1.4

ภาพยนตร์ ที่เข้ าฉาย

โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ป ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกค่ายบริ ษทั ตัวแทนภาพยนตร์ เปิ ด
กว้างให้ทุกค่ายนําภาพยนตร์ เข้าฉายด้วยเงื่อนไขการแบ่งรายได้ค่าบัตรเข้าชมที่ต่างกันขึ้นอยู่กบั ความนิ ยมของภาพยนตร์
เรื่ องนั้นๆ จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในปี 2559 มีจาํ นวน 307 เรื่ อง หรื อเฉลี่ยมีภาพยนตร์ เข้าใหม่ทุกสัปดาห์ๆ ละ 4-6
เรื่ อง ซึ่ ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผูช้ มเข้าฉาย
ทั้งหมด 283 เรื่ อง หรื อร้ อยละ 92 ของภาพยนตร์ ท้ งั หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ ให้นานขึ้นโดยมี
รายละเอียดประกอบ ดังนี้
ประเภทของภาพยนตร์
รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ภาพยนตร์ไทย
รวมภาพยนตร์ที่เข้าฉายทั้งหมด¹

จํานวนทีฉ่ ายใน
เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (เรื่ อง)
249
34
283

จํานวนทีฉ่ ายทั้งหมด(เรื่ อง)
269
38
307

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 34
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1.1.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั สาขาและประเภทของเก้าอี้นงั่ ที่ให้ความสะดวกสบายระหว่าง
การชมภาพยนตร์ที่ต่างกัน ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ ,เอสพลานาด ,หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,ควอ
เทีย ร์ ซีเนอาร์ ต ,เวสเกตต์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีสวิลล์ซีนีเพล็กซ์ ,พรอมานาดซีนีเพล็กซ์ และซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง
Normal มาตรฐาน
Honeymoon seat แบบพับที่เท้าแขนได้
Premier
Privilage Seat
First class เก้าอี้นงั่ แบบพับที่เท้าแขนได้บนชั้นลอย
Hall Of Frame
Emperor chair เก้าอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได้ , Quartier Chair
Opera chair เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง
Mega Milano Chair
Ultima chair
Milano Twin Seat , Galleria , Opera Deco (เก้าอี้คู่)
Ultimate Chair (เก้าอี้คู่) (Imax)
Q CoCoon Chair
Ultra Screen
Ultra Screen (Pair)
Q CoCoon Chair (เก้าอี้คู่)

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อทีน่ ั่ง (บาท)
90-320
110-260
120-250
220-400
230-270
300-320
300-420
350-1140
350-370
400
600-640
600-1200
800-1000
900-1100
1000-2000
1500-1900

โรงภาพยนตร์ ในเครื ออีจวี ี และไดอาน่ า ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง
Normal มาตรฐาน
Honeymoon seat
Gold Class
Premier (เก้าอี้คู่)
Premier Suite (เก้าอี้คู่)
Milano Twin Seat (เก้าอี้คู่)

ราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ต่อทีน่ ั่ง (บาท)
100-240
130-260
250-470
400-440
400-640
500-640
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โรงภาพยนตร์ พ ารากอนซีนีเพล็กซ์ และโรงพิเศษ IMAX
ประเภทเก้ าอีน้ ั่ง

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

Premium
Privilage ,Platinum
Royal Balcony
Privilage(IMAX)
Prestige (IMAX) , Platinum (IMAX)
Paragon Chair(เก้าอี้คู่)
Blue Ribbon
Ultimate IMAX (เก้าอี้คู่)
Blue Ribbon(คู่)
Enigma(เก้าอี้คู่)
1.1.6

บริการจําหน่ ายเครื่ องดื่มและป๊อปคอร์ น (Concession)

รายได้จากส่ วนบริ การ Concession หน้าโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้เสริ มที่สําคัญและสร้างความครบวงจรในงาน
บริ การให้แก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่ งในปี 2559 มีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 17 ของรายได้รวม โดยมีสินค้าหลักคือ ป๊ อป
คอร์ น (Popcorn) และเครื่ องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบให้เข้ากับภาพยนตร์ เรื่ องดังที่กาํ ลังเข้าฉายอยู่ใน
ขณะนั้น และมีสินค้าเสริ มเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เป็ นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่น
จําพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมันฝรั่งแผ่นกรอบ (Potato Chip) ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็ นต้น
การกําหนดจํานวนจุดขายหรื อเคาน์เตอร์ บริ การให้เพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร์ จํานวนที่นง่ั รวมและจํานวน
ผูม้ าใช้บริ การ ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์ บริ การให้สะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคล้องกับรสนิ ยมของลูกค้า
อีกทั้งการจัดตําแหน่งการวางสิ นค้าในเคาน์เตอร์ ให้สะดวกต่อการให้บริ การเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเข้าซื้ อ เป็ นกลยุทธ์
การขายที่สาํ คัญที่สามารถสร้างความประทับใจ ความสนใจ และกระตุน้ ยอดขายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
1.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

1.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธ์ การตลาด

ด้วยการวางเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภาพยนตร์เป็ นสิ นค้าหลัก
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ดว้ ยการดําเนินกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมืออาชี พตลอดมา
ตั้งแต่ เริ่ ม กิ จการ โดยการวางตําแหน่ งการตลาด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภาพยนตร์ เป็ นโรงภาพยนตร์ ที่ มี
มาตรฐานของสถานที่และงานบริ การในระดับสูง ควบคู่ไปกับการสร้างความนิยมในศูนย์บนั เทิง และด้วยการใช้กลยุทธ์การ
สร้างชื่อสิ นค้า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ให้กบั ทั้งโรงภาพยนตร์และศูนย์บนั เทิง ในปี 2557 บริ ษทั
ได้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็ น “ร่ วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ที่พร้อมจะ
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สรรหาสุ ดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของทุกความลํ้าสมัยจากโลกบันเทิง ทําให้ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์เป็ นที่นิยมของลูกค้าในด้านบริ การบันเทิงที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและครบวงจร
รายละเอียดกลยุทธ์ การตลาดทีน่ ํามาใช้ ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ หลักดังนี้
1. กลยุทธ์ โรงภาพยนตร์ มาตรฐานสู ง
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นที่เหนื อและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ ของ
คู่ แ ข่ งอย่างชัด เจน (Product Differentiation) ในเรื่ อ งความสวยงามหรู ห ราของสถานที่ บ ริ ก ารทั้ง ภายนอกและภายใน
โรงภาพยนตร์และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสี ยง ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
ลู ก ค้า ผูใ้ ช้บ ริ การโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า ลู ก ค้า ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานที่เป็ นอันดับหนึ่งในการเลือกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ดังนั้นกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ จึงมีการกําหนด
เป็ นนโยบายและแผนงานที่ต่อเนื่ องในการปรับปรุ งและพัฒนาสาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยรู ปแบบ
ของโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็ นหลัก
1)

กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์
กลุ่ม เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ กําหนดนโยบายในการเลื อ กทําเลที่ ต้ งั สาขาโรงภาพยนตร์ โดยมี
องค์ประกอบสําคัญคืออยู่ในเขตพื้นที่แหล่งชุ มชนใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษา ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า ใกล้สถานที่ทาํ งาน
บริ ษทั เอกชน ใกล้สถานที่ ราชการ ใกล้แหล่งชุ มชนที่ พกั อาศัย และอยู่ในเส้นทางที่ การสัญจรไปมาสะดวก มี รถประจํา
ทางผ่านหลายสายและเป็ นทางผ่านออกสู่ ภาคต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็ น 4 รู ปแบบทางธุ รกิจได้แก่ Stand
alone Complex, สาขาในห้างสรรพสิ นค้า, สาขาใน Hypermarket และสาขาในศูนย์การค้าแบบเปิ ดให้เหมาะสมกับในแต่ละ
ทําเลที่ต้ งั สาขา
2)
กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุ กกับลูกค้า
เพื่ อสร้ างฐานลู กค้าและรั ก ษาความสัม พันธ์ อนั ดี อย่างต่ อเนื่ อ ง กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ได้
ดําเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กกับลูกค้า แผนการตลาดที่มีความรวดเร็ วและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอรวมถึงแผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกค้า กลยุทธ์
การทําการตลาดเชิงรุ กที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบด้วย
การนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย รวมถึงจัดภาพยนตร์ ที่ครบอรรถรสมาก
ที่สุด
งานบริ การที่ประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ที่เข้าใจลูกค้า
กิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 วิธีการ
แบบที่ 1) กิจกรรมส่ งเสริ มการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิ ดเทอม,
ช่วงปลายปี เป็ นต้น และกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทั้งปี เช่น ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่
ลูกค้าในการเข้าชม และการซื้ อบัต รชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมี การทํากิ จกรรมรอยัลตี้ โปรแกรม (Loyalty Program)
รวมถึงการทําโปรโมชัน่ ส่ วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็ นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณา
ภาพยนตร์ที่ค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อแจกให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์ ที่นิยมสะสมเป็ นที่ระลึก
__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบที่ 3) แบบเป็ นบัตรกํานัล เช่น บัตรกิ๊ฟ การ์ ด ใช้แทนการส่ งของขวัญให้แก่กนั
ในเทศกาลต่างๆ และบัตรของขวัญสําหรับองค์กร ที่สามารถพิมพ์รูปภาพ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้ เพื่อมอบให้ลูกค้า
หรื อผูม้ ีอุปการคุณ
3)
กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั พันธมิตรธุรกิจ เช่น
บริ ษ ทั ตัว แทนจําหน่ ายภาพยนตร์ กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ ให้ค วามร่ วมมื อ อํานวยความสะดวกด้านสถานที่ ในการทํา
โปรโมชั่น หนังแต่ ล ะเรื่ อ งจัด ฉายหนัง รอบปฐมทัศ น์ (Sneak Preview) รวมทั้งการช่ วยจัด โปรแกรมรอบฉายหนัง ให้
เหมาะสมกับความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแต่ละเรื่ องไม่เหมือนกัน มี
ความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก โดยหนังเรื่ องใดที่ มีกระแสความนิ ยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกัน
หนังเรื่ องใดที่เข้าฉายแต่ได้รับความนิยมจากผูช้ มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาํ หนังเรื่ องที่ได้รับความ
นิยมมากกว่าเข้าฉายแทนเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองได้ทนั กับความต้องการของลูกค้า
พันธมิตรธุ รกิจอีกประเภทที่สําคัญคือสปอนเซอร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าบริ ษทั ใหญ่ ๆ
และส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อทางการค้าเป็ นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มเดียวกับลูกค้าของ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์ จะร่ วมทําแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์ อย่างต่ อเนื่ อง เช่ นการทําโฆษณาบน
จอภาพยนตร์และการทําโปรโมชัน่ ภายในพื้นที่สาขา เป็ นต้น
ข.

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

เนื่ อ งด้ว ยภาพยนตร์ ที่ เข้า ฉายในปั จ จุ บัน มี จ ํา นวนมากและมี ค วามหลากหลายของประเภทสู ง มี
ภาพยนตร์ ที่ เหมาะกับ ผูช้ มทุ ก วัย ทําให้ฐ านลู ก ค้าผูช้ มภาพยนตร์ ค่ อ นข้างกว้าง กลุ่ ม ลู ก ค้าของเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ จ ะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทํางาน วัยสู งอายุ และกลุ่มที่มาเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใช้
บริ การชมภาพยนตร์ สูงกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดู ภาพยนตร์ หลากแนวกว่า
กลุ่มลูกค้าอื่น
นอกจากกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เป็ นผูน้ ิ ย มชมภาพยนตร์ ท ั่ว ไป (Moviegoers) กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ได้ใ ห้
ความสําคัญกับการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้ าหมายขยายเข้าสู่ กลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers)
หรื อผูท้ ี่ยงั ไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ เชื่อว่ายังมีอีกเป็ นจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรื อ
Direct marketing ชักชวนให้ล องใช้บริ การ มี ส่วนลด หากการทําการตลาดกับลูกค้ากลุ่ ม นี้ สําเร็ จจะสามารถทําให้กลุ่ ม
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกค้าและจํานวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้เป็ นอย่างดี นอกเหนื อจากการกระตุน้
ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซึ่งนิยมติดตามชมภาพยนตร์ เป็ นประจํา
ค.

ช่ องทางการจําหน่ าย

การจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ผา่ นช่องจําหน่ายตัว๋ (Box Office) บริ เวณด้านโรงภาพยนตร์ เป็ นวิธีเดิม
ที่ ยงั คงเป็ นที่ นิ ยมใช้อยู่ในปั จจุ บนั เพื่อ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ลู กค้าในการซื้ อตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ และลด
ระยะเวลาในการรอซื้ อตัว๋ ที่จุดจําหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ได้จดั ให้มีช่องทางการจอง และ/หรื อ จําหน่ายตัว๋ ที่หลากหลาย
ได้แก่
1)

ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555
__________________________รับรองความถูกต้อง
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2)
เว็บไซต์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ www.majorcineplex.com , อีจีวี ที่ www.egv.com, พารากอน
ซีนีเพล็กซ์ที่ www.paragoncineplex.comและ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
3)
เคาน์เตอร์เซอร์ วิส
4)
เครื่ องจําหน่ายตัว๋ อัตโนมัติ (E – Ticket)
5)
Mobile Application ,Line Pay
1.2.2
ก.

ภาวะการแข่ งขัน
มูลค่ าตลาดภาพยนตร์

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ในปี 2559 ที่ ผ่านมา มี มูลค่ารวมทั้งสิ้ นโดยประมาณ
6,000 ล้านบาท เป็ นส่ วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้ระบบส่ วนแบ่งรายได้จากค่าขายตัว๋ หนัง
ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดรวม ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็ นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ ที่จาํ หน่ายผ่านระบบสายหนัง
ในต่างจังหวัด
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ ในปี 2559 ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมีปัจจัยหนุนมาจากภาพยนตร์ไทยที่
ได้รับความนิยมมากในช่วงครึ่ งปี แรกของปี ได้แก่เรื่ อง หลวงพีแ่ จ๊ส 4G ซึ่งเป็ นที่นิยมในต่างจังหวัดเป็ นอย่างมาก ตอบ
โจทย์การมุ่งเน้นขยายไปสู่ ภูมิภาคของบริ ษทั เพื่อรองรับผูช้ มให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และรวมถึงการเข้าฉายภาพยนตร์
ต่างชาติฟอร์มใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์ ที่เป็ นภาคต่อจากภาพยนตร์ที่เคยเข้าฉายและประสบความสําเร็ จ ซึ่ งมีฐานผูช้ ม
ภาพยนตร์อยูแ่ ล้ว ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น
ข.

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์

1.
โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถประเมินได้จากตัวชี้ (Indicator) ทางธุรกิจได้แก่
จํานวนประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าประชากรในประเทศไทย จํานวนประมาณ 70 ล้านคน
เฉลี่ ยจํานวนประชากรต่ อโรง (1,011 โรง) อยู่ที่ระดับ ประมาณ 69,000 คนต่ อโรง มี ระดับราคาตัว๋ เฉลี่ ย (Average ticket
price) เท่ากับประมาณ 5 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งเมื่ อเที ยบกับตัวเลขของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีจาํ นวนประชากรประมาณ 50
ล้านคน เฉลี่ยจํานวนประชากรต่อโรง 21,500 คนต่อโรง มีระดับราคาตัว๋ เฉลี่ยเท่ากับประมาณ 10 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จํานวน
ตัว๋ ภาพยนตร์ที่ขายได้ในปี 2559 ในประเทศเกาหลีใต้ มีจาํ นวนประมาณทั้งสิ้ น 217 ล้านใบ ในขณะที่ประเทศไทยมีจาํ นวน
ประมาณ 40 ล้านใบ ซึ่ ง เปรี ยบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้แล้วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีภาวะจํานวนโรงภาพยนตร์
น้อยกว่าจํานวนประชากร Under Screen คือมีจาํ นวนภาพยนตร์ (Software) ที่ผลิตออกมาและรอจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
รอบแรกมากกว่าจํานวนโรงภาพยนตร์ (Hardware) ที่รองรับ ทําให้ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องมีระยะเวลาการเข้าฉายและจํานวน
รอบที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ได้ระยะเวลาจํากัดโดยเฉลี่ยประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจํานวนรอบฉายจะ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลง ขึ้นอยูก่ บั ความนิยมของภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ เปรี ยบเทียบกับความนิ ยมของหนังเรื่ องอื่นที่มีกาํ หนดการ
เข้าฉายในช่ วงเดี ยวกันเป็ นปั จจัยสําคัญ และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบจํานวนภาพยนตร์ ที่ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ จากฮอลลีวูดที่มีจาํ นวนสู งถึงปี ละประมาณกว่า 700 เรื่ อง กับจํานวนภาพยนตร์ ที่สามารถนําเข้ามาฉายในประเทศ
ได้เพียงปี ละประมาณ 200-300 เรื่ อง
2.
ในภาคเอกชน หลายๆ บริ ษทั นอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มากขึ้น
ทั้งในส่ วนของจํานวนภาพยนตร์ไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น ไฟว์สตาร์ , GDH559 , สหมงคลฟิ ล์ม , M39 ,Talent One
__________________________รับรองความถูกต้อง
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,Transformation film และค่ายใหม่อย่าง TMoment ที่ แยกตัวมาจาก GTH และ CJ Major Entertainment ทําให้เกิ ดจํานวน
ผูผ้ ลิตที่มีความรู ้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นในตลาดภาพยนตร์ ไทย และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ทั้งในส่ วนของ
งบประมาณการถ่ายทํา สถานที่ ถ่ายทําภาพยนตร์ ที่มี ขนาดใหญ่ และได้ม าตรฐานสู งขึ้น เที ยบชั้นได้กับ Hollywood ใน
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งทําให้สัดส่ วนรายได้จากภาพยนตร์ ไทยมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 40 ของรายได้รวมในอุตสาหกรรม
ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่ งเสริ มให้ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ต่างชาติเข้ามาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์
ซึ่งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป
3.
ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จงั หวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่ วนใหญ่แล้ว
จะเป็ นโรงหนังรุ่ นเก่า ที่มีสภาพค่อนข้างทรุ ดโทรม ไม่ทนั สมัย ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการ
ขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสอีกสู ง นอกจากนั้นประชากรใน
ต่างจังหวัดมีกาํ ลังซื้ อสู ง และขาดความบันเทิงในรู ปแบบโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน ทําให้ความต้องการที่จะ
ได้รับความบันเทิงในรู ปแบบนี้มีสูงมากด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร์
ภายในประเทศยังมี อีกมาก จากการที่ ห ลายๆ ฝ่ ายเข้ามาลงทุ น และสนับ สนุ น อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ภ ายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของอุ ต สาหกรรม และเป็ นตัว หลักสําหรั บ วงการภาพยนตร์ ท้ ัง
ภายในประเทศ และทัว่ โลกที่ตอ้ งอาศัยช่องทางนี้ ในการเผยแพร่ ผลงานภาพยนตร์ เป็ นลําดับแรกก่อนจึ งจะเผยแพร่ ไปสู่
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ในลําดับ ถัด ไป ดังนั้น โรงภาพยนตร์ จึ งจําเป็ นต้อ งมี ม าตรฐานสู งด้านสถานที่ และระบบเทคโนโลยี เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงยังคงนโยบายในการขยายเข้าสู่ พ้นื ที่ในเขตปริ มณฑลและในต่างจังหวัด
เพือ่ ทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
ค.

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่ งขัน)

ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบนั มี 2 รายหลัก ดังนี้
ชื่ อโรงภาพยนตร์
บริษัทผู้ประกอบการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารา
กอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพลา
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
นาด ซีนีเพล็กซ์
เอส เอฟ เวิลด์ , เอส เอฟ เอ็กซ์
บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่
และ เอส เอฟ ซีนีม่า
ที่มา: บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ

จํานวนสาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์ *

113

678

51

344

เนื่ องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ ในธุ รกิ จเป็ น
สํ า คัญ อี ก ทั้ง ขนาดของเงิ น ลงทุ น จํา นวนมากและทํา เลที่ ต้ ัง สาขาที่ เหมาะสมทางเศรษฐกิ จ ที่ ค่ อ นข้า งจํา กัด ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจล้วนเป็ นรายเดิมที่อยูใ่ นวงการเท่านั้นและเป็ นการยากสําหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่ มธุรกิจ
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ง.

ส่ วนแบ่ งตลาด
ปั จจุบนั โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน คาดว่าประมาณร้อยละ 701
ส่ วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 เป็ นของโรงภาพยนตร์รายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขาย
ตัว๋ ภาพยนตร์แต่ละเรื่ องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย
จ.

แนวโน้ มภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 2559 จะเป็ นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์
ในระบบมัลติเพล็กซ์ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซึ่ งเป็ นที่นิยมของลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ ในปั จจุบนั โดยรู ปแบบการแข่งขัน
นอกจากจะเป็ นการเร่ งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสี ยงแล้ว ยังเป็ นเรื่ องการปรับปรุ งตกแต่งสถานที่บริ การให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความนิ ยมที่ ปรั บเปลี่ ยนอย่างรวดเร็ วของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริ การของ
บริ ษทั ฯ รวมถึ งการขยายสาขาเข้าสู่ พ้ืนที่ ทาํ เลในเขตกรุ งเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้นแนวโน้มการแข่งขันจะ
มุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าในระยะยาวมากกว่า
1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

1.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจําหน่ าย

ก.

ภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีภาระต้นทุนในการจัดซื้ อภาพยนตร์ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
โรงภาพยนตร์ จะเปิ ดรับภาพยนตร์ เข้าฉาย จากทุกค่ายผูผ้ ลิตทั้งค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
ภาพยนตร์ ท้ งั รายใหญ่ และรายอิสระ โดยเป็ นการเจรจาตกลงส่ วนแบ่ งรายได้จากยอดขายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ ท้ งั นี้ ไม่ มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์ เครื ออื่น และยอดขายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ น้ นั รวมส่ วนที่เป็ นโปรโมชั่น
หรื อส่ วนลดของโรงภาพยนตร์ ดว้ ย ในลักษณะเรื่ องต่อเรื่ องและโรงต่อโรง ไม่มีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการ
ต่อรองอัตราส่ วนแบ่งรายได้จะอยู่บนพื้นฐานของประวัติยอดขายตัว๋ ผูป้ ระกอบการรายใดที่มีโรงภาพยนตร์ จาํ นวนมาก
ลูกค้าให้ความนิยมและมีประวัติการทํายอดขายตัว๋ สู งอย่างต่อเนื่อง จะมีอาํ นาจการต่อรองส่ วนแบ่งสู งตามไปด้วย
ข.
บริษัทตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์
บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ าย
และบริ ษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์และจัดจําหน่าย

บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ
1.
บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ รายใหญ่คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 โดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ในต่างประเทศ ได้แก่ บริ ษทั โซนี่ พิคเจอร์ส รี ลิสซิ่ ง วอลท์ ดิสนีย ์ สตูดิโอ
(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ยูไนเต็ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล พิคเจอร์ ส (ฟาร์อีสต์) จํากัดและ Warner Brothers (FE), Inc
2.
บริ ษ ัท ตัว แทนจําหน่ ายอิ ส ระคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 35โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผลิตรายใด แต่จะเป็ นผูซ้ ่ ึงจะนําเข้าหนังจากต่างประเทศ หรื อผูท้ ี่จดั หาหนังภายในประเทศเอง โดย

1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และSONY
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 41

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

จะทําธุ รกิจในลักษณะซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ร้างภาพยนตร์ จากตลาดค้าภาพยนตร์ ในต่างประเทศ
เช่น เทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ หรื อจากผูส้ ร้างภาพยนตร์ รายเล็กภายในประเทศทัว่ ไป โดยอาศัยเน็ตเวิร์คที่มีอยู่ในการ
ดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทยและจัดจําหน่าย
บริ ษทั ผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ไทย มีผูท้ ี่เข้ามาในวงการผลิตภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นหลายค่าย เช่ น กลุ่ม
ของบริ ษทั อาร์ เอส โปรโมชัน่ , กลุ่มของบริ ษทั แกรมมี่, กลุ่มในเครื อสถานี โทรทัศน์ช่อง 3, กลุ่มไฟว์สตาร์ , กลุ่มสหมงคล
ฟิ ล์ม กลุ่มบริ ษทั โมโน กรุ ้ป รวมถึงบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั เมเจอร์ อาทิเช่น M39 ,ทาเล้นท์ วัน,ทรานฟอร์เมชัน่ ฟิ ล์ม และ
ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เป็ นต้น ซึ่ งแนวโน้มการที่ธุรกิจภาพยนตร์ ไทยมีการเติบโตค่อนข้างสู ง จึงมีหลายค่ายที่เข้าสู่
ธุรกิจนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มีอยูเ่ พิ่มช่องทางธุรกิจด้วย
1.3.2

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม

-ไม่มี-

2.

ธุรกิจโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business)

ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงานบริ การเพื่อเสริ มฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ น
ธุรกิจหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยายเข้าสู่ ธุรกิจโบว์ลิ่งใช้ชื่อทางการค้าว่า “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริ ทึมแอนด์
โบว์ล” สุ ดยอดโบว์ลิ่งสมบูรณ์ แบบ โดยวางนโยบายการเปิ ดสาขาของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรง
ภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทั้งนี้ ยงั ได้เสริ มกิจการลานสเก็ตนํ้าแข็งรู ปแบบใหม่เข้ามาภายใต้การบริ หารของ บลูโอ ริ ทึม
แอนด์โบว์ล อีก 5 แห่ง ได้แก่ สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน, สาขาสุ ขมุ วิท ,สาขาเมกาซี นีเพล็กซ์ ,สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั
เชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

เมเจอร์ โบว์ล ฮิ ต นําเสนอบริ ก ารโบว์ลิ่ งในลัก ษณะของกี ฬ าเพื่ อ ความบัน เทิ ง (Sport Entertainment) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริ การโบว์ลิ่ง
ด้วยอุปกรณ์ โบว์ลิ่งสะท้อ นแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้งลูก พิน และเลน เข้ากับ บรรยากาศบัน เทิ ง ในลักษณะ
Boutique Bowl พร้อมการให้บริ การคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ พร้อมกันนี้ยงั มีบริ การจําหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม และบริ การจัดการแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ
อัตราค่าเกมส์โบว์ลิ่งถัวเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 65 บาทถึง 130 บาทต่อเกมส์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สาขา ช่วงวันและเวลาทําการ
นอกจากนี้ ยงั มี บริ การเสริ มเพื่ อเพิ่ มความสะดวกให้แก่ผูท้ ี่ มาใช้บริ การได้แก่ บริ การให้เช่ ารองเท้า จําหน่ ายถุงเท้า และ
บริ การจําหน่ายสิ นค้าและอุปกรณ์โบว์ลิ่งในร้านโปรชอป (Proshop) ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ดาํ เนินการโดยบุคคลภายนอก
บริ การห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็ นอีกหนึ่ งบริ การเพื่อความบันเทิงที่สอดคล้องเป็ นอย่างดี
กับความนิ ยมและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโบว์ลิ่งที่นิยมมากันเป็ นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริ ษทั เมเจอร์
โบว์ลจะมีหอ้ งคาราโอเกะเปิ ดให้บริ การตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
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ส่ วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 42

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ในปี 2549 เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ออกสู่ ตลาดภายใต้ชื่อ บูลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล (Blu-O Rhythm
and Bowl)นําเสนอบริ การโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง โดยเน้นความเป็ น life style และเป็ นสถานที่พบปะ
สังสรรค์ในหมู่คนรุ่ นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 5 สยามพารากอน และสาขาที่สองตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 4 ดิ เอสพลา
นาด (ถนนรัชดาภิเษก) ในส่ วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นความบันเทิง ในลักษณะ Club Fashion
Bowling พร้ อมการให้บริ การคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพิ่มทางเลื อกให้กบั ผูม้ าใช้บ ริ การ พร้ อมกันนี้ ยงั มี
บริ การจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม และบริ การจัดการแข่งขัน พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมู่คณะ นอกจากนี้ ยังมีบริ การลานสเก็ต
นํ้าแข็งรู ปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ซับ ซีโร่ ” ซึ่งเป็ นลานสเก็ตนํ้าแข็งที่เน้นความบันเทิง แบบ Sport Entertainment
ในปัจจุบนั เมเจอร์ โบว์ลิ่ง มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 15 สาขาแบ่งเป็ น ให้บริ การในประเทศไทยจํานวน 14 สาขา และ
ในประเทศกัมพูชาอีก 1 สาขา มีรายละเอียดดังนี้
เมเจอร์ โบว์ ล

จํานวน
เลนโบว์ ลงิ่

จํานวน
ห้ องคาราโอเกะ

จํานวน
ลานสเก็ตนํา้ แข็ง

1

สาขาปิ่ นเกล้า

20

15

2

สาขาสุ ขมุ วิท (บลูโอ)

20

10

3

สาขารัชโยธิน (บลูโอ)

26

19

4

สาขารังสิ ต

26

17

5

สาขาอุดรธานี

16

7

6

สาขาแจ้งวัฒนะ

14

9

7

สาขาพัทยา (บลูโอ)

22

9

8

สาขาชลบุรี

10

8

9

สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)

38

15

10

สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ)

24

13

1

11

สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์

24

25

1

12

สาขาเอสพลานาดขรัชดา (บลูโอ)

22

17

12

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่

13

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่

15

14

สาขาในประเทศกัมพูชา

13

รวมทั้งสิ้น

1

1

290

10

1

174

5
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2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2.2.1

การตลาด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ก.

กลยุทธ์ การตลาด
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ วางตําแหน่งสิ นค้าและบริ การ (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็ นสุ ดยอด
โบว์ลิ่ ง ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ง ในเรื่ อ งการออกแบบและการให้ บ ริ ก ารที่ เข้า ถึ ง ความต้อ งการของผู ม้ าใช้ บ ริ ก าร ด้ว ย
วัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจโบว์ลิ่งเพื่อเสริ มฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพิ่มความหลากหลายให้บริ การภายในสาขา
ของเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ทําให้กลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ ที่นาํ มาใช้ ล้วนเป็ นกลยุทธ์การทําตลาดร่ วมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์มาตรฐานสู ง กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ต้ งั ที่สมบูรณ์ กลยุทธ์การทําตลาดเชิง
รุ ก และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุ รกิจ แม้ว่าจะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเนื่ องจากความต่างในการดําเนิ นธุรกิจ นอกจาก
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ยังมี แบรนด์ บูลโอ ริ ทึม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น โดย
วางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเมเจอร์ โบว์ล ซึ่ งจะเน้นความเป็ น urban lifestyle และกลุ่มเป้ าหมายผูซ้ ่ ึ งชื่นชอบ
การพบปะสังสรรค์ ในสถานที่ที่มีบรรยากาศหรู และการบริ การเป็ นเสิ ศ โดยสถานที่ต้ งั ของ บลูโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล ได้
ตั้งอยู่กับ ห้างใหญ่ ใจกลางเมื อง นอกจากนี้ ในส่ วนของลานสเก็ต นํ้าแข็ง ยังเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายในระดับ เด็ก ถึ งวัยรุ่ น
เนื่องจากมีการจัดคลาสอบรมที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
ข.

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ฐานลูกค้าที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุ รกิ จโบว์ลิ่ง เป็ นกลุ่มและช่วงวัยเดียวกับลูกค้าของธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์ ที่นิยมและชื่นชอบในความทันสมัยของสิ นค้าและบริ การ และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสิ นค้าเพื่อความบันเทิงอย่าง
สมํ่าเสมอ
ค.
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
1.
ที่สาขาของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บูลโอ ริ ทึมแอนด์ โบว์ล
2.
ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง
2.2.2

ภาวะการแข่ งขัน

ก.

ผู้ประกอบการ
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการสถานโบว์ลิ่งเฉพาะกรุ งเทพและปริ มณฑลที่มีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง
เมเจอร์โบว์ล ฮิตและ บลูโอ ริ ท่ ึม แอนด์โบว์ จึงจัดอยูใ่ นอันดับ 1 ของธุรกิจ
ข.

แนวโน้ มการแข่ งขัน
เนื่ องด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งมีขอ้ จํากัดอยูห่ ลายประการ ซึ่ งทําให้การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นได้
ค่อนข้างยาก ตัวอย่างข้อจํากัดเช่น ขนาดพื้นที่ให้บริ การที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งถูกจํากัดด้วยความกว้างและความยาวของเลน
โบว์ลิ่ง และเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์โบว์ลิ่ง เป็ นต้น
สําหรับแนวโน้มการแข่งขันในธุ รกิจของกลุ่มผูป้ ระกอบการรู ปแบบเดิ ม น่ าจะออกมาในลักษณะของ
การเร่ งพัฒนารู ปแบบการให้บริ การและอาจมีการแข่งขันในด้านราคาประกอบด้วย ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับ “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิ ต” และ“บู ลโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล”ด้วยเหตุ ผลของรู ปแบบ และกลุ่มลูกค้าที่ ต่างกัน เช่ น กลุ่ มครอบครั ว เป็ นต้น โดยที่
__________________________รับรองความถูกต้อง
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เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สร้างความแตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ที่พาลูกหรื อเด็กเข้ามาใช้บริ การ
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

2.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจําหน่ าย

ก.

บริษัทตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์ โบว์ ลงิ่
อุปกรณ์ โบว์ลิ่งที่ มีจาํ หน่ ายในปั จจุ บนั เป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศโดยบริ ษ ทั ตัว แทนจําหน่ ายใน
ประเทศ ในกรณี ข อง “เมเจอร์ โบว์ล ฮิ ต ” และ“บู ล โอ ริ ทึ ม แอนด์ โ บว์ล ” ใช้อุ ป กรณ์ โ บว์ลิ่ งที่ ทัน สมัย ของบรั น สวิ ค
(Brunswick) ผูน้ าํ อุปกรณ์โบว์ลิ่งระดับโลก โดยเป็ นการซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข.
อาหารและเครื่ องดื่ม
สําหรับส่ วนงานครั วดูแลด้านอาหารและเครื่ องดื่มนั้นการจัดซื้ ออาหารสดจะเป็ นในลักษณะวันต่อวัน
โดยการประมูลเปรี ยบเทียบราคาแต่ละรายส่ วนเครื่ องดื่ มจําพวกแอลกอฮอล์น้ นั ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็ นหลักและมีสินค้าจากรายอื่นเสริ ม การสั่งซื้ อจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็ นหลักไม่มีรายประจําผูกขาดทํา
ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดซื้อสู ง
2.3.2

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

3.

ธุรกิจบริการสื่ อโฆษณา (Advertising Business)

ภายใต้การดําเนิ นงานของ “บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด ” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุ รกิจหลักเพื่อให้บริ การสื่ อโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พารากอน
ซี นีเพล็กซ์ เอสพลานาดซี นีเพล็กซ์ อีจีวี ซี นีม่า เมกา ซี นีเพล็กซ์และอื่นๆทั้ง 10 แบรนด์ รวม 113 สาขา และรวมไปถึงใน
ส่ วนของ เมเจอร์ โบว์ล เมเจอร์ คาราโอเกะ บลูโอ ริ ทึมแอนด์โบว์ล และธุ รกิจต่างๆที่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ ้ป ถือหุน้ อยู่ เช่น
สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ รวมถึงการให้บริ การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ และให้บริ การทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ห รื อ ปั จ จุ บัน เรี ย กว่ า Cinemedia จัด เป็ นช่ อ งทางโฆษณาอี ก ช่ อ งทางหนึ่ งที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่ นิยมของบริ ษทั โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้า เนื่ องจากสามารถเข้าถึงกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายที่
กําหนดได้ม ากกว่าการโฆษณาผ่านสื่ อประเภทอื่น อย่างสื่ อโทรทัศ น์ สื่ อวิท ยุ หรื อแผ่น ป้ ายโฆษณา รวมถึ งนวัต กรรม
โฆษณา ใหม่ล่าสุ ดที่เรี ยกว่า 4D Ads ที่ลูกค้าจะได้รับอรรถรส มากขึ้น สื่ อต่างๆของบริ ษทั ฯ เป็ นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายในแนวกว้าง (Mass Advertising) และแม้ว่าในปี 2559 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 107,399 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็ นมูลค่าก่อนหักส่ วนลดให้กบั ลูกค้า ซึ่ งลดลงกว่าปี ที่ ผ่านมา ประมาณร้ อยละ 11.7 มาจากผลกระทบเศรษฐกิ จ
ชะลอตัว รวมทั้งการปรับผังรายการและงดโฆษณาในสื่ อทีวีช่วงไตรมาส4 กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เสด็จสวรรคต อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจโฆษณา ในปี 2559 เท่ากับ 1,287 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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5 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ่านมา เนื่ อ งมาจากการปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ก ารขายและช่ อ งทางการขายให้ห ลากหลายและเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้นรวมทั้งจํานวนโรงภาพยนตร์ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีจาํ นวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์
และ โบว์ลิ่ง ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านคน ส่ งผลให้มีศกั ยภาพในการเติบโตและแข่งขันสู ง
การให้บริ การสื่ อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยูภ่ ายใต้
การดูแลและบริ หารงานของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด โดยเป็ นลักษณะการจ้างบริ หารและมีการแบ่งส่วนรายรับค่า
โฆษณาระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์ และเมเจอร์ ซีนีแอด
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

3.1.1

บริการสื่ อโฆษณา (Media Provider)

ประกอบด้วยบริ การโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1.
โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads)
2.
โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)
3.
โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri Vision) บนผนังหน้าโรงภาพยนตร์
4.
โฆษณาบนจอ Plasma บริ เวณจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
5.
โฆษณาบน Menu Board ณ บริ เวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่ องดื่ม
6.
โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริ เวณเคาน์เตอร์ จาํ หน่ายเครื่ องดื่ม
7.
โฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
8.
โฆษณาสี่ มิติในโรงภาพยนตร์ 4D Ads
9.
โฆษณาบนจอภาพยนตร์ 270 องศา (Screen X)
จากจํานวนรู ปแบบโฆษณาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทําให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 113 สาขา
รวม 678 โรงภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุ่ ม เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ และอี จีวีเป็ นสื่ อที่ นิ ยมและมี ยอดเงิน
โฆษณาสู ง ในอุต สาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ที่บ ริ ษทั โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าสนใจเลื อกและจัดสรร
งบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสื่ อยอดนิยมอย่างสื่ อโทรทัศน์และสื่ อวิทยุ ทั้งนี้เนื่องจากจุดเด่น
ของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สามารถคาดการณ์จาํ นวนของผูร้ ับสื่ อโฆษณาหรื อผูบ้ ริ โภคได้ค่อนข้างชัดเจน อีกทั้ง
สามารถสื่ อได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ
3.1.2

การทําโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Movie Promotion)

สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะของบริ การ
1.
การทํากิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ (Movie Co-promotion) โดยมีบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าเข้าร่ วม
เป็ นผูส้ นับสนุนรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
2.
การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็ นการทําโปรโมชัน่ นําเสนอภาพยนตร์ ให้กบั ค่ายหนัง
อิสระ
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3.1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

การให้ บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)

เป็ นการให้บริ การกับบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด โดยกิจกรรมทาง
ตลาดในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร์
3.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

3.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธ์ การตลาด
ในการขายสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์การตลาดจะเน้นการนําเสนอให้ลูกค้าบริ ษทั โฆษณาและ
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้าเห็ นว่าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์เป็ นแหล่งชุ มนุ มของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรสนิ ยมการใช้จ่ายซื้ อ
สิ นค้าเพื่อความบันเทิงอย่างไม่จาํ กัด ฐานอายุค่อนข้างกว้างตั้งแต่วยั รุ่ น วัยทํางานและกลุ่มที่มาเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มที่มี
ความสมํ่าเสมอในการเข้ามาใช้บริ การจะเป็ นกลุ่ม วัยรุ่ น วัยทํางาน จากข้อมู ลรายได้โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งสามารถ
ประเมินยอดจํานวนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ (Visitor) ภายในสาขาของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในปี 2559 ได้ว่ามีจาํ นวนสู งถึง
ประมาณ 30 ล้านคนต่อปี ในจํานวนนี้อาจมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริ การมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ทั้งนี้จาํ นวนผูท้ ี่เข้า
มาใช้บ ริ การแต่ ละสาขาจะแปรผันตามจํานวนโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และบริ การอื่นๆ ในสาขา เช่ นที่สาขารัชโยธิ นจะมี
จํานวนผูเ้ ข้ามาชมหนาแน่ นมากที่สุดประมาณ 2 ล้านคนต่อปี โดยจํานวนผูม้ าใช้บริ การจะหนาแน่ นในช่วงวันศุกร์ เสาร์
อาทิตย์และช่วงปิ ดภาคเรี ยน
การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่ งเสริ มการขายแบบโต้ตอบสอง
ทาง (Interactive media) และ การทําโฆษณาสิ นค้าร่ วมกับเจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ (Cross promotion) ซึ่ งสามารถทําได้กบั ทุ ก
พื้นที่สาขาของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี อันได้แก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริ เวณลานโบว์ลิ่ง ห้องคาราโอเกะ
พื้นที่ส่วนกลางในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร
ข.

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้าบริ ษทั โฆษณา (Media Agency) และลูกค้าทางตรง (Direct Client) คือ
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า ในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
ค.
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับลูกค้าบริ ษทั โฆษณา การเข้าถึงลูกค้าบริ ษทั ใช้วิธี Direct Approach
3.2.2

ภาวะการแข่ งขัน

ก.

มูลค่ าตลาดและส่ วนแบ่ งตลาด

จากข้อมูลของบริ ษทั เอซี นี ลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่ อโรงภาพยนตร์ และสื่ อ
โฆษณาภายนอกอาคาร (Outdoor) ในปี 2559 มีมูลค่ารวมประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าก่อนหักส่ วนลดให้กบั
ลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด การใช้จ่ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

กรุ ้ป มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่ งสะท้อนถึงความนิ ยมของบริ ษทั โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ในด้านโอกาสการ
เข้าถึงกลุ่มผูช้ มสู งสุด
ข.

แนวโน้ มการแข่ งขัน

เนื่องด้วยงบประมาณซื้อสื่ อโฆษณาของบริ ษทั โฆษณาและบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าที่มีค่อนข้างจํากัดในแต่ละปี ทําให้
การจัดสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ทําให้แนวโน้มการ
แข่งขัน น่าจะออกมาในรู ปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์ หนั มาขยายสาขาและปรับปรุ งโรงภาพยนตร์ให้มีความทันสมัยเพื่อ
เพิ่มความนิ ยม แต่ท้ งั นี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ได้กา้ วรุ ดหน้าอย่างโดดเด่ น และเหนื อคู่แข่งในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ เนื่ องจาก
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เป็ น Entertainment Complex และมีบริ การที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสินค้าและบริ การเพื่อความบันเทิง
หลากหลายชนิด พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในสาขา และมีพ้ืนที่ภายในสาขาที่สามารถจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดได้ ทําให้โอกาสในการสร้างและขยายฐานลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะที่แน่นอนและต่อเนื่ องด้วยนโยบาย
การพัฒนาที่ ไม่หยุดนิ่ งทั้งการขยายสาขาและปรั บปรุ งงานบริ การที่สมํ่าเสมอโดยคํานึ งถึงความต้องการและรสนิ ยมของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ทําให้โอกาสในการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เหนือกว่าคู่แข่งโดยเปรี ยบเทียบ
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

3.3.1

การจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจําหน่ าย

เป็ นการใช้ทรั พยากรเฉพาะที่มีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้ างรายได้เข้าบริ ษทั ฯ เช่น โรง
ภาพยนตร์ โบว์ลิ่ ง พื้ น ที่ ภ ายในสาขาของเมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ รวมทั้ง ระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพือ่ การโฆษณา เป็ นต้น
3.3.2

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี-

4.

ธุรกิจให้ บริการพืน้ ที่เช่ า (Rental Space Business)

การประกอบธุรกิจให้บริ การพื้นที่เช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคู่ไปกับการเปิ ดสาขา
ใหม่โดยการให้บริ การพื้นที่เช่ามีเป้ าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั บริ การภายในสาขา โดยการคัดเลือกประเภท
ร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเป็ นสําคัญ
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4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

4.1.1

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ในปั จจุบนั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นเจ้าของ และบริ หารพื้นที่เช่าใน 17 สาขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในสาขาจะ
ถูกจัดสรรใช้ไปเพื่อกิจการภายในกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริ การของโรงภาพยนตร์และโบว์ลงิ่ ส่ วนที่
เหลือจะเป็ นพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ให้เช่าเป็ นร้านค้าทัว่ ไป รายละเอียดพื้นที่ให้เช่าในแต่ละสาขาเป็ นดังนี้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
และ อีจวี ี

พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า
(ตรม.)

Occupancy Rate
(% )

สิ ทธิการเช่ า

1. สาขาสุ ขมุ วิท

6,617

92

เจ้าของ

2. สาขารัชโยธิน*

2,919

98

เจ้าของ

3. สาขารามคําแหง

451

73

ให้เช่าช่วง

4. สาขาเชียงใหม่

30

100

ให้เช่าช่วง

5. สาขารังสิ ต*

1,564

94

เจ้าของ

6. สาขาพระราม 2

133

100

ให้เช่าช่วง

7. สาขานครสวรรค์

190

100

ให้เช่าช่วง

8. สาขาสมุย

378

61

ให้เช่าช่วง

9. สาขาสําโรง

2,148

38

ให้เช่าช่วง

10.สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ค รังสิ ต

688

100

ให้เช่าช่วง

11. สาขาพิษณุโลก

186

100

ให้เช่าช่วง

12.สาขาโลตัสนวนคร

99

100

ให้เช่าช่วง

11,537

78

เจ้าของ

14. สาขาสยามพารากอน

374

78

ให้เช่าช่วง

15.สาขาบางกะปิ

110

100

ให้เช่าช่วง

16. สาขาเมโทรโพลิส

21,961

100

ให้เช่าช่วง

17. สาขาอ้อมใหญ่

1,150

100

ให้เช่าช่วง

18. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

120

100

ให้เช่าช่วง

50,656

90

13. สาขางามวงศ์วาน แคราย

รวม
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* เฉพาะพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่ าแบบมีค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่า ซึ่ งมิได้โอนไปที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
พืน้ ทีใ่ ห้ เช่ า
พืน้ ทีเ่ ช่ าภายใต้ การบริหารของกองทุนรวม
อสั งหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

(ตรม.)
(ไม่ รวมพืน้ ที่รายการ
ระหว่ างกัน)

Occupancy Rate
(% )

1. สาขารัชโยธิน

8,465

94%

2. สาขารังสิ ต

2,269

96%

3. สาขารัชโยธิน อเวนิว

8,181

95%

รวม

18,915

95%

4.1.2

รู ปแบบสั ญญาเช่ า

พื้นที่ให้เช่าเปิ ดเป็ นร้านค้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี
และร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่ าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จากจํานวนพื้นที่ 50,656 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นที่ที่อยูภ่ ายใต้การบริ หาร
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
4.1.3

บริการระบบสาธารณูปโภค

เป็ นบริ การเสริ มที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ โดยบริ การจะครอบคลุมงานบริ การหลักๆ เช่นการให้บริ การแสง
ไฟ ไอเย็น และบริ การพื้นที่ส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน บริ การระบบป้ องกันอัคคีภยั บริ การทําความสะอาด
บริ การรักษาความปลอดภัย และการให้บริ การที่จอดรถภายในสาขา
4.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.2.1

การตลาด

ก.

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

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้าที่เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะต้องเป็ นร้านค้าระดับแนวหน้าที่ได้รับการพิจารณาว่ามีสินค้าและบริ การ
ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ อีกทั้งมีรูปแบบการตกแต่งร้านค้าที่สอดคล้องกับรู ปแบบของสาขาของเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ที่วางแนวไว้ โดยร้ านค้าส่ วนใหญ่เป็ นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ต่อเนื่ องมาตั้งแต่
สาขาแรกที่ สุขุมวิท และด้วยความสัมพัน ธ์อนั ดี ทาํ ให้การให้เช่ าพื้นที่ สําหรั บ สาขาใหม่ ที่จะเกิ ดขึ้ นเป็ นไปอย่างราบรื่ น
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ประกอบกับพื้นที่ของเมจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่ าอื่นๆ ด้วยการรักษาภาพลักษณ์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่
มุ่งหวังทําธุ รกิ จด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แต่เป็ นการรักษาสมดุลการใช้พ้ืนที่เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าของอาคาร เพื่อ
เสริ มศักยภาพของสิ นค้า จึ งสามารถรั กษาระดับ Occupancy Rate ได้เกื อบทั้งหมดทุกสาขา เนื่ องจากเป็ นลูกค้ารายเดิมที่
ขยายสาขาไปพร้อมกับโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุ ก้ ี ร้านแมคโดนัล ร้านแบลค แคน
ยอน และร้านหนังสื อบี ทู เอส เป็ นต้น
ค.

ช่ องทางการจําหน่ าย
กลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ดําเนิ นการให้เช่าพื้นที่โดยผ่านทีมงานขายพื้นที่ เข้าเสนอรู ปแบบ และจุดเด่น
ของ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ โดยมี จาํ นวนลูกค้าและฐานลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การภายในสาขาเป็ นจุ ดขายสําคัญ ประกอบกับ
ภาพลักษณ์ ท่ีโดดเด่ นตรงเป้ าหมายกลุ่มผูม้ าใช้บ ริ การภายในอาคารเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ซึ่ งเป็ นอี กทางเลือกของเจ้าของ
กิจการในการลงทุน นอกจากนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ยังมีการปรับพื้นที่บริ เวณภายนอกอาคารโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สาขารัช
โยธิ น ให้กลายเป็ นแหล่งศูนย์การค้าที่ทนั สมัย มีการตกแต่งสถานที่ให้เป็ นแบบสไตล์นานาชาติ โดยใช้ชื่อว่า Center Point
@ Major Ratchayothin มี ร้ านค้า ศู น ย์ร วมแฟชั่น สถานเสริ ม ความงาม ร้ านอาหารมากกว่ า 200 ร้ านค้า และยังมี ล าน
กิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ไว้สําหรับจัดกิจกรรม ตลาดนัดมือสอง หรื อมินิคอนเสิ ร์ตอีกด้วย แม้ในช่วงปลายเดื อน
มีนาคม 2559 ได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี เขียว(เหนื อ) ช่วงหมอชิ ต-สะพานใหม่ ซึ่ งโครงการคาดว่าจะเปิ ดให้ใช้
บริ การภายในปี 2563 ในช่วงเวลานี้ยงั ส่ งผลให้รายได้ของร้านค้าเช่าลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็ จ
จะทําให้บริ ษทั มีรายได้จากพื้นที่เช่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรู ปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด้วย
ประสบการณ์การเปิ ดสาขาที่ผา่ นมา แม้ว่าจะมีบางสาขาที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ศูนย์การค้าและบางสาขาตั้งอยูใ่ นศูนย์การค้า ลูกค้า
พื้ นที่ เช่ าของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ยังคงให้ความเชื่ อมัน่ ที่ จะเปิ ดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม่ ของเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภายในศูนย์การค้าต่างๆ ในวันนี้ ยงั ขาดแคลนและมีจาํ นวนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเริ่ มเกิดการ
ลงทุนศูนย์การค้าใหม่ข้ นึ ในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด
4.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม

-ไม่มี-

5.

ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์

บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงทุ นในธุ รกิ จประเภทสื่ อภาพยนตร์ ภ ายใต้บ ริ ษทั เอ็มพิ ค เจอร์ เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) เป็ นการรวมกันของธุรกิจ จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ผลิตภาพยนตร์ ไทย และสื่ อภาพยนตร์
ต่าง ๆเพื่อฉายผ่านโรงชั้นนําของประเทศไทย พร้อมทั้งจําหน่ายลิขสิ ทธิ ผา่ นทางสื่ อโทรทัศน์ในรู ปแบบของ Free TV และ
ระบบ Pay TV ซึ่งถือเป็ นการรวมกันตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า โดยธุรกิจดังกล่าวได้ส่งเสริ มรายได้แก่ธุรกิจหลักของบริ ษทั
__________________________รับรองความถูกต้อง
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5.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือการนําเข้าภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์ เพื่อจัดจําหน่ายภายใน
โรงภาพยนตร์ และการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ ได้แก่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และเคเบิ้ลทีวี โดยเข้าซื้อลิขสิ ทธิ์ใน
การจัดจําหน่ายภาพยนตร์จากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
5.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมสื่ อภาพยนตร์ ในประเทศไทย ยังคงมี การเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ด้วยแนวโน้มของโรงภาพยนตร์ ที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงสื่ อทีวีดิจิตอล และสื่ อออนไลน์ต่างๆ ที่เกิดใหม่เพือ่ ทดแทนสื่ อวีซีดี และดีวีดีที่มีแนวโน้มจะปรับตัว
ลดลง ทําให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้ม ากและเร็ วขึ้น ทําให้บริ ษ ทั จัด จําหน่ ายภาพยนตร์ มี ก ารแข่งขัน กัน สู ง ไม่ ว่าจะเป็ นการ
คัดเลือกภาพยนตร์ ที่น่าสนใจและมี แนวโน้มที่ จะได้รับความนิ ยมเมื่ อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมี การวางแผน
การตลาด กิจกรรมส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบที่หลากหลาย
ผลกระทบทางด้านการละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ยงั คงเป็ นปั ญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่ องในปั จจุบนั เนื่ องจากมีการ
ลักลอบวางจําหน่ ายอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งราคานั้นตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ ลิขสิ ทธิ์ มาก ดังนั้นรั ฐบาลได้มีนโยบาย
ปราบปรามการละเมิดลิขสิ ทธิ์ อย่างเคร่ งครัดมากยิง่ ขึ้น โดยรัฐบาลได้ประชุมมีมติให้ต้ งั ศูนย์ปฎิบตั ิการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งชาติ (ศปช.) เพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่ วม ทั้งกรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดีเอสไอ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(ปอศ.) เพื่อดําเนินการปราบปรามสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ อย่างเด็ดขาด ในส่ วนของบริ ษทั จัดจําหน่ายภาพยนตร์ ได้ร่วมกับกร
มทรัพสิ นย์ทางปั ญญาเปิ ดช่องทางให้ผบู ้ ริ โภคแจ้งข้อมูลผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ ทางปั ญญาผ่านทางเวปไซด์และโทรศัพท์ของกรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา
และเนื่ อ งด้ว ยอุ ต สาหกรรมของธุ ร กิ จ ผลิ ต ภาพยนตร์ ในประเทศไทย ยังคงเติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ ไทยในปั จจุบนั หลายๆ เรื่ องมีรายได้ต่อเรื่ องมากกว่า 50 ล้านบาท ประกอบกับ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ไทยที่มีคุณภาพ
มีจาํ นวนผูข้ ายน้อยรายและภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภาพยนตร์ ไม่สูงมาก ส่ งผลต่อแนวโน้มของธุ รกิจผลิตภาพยนตร์
ให้ไ ปในทิ ศทางที่ ดี ข้ ึ น อย่างต่ อเนื่ อ งตามไปด้ว ย บริ ษ ัท เอ็ม พิ ค เจอร์ เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็ น
ความสําคัญของแนวโน้มธุ รกิจภาพยนต์ไทย ดังนั้นจึงจัดตั้งบริ ษทั เอ็มเทอร์ต้ ีไนนท์ สตูดิโอ จํากัด (M39) บริ ษทั ทาเล้นท์
วัน จํากัด และบริ ษทั ทรานส์ฟอร์ เมชัน่ ฟิ ล์ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่สร้างภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพป้ อนเข้าสู่ ตลาดทั้งไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มรายได้ที่มนั่ คงให้บริ ษทั ต่อไป
5.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
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3. ปัจจัย ความเสี่ ยง
ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ บริ ษทั มีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานได้
ดังนี้
ความเสี่ยงจากการพึง่ พาภาพยนตร์ ที่เข้ าฉาย
ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ ในฐานะของผูฉ้ ายภาพยนตร์ จาํ เป็ นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ ที่เข้าฉายค่อนข้างสู ง หาก
บริ ษทั ไม่สามารถหาภาพยนตร์ เพื่อนํามาฉายในโรงภาพยนตร์ ได้ ส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยหลักที่
สําคัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุ รกิจหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 72 ของรายได้ท้ งั หมด รายได้หลักของโรงภาพยนตร์ มา
จากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ โดยรายได้จากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ จะขึ้นอยูก่ บั จํานวนภาพยนตร์ ที่เข้าฉาย
และระดับความนิ ยมของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์ เป็ นช่องทางจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ อนั ดับแรก
และมีความสําคัญสูงที่สุด เจ้าของ และผูจ้ ดั จําหน่ายภาพยนตร์ จําเป็ นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ ในการฉายภาพยนตร์ เพือ่ เป็ น
ใบเบิกทางในการจัดจําหน่ ายในรู ปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดังนั้นการทําธุ รกิจระหว่างผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์
ผูผ้ ลิ ตภาพยนตร์ และบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ จึงมี ลกั ษณะเกื้ อกูลกัน ทั้งนี้ เพื่อเป้ าหมายการเติ บโตของทั้งสอง
ธุรกิจร่ วมกันทําให้ความเสี่ ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง
ปั จจุบนั บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่ งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 702 (ส่ วนแบ่ งตลาดจะวัดจากยอดขาย
ตัว๋ ภาพยนตร์แต่ละเรื่ อง) ซึ่งถือเป็ นผูน้ าํ ตลาดอันดับ 1 นับเป็ นการเพิ่มอํานาจต่อรองของบริ ษทั กับเจ้าของและผูจ้ ดั จําหน่าย
ภาพยนตร์ มากขึ้น นอกจากนี้ การที่บริ ษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์และทําการตลาดผ่านบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ยังได้สนับสนุนการผลิตและพัฒนาภาพนตร์ ไทยสู่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มาก
ขึ้นจากบริ ษทั ในเครื อและพันธมิ ตรที่ มีความชํานาญ ทําให้บริ ษทั ลดความเสี่ ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์ จากผูจ้ ดั จําหน่ าย
ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวดู ้ เข้าฉายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพทางธุ รกิจระยะยาวกับผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยลักษณะของธุรกิจผูผ้ ลิตภาพยนตร์และผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ดังนั้น
บริ ษทั จะทําความตกลงกับผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ต้ งั แต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ ต้ งั แต่ตน้ ทําให้บริ ษทั สามารถบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์น้ นั ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ใน
วงการทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุ งสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รู ปแบบ ได้แก่ Standalone ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์ คู่แข่ง
ล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ กิ จ การของเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ อาทิ เช่ น สั ด ส่ ว นรายได้ ล ดลง ,เกิ ด การเปรี ยบเที ย บทั้ง ในเชิ ง
สภาพแวดล้อมและการบริ การ เป็ นต้น บริ ษทั ตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสําคัญกับการ
สร้ า งและรั ก ษาฐานลู ก ค้า ด้ว ยการวางกลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ ต่ อ เนื่ อ งและนํา เสนอบริ การเพื่ อ ความบัน เทิ ง ที่ ม ากกว่ า
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ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ SONY , Warner Brothers และ United International Pictures
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โรงภาพยนตร์ เช่น บริ การโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทั้งการปรับปรุ งสาขาเดิมให้สวยงามอยูเ่ สมอ ทําให้
ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น
ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สาํ คัญของธุรกิจโรงภาพยนตร์ คือวีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดีและสื่ อออนไลน์ ทั้งถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย ที่มีการผลิตมากขึ้น อันมีผลมาจากอายุการฉายภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ที่ส้ ันลง ซึ่ งอาจสร้างผลกระทบต่อ
รายได้และการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบริ การที่นาํ เสนอในสาขาของ
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ ทําให้ลู กค้าที่ ม าใช้บ ริ ก ารได้รั บ ความบัน เทิ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ ไปจากการมาเพี ย งเพื่ อชมภาพยนตร์
นอกจากนี้ ในด้านการปราบปรามสื่ อผิด กฎหมายดังกล่ าว รั ฐบาลทุ ก ชุ ด ได้ให้ความสําคัญ กับ ปั ญ หานี้ ด้วยการดําเนิ น
มาตรการเร่ งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรม มีผลทําให้สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็ นอย่างมาก
ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมประมาณ 70-80 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 1,000
ล้านบาท โดยใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และ/หรื อ การนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ/หรื อ กระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน
การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิ ดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการลงทุ น อาจส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเลื่อน
ระยะเวลาการเปิ ด หรื อมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ดว้ ยประสบการณ์ความสําเร็ จอย่างต่อเนื่อง ทําให้
บริ ษทั มีระยะเวลาคุม้ ทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี สําหรับกรณี สาขาและมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
โครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่ งเป็ นไปตามผลจากการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ความชํานาญในการดําเนินธุ รกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มีการวางแผนกําหนดทําเลที่ต้ งั บนทําเลทองในเขตพื้นที่
แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ทาํ งานบริ ษทั เอกชนและราชการ และมีความสะดวกใน
การใช้บริ การ ทําให้ผูบ้ ริ หารมี ความมั่นใจว่าจะสามารถนําความสําเร็ จมาสู่ สาขาใหม่ และสร้ างความเติ บโตให้กบั กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ ทุนไม่เป็ นไปตามที่คาด บริ ษทั ก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดจํานวนโรงภาพยนตร์
ปรับจํานวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจํานวนพื้นที่เช่า หรื อปรับค่าเช่าพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่
ทุกแห่ งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ ในการพิจารณาและดําเนินงาน จากการร่ วมลงทุนกับบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสิ นค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังช่วยให้บริ ษทั ทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหาร
เนื่องด้วยกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นกิจการด้วยทีมงานบริ หารของนาย
วิชา พูลวรลักษณ์ ผูก้ ่อตั้งกิจการ เสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสี ยงและประสบการณ์ของผูก้ ่อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริ ษทั อาจมี
ความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มผูก้ ่อตั้งอาจลดสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ลงหรื อออกจากการเป็ นผูบ้ ริ หารในกิจการ จะส่ งผลให้
เสี ยความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และสู ญเสี ยความเชื่ อมัน่ ในบริ ษทั ทําให้ส่งผลกระทบกับรายได้อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ ง
ความเสี่ ยงดังกล่าวเป็ นไปได้ยากมากเมื่ อพิจารณาถึงความเป็ นเจ้าของและความผูกพันที่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้ าง
กิจการเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องตลอดมา และมีความตั้งใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะ
ของผูบ้ ริ หารและผูก้ ่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ ง
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละส่ วนงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้าง
ผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ในการบริ หารกิจการของกลุ่มบริ ษทั กับทั้งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ ท างด้านธุ รกิ จภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์ อย่างมาก จึ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ทางด้านนี้ได้
ความเสี่ยงทางด้ านอัคคีภัย
บริ ษทั อาจมี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัคคีภยั ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดดําเนิ นการ ทําให้สูญเสี ยรายได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้มีการทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่ องต่ างๆ ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะและมี เงื่อนไขปกติ ของธุ รกิ จโดยได้
รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภยั ด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรัพย์สิน และรายได้ที่สูญเสี ย
จากการหยุดดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมความเสี ยหายบุคคลที่ 3 ด้วย นอกจากนี้บริ ษทั ฯยังจัดการซ้อมดับเพลิงเป็ นประจําทุกปี
โดยได้รับคําแนะนําและช่วยเหลือจากตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเป็ นประจํา
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการก่ อการร้ ายหรื อเหตุการณ์ ความไม่ สงบ
สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั บ้าง เช่น
ผูเ้ ข้าชมลดลง รายได้ลดลง แต่มิได้มีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายรั กษาความปลอดภัย
อย่างรัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยังคงถูกนํามาใช้เพื่อเป็ นการป้ องกันและลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆในสาขาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ตลอดจนมีการเตรี ยมความพร้อมที่จะรับมือกับ
เหตุต่างๆอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจรปิ ดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริ ษทั เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการคาดการณ์
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือการคาดการณ์ของบริ ษทั บริ ษทั ได้มีการจัดทําแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนํามาใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่างๆ โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้
บริ ษทั จะนํามาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์ และอย่างทันท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (3) ปั จจัยความเสี่ ยง หน้า 55

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
4.1

สิทธิการเช่ าทีด่ ิน
สาขา
สุ ขมุ วิท

งามวงศ์วาน-แคราย

4.2

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้นสุ ดปี 2567

-ไม่มี-

โอนสิ ทธิ การเช่ า ที่ ดิ น ของ
บริ ษ ัท เมเจอร์ พรอพเพอร์ ต้ ี
จํา กั ด เพื่ อ เป็ นหลัก ประกั น
วงเงินกูข้ องบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั
บริ ษัท ได้ชํ า ระเงิ น กู้ค รบทั้ ง
จํ า นวนแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม
บริ ษั ท ยัง มิ ไ ด้ ด ํา เนิ น การไถ่
ถอนหลัก ประกัน จากสถาบัน
การเงิน เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ
ยัง มี ก ารใช้ว งเงิ น PN, อาวัล ,
LG อยู่

2. เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุ ดปี 2567

7.25

เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วัน สิ้ นสุดปี
2573

16.98

-ไม่มี-

มูลค่ าตาม
บัญชี

ภาระผูกพัน

อาคาร

สาขา

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

(ล้ านบาท)
สุ ขมุ วิท

รัชโยธิน

รังสิ ต

1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

64.75

เป็ นหลักประกันร่ วมกับสิ ทธิ
การเช่าที่ดินตาม (4.1)

2. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

91.31

-ไม่มี-

1. รัชโยธิน เรี ยลตี้

1.02

-ไม่มี-

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

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

1.10

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 56

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

มูลค่ าตาม
บัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้ านบาท)

งามวงศ์วาน-แคราย
4.3

2. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพ
เพอร์ต้ ี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

439.65

-ไม่มี-

สิทธิการเช่ าพืน้ ที่ในอาคาร
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

สํานักงานใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุดปี 2581

24.25

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน สิ้นสุ ดปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

36.93

-ไม่มี-

รามคําแหง
ปิ่ นเกล้า

(เวล เอ็นฯ)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2573
(เพชรปิ่ นเกล้า)
เชียงใหม่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 6 ปี สิ้ นสุ ด ปี 2560

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บางนา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 6 ปี สิ้นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระราม 3

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 6 ปี สิ้นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระราม 2

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 6 ปี สิ้นสุ ดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นนทบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2561

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ลาดพร้าว

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2562

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สําโรง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุดปี 2562

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 12 ปี สิ้ นสุดปี 2562

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี 5 เดือน สิ้นสุ ดปี 2562

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี ราชา

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 57

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

หัวหิน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สมุย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ฟิ วเจอร์ปาร์ ค รังสิ ต

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 26 ปี 6 เดือน สิ้นสุ ดปี 2564

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส
นครศรี ธรรมราช

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน สิ้นสุ ดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รังสิ ต

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กระบี่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2565

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2565

59.94

-ไม่มี-

(พื้นที่เช่า)
โรบินสัน สกลนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสัน สระบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 12 ปี 5 เดือน สิ้นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ศาลายา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอน บางแค

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 29.1 ปี สิ้ นสุ ดปี 2566

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสัน
สมุทรปราการ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสันร้อยเอ็ด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โรบินสันมุกดาหาร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ซีคอนศรี นคริ นทร์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 12 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อมตะนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2567

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พาราไดซ์ พาร์ค

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 58

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

พรอมานาด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อุบลราชธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2568

4.15

-ไม่มี-

โคราช

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2568

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เชียงราย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล พิษณุโลก เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บางกะปิ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้ นสุดปี 2569

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อุดรธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมราช

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พัทยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ชลบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2570

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล
อุบลราชธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เดอะสกาย อยุธยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
เชียงใหม่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
หาดใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สระบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 18 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อยุธยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสบ้านโป่ ง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2571

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสบางใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พังงา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 59

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี 10 เดือน สิ้ นสุ ดปี
2572

4.91

-ไม่มี-

เซ็นทรัลอีสวิลล์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลเวสเกตต์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เซ็นทรัลระยอง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สหไทย สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สาขา
ฉะเชิงเทรา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

เซ็นทรัลสมุย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

มหาชัย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กําแพงเพชร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2573

-ไม่มี-

-ไม่มี-

อยุธยาซิต้ ีปาร์ ค

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสพิมาย

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสพยัคฆภูมิพิสยั เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสจะนะ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส
ประจวบคีรีขนั ธ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีจนั ทบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดปี 2574

-ไม่มี-

-ไม่มี-

117.16

-ไม่มี-

17.55

-ไม่มี-

38.98

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2574
(โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2574
(โรงภาพยนตร์ IMAX)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุ ดปี 2574
(โบว์ลิ่ง)

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 60

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

เอสพลานาด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี 7 เดือน สิ้นสุ ดปี 2574
(โรงภาพยนตร์)

เอสพลานาด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

70.19

โอนสิ ทธิ ก ารเช่ า พื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน
200 ล้ า น บ าท ของบ ริ ษั ท กั บ
ธ น า ค า ร ท ห า ร ไ ท ย จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ่ ง ณ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษั ท ได้ ท ํา การชํ า ระเงิ น กู้ ท้ ั ง
หมดแล้ว

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี 7 เดือน สิ้นสุ ดปี 2574
(โบว์ลิ่ง)

20.72

-ไม่มี-

โลตัสนครปฐม

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 16 ปี สิ้ นสุดปี 2575

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี สิ ชล

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี สิ้ นสุดปี 2576

14.96

-ไม่มี-

โลตัสแม่สอด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสนครสวรรค์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสหนองบัวลําภู

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสแกลง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัส สงขลา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2576

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสสุพรรณบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2577

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2578

120.87

-ไม่มี-

โลตัส สุ ราษฏร์ธานี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสขอนแก่น1

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ไดอาน่า หาดใหญ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สามเสน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุดปี 2578

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีสมุทรปราการ

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พะเยา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสนาดี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บลูพอร์ต หัวหิน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

59.25

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 61

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

บิ๊กซีบา้ นไผ่

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

-ไม่มี-

-ไม่มี-

แจ่มฟ้า ลําพูน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดปี 2579

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ร้อยเอ็ด

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้ นสุดปี 2580

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีสุพรรณบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้ นสุดปี 2580

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีนครพนม

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2582

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โลตัสปราจีนบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2582

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซี น่าน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีอุดรธานี1

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เมกา ซีนีเพล็กซ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 28 ปี 1 เดือน สิ้นสุ ดปี 2583

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีสุขสวัสดิ์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีลพบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีราชบุรี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีระนอง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีบุรีรัมย์

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีลาํ ปาง

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บิ๊กซีลาํ พูน

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุดปี 2584

-ไม่มี-

-ไม่มี-

(ศรี มหาโพธิ )

4.4

อุปกรณ์

4.4.1

อุปกรณ์ ในโรงภาพยนตร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิ นงานกิจการโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งาน
เก้าอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งานระบบเสี ยง เครื่ องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าตาม
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 5,941 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี__________________________รับรองความถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 62

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

ปิ่ นเกล้า

เช่าระยะยาว/ผูใ้ ห้เช่า, เจ้าของ/บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระราม 3

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชียงใหม่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บางนา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บางกะปิ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เสรี เซ็นเตอร์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รามคําแหง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พระราม 2

เจ้าของ/ บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครสวรรค์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นนทบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ฉะเชิงเทรา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุดรธานี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อุบลราชธานี

เช่าระยะยาว / ผูใ้ ห้เช่า

-ไม่มี-

เพชรเกษม

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

หัวหิน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สมุย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พิษณุโลก

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เอสพลานาด

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สําโรง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พัทยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กระบี่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี__________________________รับรองความถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 63

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

ศาลายา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อยุธยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เพชรบูรณ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส นวนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ธัญบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ราชบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศรี นคริ นทร์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

อมตะนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

มหาชัย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สระบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สามเสน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

กําแพงเพชร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เชียงราย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล พิษณุโลก

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

จันทบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เมกาซีนีเพล็กซ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

นครศรี ธรรมราช

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ร้อยเอ็ด

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส นครสวรรค์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล อุบลราชธานี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส หนองบัวลําภู

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสัน สกลนคร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เดอะสกาย อยุธยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี สุพรรณบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส แกลง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี__________________________รับรองความถูกต้อง
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สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เซ็นทรัล เฟลติวลั
เชียงใหม่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสัน สระบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
หาดใหญ่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส สุ พรรณบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัส บางใหญ่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี นครพนม

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ศรี มหาโพธิ(ปราจีนบุรี)

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พังงา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันมุกดาหาร

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันร้อยเอ็ด

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โรบินสันสมุทรปราการ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลระยอง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีน่าน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สหไทย สุ ราษฏ์ธานี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลเวสเกตต์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลสมุย

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสขอนแก่น 1

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เดอะ พรอมานาด

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

เซ็นทรัลอีสวิลล์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีลพบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีราชบุรี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

พะเยา

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีระนอง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสสตูล

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี__________________________รับรองความถูกต้อง

ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 65
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

โลตัสนครปฐม

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสนาดี

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีบุรีรัมย์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บลูพอร์ต หัวหิน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีลาํ ปาง

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสพยัคฆภูมิพิสยั

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีสุขสวัสดิ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซีบา้ นไผ่

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสจะนะ

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

แจ่มฟ้า ลําพูน

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

บิ๊กซี สิชล

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

โลตัสประจวบคีรีขนั ธ์

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เจ้าของ / สยาม ซีนีเพล็กซ์

-ไม่มี-

กรุ งเทพ ไอแมกซ์

เจ้าของ / กรุ งเทพ ไอแมกซ์

-ไม่มี-

ศรี ราชา

เจ้าของ / อีจีวี เอ็กซิบิชนั่

-ไม่มี-

ซีคอน

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ฟิ วเจอร์ปาร์ ค รังสิ ต

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ซีคอนบางแค

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ลาดพร้าว

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เมโทรโพลิส

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า

เจ้าของ/ อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โคราช

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ขอนแก่น

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

แม่สอด

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัส สงขลา

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 66
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4.4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

โลตัส นครศรี ธรรมราช

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

บิ๊กซีอุดรธานี 1

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัสสุ ราษฏร์ธานี

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

ไดอาน่า หาดใหญ่

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อยุธยา ซิต้ ีปาร์ค

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

โลตัสพิมาย

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

บิ๊กซีสมุทรปราการ

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

บิ๊กซีลาํ พูน

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อุปกรณ์ โบว์ ลงิ่ ห้ องคาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้ แข็ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานกิจการโบว์ลิ่งประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ลิ่ง และเครื่ องตกแต่ง มีมูลค่าตามบัญชี ณ
31 ธันวาคม 2559 รวมจํานวน 605 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ปิ่ นเกล้า

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

อุดรธานี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เอสพลานาด

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เมกาซีนีเพล็กซ์

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

พัทยา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

ชลบุรี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

เซ็นทรัล เฟลติวลั
เชียงใหม่

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 67
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4.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เซ็นทรัล เฟลติวลั
หาดใหญ่

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป

-ไม่มี-

งานระบบสาธารณูปโภค

งานระบบสาธารณู ป โภครวมถึ ง งานระบบลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อ น และอาคารที่ จ อดรถด้วย มี มู ล ค่าตามบัญ ชี ณ
31 ธันวาคม 2559 รวมจํานวน 107.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา

ลักษณะกรรมสิ ทธิ/ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้าของ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์ วิส,บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รัชโยธิน

เจ้าของ / รัชโยธิน แมเนจเม้นท์(ร้านค้าเซ้ง),
บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

รังสิ ต

เจ้าของ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์ วิส (ร้านค้าเซ้ง)

-ไม่มี-

งามวงศ์วาน แค
ราย

เจ้าของ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์ วิส

-ไม่มี-

พระราม 2

เจ้าของ / บริ ษทั ฯ

-ไม่มี-

สยามพารากอน

เจ้าของ / สยามซี นีเพล็กซ์

-ไม่มี-

เมโทโพลิส

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

อ้อมใหญ่

เจ้าของ / อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่มี-

สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญา
สาระสําคัญของสัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สาขาสุ ขุมวิท
ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

: นางสุ ภา โพธิรัตนังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ,
นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุติภทั ร โพธิรัตนังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์, และ
นางกัณณิกา วิโรจน์วธั น์
: บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
: 19 เมษายน 2539
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567
: โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดิน 1277 ตําบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร่
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 68

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า
หมายเหตุ
ฉบับที่ 3
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: สิ่ งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์แก่ผใู ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม
: นางสุ ภา โพธิรัตนังกูล (ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,
นางสุ ภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุติภทั ร โพธิรัตนังกูร,
นางกัณณิกา วิโรจน์วธั น์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์
: บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
: 19 เมษายน 2539
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567
: โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดิน 1278 ตําบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุ งเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร่
: สิ่ งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์แก่ผใู ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่ว่า
ด้วยเหตุใด
: ร้านสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด โดยนายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพฒั น์ กับนางอุรุวรรณ
ชูทรัพย์
: บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
: 9 มกราคม 2547
: 20 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนสิ ทธิการเช่า วันที่ 5 เมษายน 2547 – 4 เมษายน 2567
: โฉนดเลขที่ 7584 ,7586,7587,7394 เนื้อที่ 3 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ แขวงพระ
โขนง เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ

สาขางามวงศ์ วาน-แคราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดที่ดินเช่า

:
:
:
:
:

บริ ษทั เอก–ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
24 มีนาคม 2551
21 ปี 4 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2551
โฉนดเลขที่ 1995 เลขที่ดิน 4 และ โฉนดเลขที่ 213114 เลขที่ดิน 5 ตําบลบางซื่ อ
อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขนาดพื้นที่ 5 ไร่

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

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
26 มิถุนายน 2550
15 ปี
10,969.84 ตรม.
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขารัชโยธิน (โบว์ ลงิ่ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

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

วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่
สาขารังสิ ต (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
:
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
:
ผูเ้ ช่า-โบว์ลิ่ง
:
ที่ต้ งั
:
วันที่เริ่ มสัญญา
:
ระยะเวลาสัญญาเช่า
:
เนื้อที่
:
สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 1 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
:

ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่
สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
รายละเอียดทรัพย์สินที่
เช่า
วันที่เริ่ มสัญญา
ระยะเวลา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
26 มิถุนายน 2550
15 ปี
8,477 ตรม.(โรงภาพยนตร์ ) / 3,922 ตรม.(โบว์ลิ่ง)
หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท์ (ถือหุน้ โดยคุณจําเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซ่ ึงเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจําเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ฯ )
บริ ษทั ฯ
บริ เวณชั้นที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่ นเกล้า
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
1 กุมภาพันธ์ 2545
15 ปี
7,000 ตรม.

: บริ ษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณจําเริ ญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซ่ ึงเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คุณจําเริ ญ ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ฯ )
: บริ ษทั ฯ
: อุปกรณ์ท้ งั หมดในโรงภาพยนตร์ จํานวน 8 โรง
: 28 มกราคม 2545
: 15 ปี นับจาก 1 กุมภาพันธ์ 2545

__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สาขาปิ่ นเกล้า ฉบับที่ 2 (โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
: บริ ษทั เพชรปิ่ นเกล้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซ่ ึงเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทั้งนี้คุณสมเวียงไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั
ฯ)
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั ฯ
ที่ต้ งั
: 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
วันที่เริ่ มสัญญา
: 1 เมษายน 2548
ระยะเวลา
: 25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริ การ
เนื้อที่
: 5,311.45 ตรม. (โรงภาพยนตร์) / 2,357.43 ตรม.(โบว์ลิ่ง)
สาขาเชีย งใหม่
ผูใ้ ห้เช่า
: บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั ฯ
ที่ต้ งั
: 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาสัญญา
: 6 ปี / 10 มีนาคม 2554- 9 มีนาคม 2560
เนื้อที่
: 5,244 ตรม.
สาขาพระราม 3
ผูใ้ ห้เช่า
: กองทุนรวมสิ ทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทลโกรท โดย บริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน)
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั ฯ
ที่ต้ งั
: ชั้น 7-8 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
ระยะเวลาสัญญา
: 6 ปี / 1 พฤษภาคม 2555-30 เมษายน 2561
เนื้อที่
: 6,530 ตร.ม.
สาขาบางนา
ผูใ้ ห้เช่า
: บริ ษทั เซ็นทรัลเพลย์แลนด์ จํากัด
ผูเ้ ช่า
บริ ษทั ฯ
ที่ต้ งั
: 1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา ชั้น 6 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
ระยะเวลาสัญญา
: 6 ปี / 27 กรกฎาคม 2555-26 กรกฎาคม 2561
เนื้อที่
: 5,928.50 ตรม.
สาขาบางกะปิ
ผูใ้ ห้เช่า
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั ฯ
ที่ต้ งั
: 3109 อาคารโลตัส ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว
คลองจัน่ บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
ระยะเวลาสัญญา
: 24 ปี / 4 ตุลาคม 2545-3 ตุลาคม 2569
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่
สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขารามคําแหง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาพระราม 2
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขานครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขานนทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 6,685 ตรม.
:
:
:
:
:

บริ ษทั พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด
บริ ษทั ฯ
ชั้น 3 ของอาคารพาราไดซ์ พาร์ ค
12 ปี 5 เดือน/ 1 มกราคม 2553-31 พฤษภาคม 2566
5,523 ตรม.

: บริ ษทั เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฯ
: 73 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
: 17 ปี 9 เดือน/ 1 ธันวาคม 2542-30 สิ งหาคม 2560
: 7,852 ตรม.
: บริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นผูเ้ ช่าพื้นที่แทนเมเจอร์ ซีนีม่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2542
: กองทุนรวมสิ ทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทลโกรท โดย บริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: 128 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
: 6 ปี / 5 ธันวาคม 2555 - 4 ธันวาคม 2561
: 5,175.30 ตรม.
: บจก. นิภาพรพัฒน์
: บริ ษทั ฯ
: 320/11 อาคารศูนย์การค้าวี-สแควร์ พลาซา ชั้น 3 ถนนสวรรค์วิถี
ตําบลปากนํ้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
: 5 ปี / 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2561
: 6,952 ตารางเมตร
: เมื่อครบ 10 ปี ต่อสัญญาได้อีก 5 ปี โดยต้องมี หนังสื อแจ้งต่ออายุสญ
ั ญาไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือนก่อนสัญญาจะครบกําหนด
: บจก.กรุ งสยามเซ็นเตอร์ วิว
: บริ ษทั ฯ
: 5/81 อาคารศูนย์การค้าริ เวอร์มอลล์พล่าซ่า ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงคราม
ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาฉะเชิงเทรา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอุดรธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาแฟชั่น ไอส์ แลนด์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาหัวหิน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 15 ปี / 14 สิ งหาคม 2546 – 13 สิ งหาคม 2561
: 4,566 ตารางเมตร
: บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
: บริ ษทั ฯ
: 9/2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟฉะเชิงเทรา ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
: 24 ปี 10 เดือน / 1 เมษายน 2547 – 31 มกราคม 2572
: 6,868 ตารางเมตร
:
:
:
:

บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สาขาอุดรธานี)
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
277/1-3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตําบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
: 15 ปี / 27 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2570
: 6,330 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,550 ตารางเมตร(โบว์ลิ่ง)
: บจก.สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเมนท์
: บริ ษทั ฯ
: ชั้นที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมู่ที่ 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร
: 10 ปี / 30 มีนาคม 2558 – 29 มีนาคม 2568
: 7,924.75 ตารางเมตร
: บจก.ยิง่ เจริ ญปาร์ค
: บริ ษทั ฯ
: พื้นที่ช้ นั 3 อาคารศูนย์การค้า SK SHOPPING PARK เลขที่ 105 ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: 20 ปี / 6 สิ งหาคม 2548 – 5 สิ งหาคม 2568
: 2,520 ตารางเมตร
: บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: เลขที่ 234/1 อาคารศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ชั้นที่ 3 ถ.เพชรเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 73
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

: 15 ปี / 18 กุมภาพันธ์ 2549 – 17 กุมภาพันธ์ 2564
: 3,967 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ที่ต้ งั

: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 1/7 หมู่ท่ี 6 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย ชั้น 1 หมู่ที่ 6 ตําบลบ่อผุด
อ.เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี 84320
: 15 ปี / 5 พฤษภาคม 2549 – 4 พฤษภาคม 2564
: 2,046 ตารางเมตร

สาขาสมุย

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาแจ้ งวัฒ นะ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาพิษณุโลก
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเอสพลานาด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ

: บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
: บริ ษทั ฯ
: เลขที่ 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
: 12 ปี / 7 กรกฎาคม 2550 – 31 ธันวาคม 2562
: 4,753 ตารางเมตร
: ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ 28 สิ งหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ด
ดําเนินการปี 2550)
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 909 อาคารเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 1,2
หมู่ที่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
: 15 ปี / 15 กันยายน 2549 – 14 กันยายน 2564
: 1,715 ตารางเมตร
: บจก.สยามฟิ วเจอร์พร็ อพเพอร์ต้ ี
: บริ ษทั ฯ
: 99 อาคารเอสพลานาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
: 24 ปี 7 เดือน / 14 ธันวาคม 2549 – 4 สิ งหาคม 2574
: 10,325 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) , 828.20 ตารางเมตร(โบว์ลิ่ง)
: ธุ ร กิ จ โรงภาพยนตร์ เปิ ดดํา เนิ น การ 14 ธั น วาคม 2549 ธุ ร กิ จ โบว์ลิ่ ง เปิ ด
ดําเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2550

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 74

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาสําโรง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาพัทยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า – โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – โบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาชลบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า – โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – โบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขากระบี่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาศาลายา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บจก. อิมพีเรี ยล พลาซ่า จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: เลขที่ 999 หมู่ที่1 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
: 3 ปี / 1 พฤศจิกายน 2558-31 มีนาคม 2562
: 10,823.82 ตารางเมตร
:
:
:
:
:
:
:

บจก.สยามฟิ วเจอร์พร็ อพเพอร์ต้ ี
บริ ษทั ฯ
บจก. เมเจอร์ โบว์ล กร้ป
399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์ นิว ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
20 ปี / 11 สิ งหาคม 2550 – 10 สิ งหาคม 2570
4,735 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,410 ตารางเมตร(โบว์ลิ่ง)
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เปิ ดดําเนินการ 9 สิ งหาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ด
ดําเนินการ 11 สิ งหาคม 2550

: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: บจก. เมเจอร์ โบว์ล กร้ป
: 49/1 หมู่ที่ 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
: 20 ปี / 11 ตุลาคม 2550 – 10 ตุลาคม 2570
: 4,184.12 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์ ) /1,450 ตารางเมตร(โบว์ลิ่ง)
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เปิ ดดําเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลิ่งเปิ ดดําเนินการ
20 ตุลาคม 2550
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 191 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 2 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000
: 15 ปี / 5 ธันวาคม 2550 – 4 ธันวาคม 2565
: 3,065 ตารางเมตร
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 75

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอยุธยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเพชรบูรณ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาธัญบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสบ้ านโป่ ง(ราชบุรี)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 99/14 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
: 15 ปี / 25 มกราคม 2551 - 24 มกราคม 2566
: 2,546 ตารางเมตร
: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 80 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาอยุธยา ชั้นที่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
: 20 ปี / 28 กุมภาพันธ์ 2551 - 27 กุมภาพันธ์ 2571
: 3,415 ตารางเมตร
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 929 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ชั้นที่ 1 ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
: 15 ปี / 25 เมษายน 2551-24 เมษายน 2566
: 3,620 ตารางเมตร
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 98/103 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120
: 15 ปี / 11 กันยายน 2551-10 กันยายน 2566
: 3,600 ตารางเมตร
: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 158/17 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12110
: 20 ปี / 8 สิ งหาคม 2551-7 สิ งหาคม 2571
: 3,288.73 ตารางเมตร
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 110 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ ง ชั้นที่ 1 ต.หนองอ้อ
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 76

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอมตะนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขามหาชัย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาสระบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาสามเสน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
: 20 ปี / 19 กันยายน 2551-18 กันยายน 2571
: 3,050 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เปิ ดดําเนินการ 25 กันยายน 2551
: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 9 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่
อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
: 15 ปี / 28 พฤศจิกายน 2551-27 พฤศจิกายน 2566
: 3,393 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 700/75 หมู่ท่ี 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอมตะนคร ชั้น 1 ตําบลคลองตําหรุ
อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 15 ปี / 21 ตุลาคม 2552-20 ตุลาคม 2567
: 3,348 ตารางเมตร
: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชัย หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
: 20 ปี / 1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2573
: 3,140 ตารางเมตร
:
:
:
:
:

บจก. สุ ขอนันต์ ปาร์ ค
บริ ษทั ฯ
179/5 ถนนสุ ดบรรทัด ตําบลปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
18 ปี / 8 เมษายน 2553-7 เมษายน 2571
3,927 ตารางเมตร

: บจก. สุ พรี ม สามเสน
: บริ ษทั ฯ
: เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุ พรี ม สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขากําแพงเพชร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเชียงราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาจันทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 25 ปี /30 สิ งหาคม 2553-29 สิ งหาคม 2578
: 4,198 ตารางเมตร
: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: เลขที่ 613/1 ถนนเจริ ญสุ ข ตําบลในเมือง อ.เมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร 62000
: 20 ปี / 2 ธันวาคม 2553-1ธันวาคม 2573
: 2,477 ตารางเมตร
:
:
:
:
:

บจก. ซีพีเอ็น เชียงราย
บริ ษทั ฯ
99/9 หมู่ที่ 13 ตําบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
15 ปี / 30 มีนาคม 2554-29 มีนาคม 2569
3,365.93 ตารางเมตร

: บจก. เซ็นทรัลเวิลด์
: บริ ษทั ฯ
: 9/99 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก แขวงพลายชุมพล อ.
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
: 15 ปี / 20 ตุลาคม 2554-19 ตุลาคม 2569
: 2,939.90 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เปิ ดดําเนินการ 22 ธันวาคม 2554
: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 1012 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อ.
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
: 20 ปี / 22 ธันวาคม 2554-21 ธันวาคม 2574
: 3,452 ตารางเมตร
: บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์
: บริ ษทั ฯ
: 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
: 28 ปี 1 เดือน / 3 พฤษภาคม 2555-2 มิถุนายน 2583
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 78

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่
สาขานครศรีธรรมราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาร้ อยเอ็ด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัส นครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัส หนองบัวลําภู
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 11,461 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 3,194.67 ตร.ม. (โบว์ลิ่ง) / 2,227.62 ตร.ม. (ไอซ์ส
เก็ต)
:
:
:
:
:

บจก. นครรอยัลซิต้ ี
บริ ษทั ฯ
1392 ถนนศรี ปราชญ์ ตําบลท่าวัง อ.เมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
15 ปี / 13 ธันวาคม 2555-12 ธันวาคม 2570
2,593 ตารางเมตร

: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 320 หมู่ที่ 10 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ตําบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
: 24 ปี / 31 มกราคม 2556-30 มกราคม 2580
: 3,231 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 124/12 หมู่ที่ 10 ตําบลวัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
: 20 ปี / 22 กุมภาพันธ์ 2556 -21 กุมภาพันธ์ 2576
: 2,575.70 ตารางเมตร
: บจก.เซ็นทรัลเวิลด์
: บริ ษทั ฯ
: 311 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ตําบลแจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
: 15 ปี / 5 เมษายน 2556- 4 เมษายน 2571
: 4,657.84 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 36 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ตําบลลําภู
อ.เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
: 20 ปี / 10 เมษายน 2556-09 เมษายน 2576
: 3,000 ตารางเมตร
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 79

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโรบินสั น สกลนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเดอะสกาย อยุธยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซี สุ พ รรณบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัส แกลง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-ไอซ์สเก็ต
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
: บริ ษทั ฯ
: 88/8 อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน ชั้นที่ 2 ถนนนิตโย
แขวงธาตุเชิงชม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
: 10 ปี / 27 มิถุนายน 2556 -26 มิถุนายน 2566
: 2,142.50 ตารางเมตร
: บจก.แอมโปเทรด
: บริ ษทั ฯ
: 59/99 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเดอะสกาย ชอปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 4 ตําบลธนู อ.อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
: 15 ปี / 8 สิ งหาคม 2556 – 7 สิ งหาคม 2571
: 5,162 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 140/20 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1
ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อ.เมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
: 24 ปี / 27 กันยายน 2556 -26 กันยายน 2580
: 2,612 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: 279/1 อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้นที่ 1 ถนนสุ ขมุ วิท
ตําบลทางเกวียน อ.แกลง จังหวัดระยอง 21110
: 20 ปี / 3 ตุลาคม 2556 - 2 ตุลาคม 2576
: 2,800 ตารางเมตร
:
:
:
:

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บริ ษทั ฯ
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
99,99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
ห้องเลขที่ 513/1 ชั้นที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
: 15 ปี / 14 พฤศจิกายน 2556 -13 พฤศจิกายน 2571

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 80

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่
สาขาโรบินสั น สระบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั

ระยะเวลาสัญญา
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาสยามพารากอน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า–โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า–โบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาซีคอนศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: 8,024.14 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 2,013.25 ตร.ม.(ไอซ์สเก็ต)
: บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
: บริ ษทั ฯ
: 99 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน ห้องเลขที่ 235 ชั้นที่ 2
ตําบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
: 10 ปี / 24 พฤศจิกายน 2556 (เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดให้บริ การ)
: 3,652 ตารางเมตร
:
:
:
:

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บริ ษทั ฯ
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
1518,1518/1และ1518/2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั
หาดใหญ่ ห้องเลขที่ 510-1,510-2 ชั้นที่ 5 ถนนกาญจนวณิ ชย์
ตําบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: 15 ปี / 14 ธันวาคม 2556 -13 ธันวาคม 2571(โรงภาพยนตร์)
: 9 ปี / 14 ธันวาคม 2556 -13 ธันวาคม 2565(โบว์ลิ่ง)
: 7,508.91 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์)/ 1,962.49 ตร.ม.(โบว์ลิ่ง)/ 1,840.62 ตร.ม.(ไอซ์ส
เก็ต)
:
:
:
:
:

บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์
บจก. สยาม ซีนีเพล็กซ์
บจก.กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป
991 ชั้น 5-6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
: 25 ปี / 1 มีนาคม 2549-28 กุมภาพันธ์ 2574
: 14,000 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) /2,000 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์IMAX)/ 4,000 ตร.ม.
(โบว์ลิ่ง)
: บมจ. ซี คอน ดีเวลลอปเมนท์
: บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
: 904 ชั้น 4 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
10260
: 30 ปี / 9 กันยายน 2537-8 กันยายน 2567
: 8,600 ตารางเมตร
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 81

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ ครังสิต
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาลาดพร้ าว
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาเมโทรโพลิส
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอ้อมใหญ่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโคราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

:
:
:
:
:

บจก. รังสิ ตพลาซ่า
บจก.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ จํากัด
94 ถ.พหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
26 ปี 6 เดือน / 1 มิถุนายน 2550 – 30 ธันวาคม 2564
4,540.68 ตารางเมตร

:
:
:
:
:
:

บจก. ลาดพร้าว พลาซ่า
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ชั้น 6-7 อิมพีเรี ยลเวิลด์ ลาดพร้าว
3 ปี / 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562
4,400 ตารางเมตร
ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุสัญญาได้ทุก 3 ปี

:
:
:
:
:

บจก.ราชดําริ พลาซ่า
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ชั้น 5 บิ๊กซี ราชดําริ
20 ปี / 26 ธันวาคม 2545-25 ธันวาคม 2565
18,500 ตารางเมตร

: กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซีพีเอ็น รี เทล โกรท
: บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
: 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
: 10 ปี / 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2567
: 6,406.80 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
: 17/17 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73160
: 20 ปี / 22 เมษายน 2548-21 เมษายน 2568
: 4,175 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 1,495 ตร.ม.(พื้นที่เช่า)
: บจก.เดอะมอลล์ ราชสี มา
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาขอนแก่ น
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาแม่ สอด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาศรีราชา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบางแค
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเพชรเกษม
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสี มา
: 25 ปี / 11 สิ งหาคม 2543-9 สิ งหาคม 2568
: 6,285.15 ตารางเมตร
:
:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
709 หมู่ที่3 ชั้นที่ 1-2 ตําบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
15 ปี / 1 ธันวาคม 2554-30 พฤศจิกายน 2569
3,011.29 ตารางเมตร

: บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: 17 อาคารเทสโก้ โลตัส ถนนสายเอเชีย ตําบลแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก
63110
: 20 ปี / 10 มกราคม 2556- 9 มกราคม 2576
: 2,670 ตารางเมตร
:
:
:
:
:

บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชนั่
ชั้น 3 แปซิ ฟิค พาร์ค
17 ปี 5 เดือน / 20 มีนาคม 2545-19 สิ งหาคม 2562
2,586.88 ตารางเมตร

: บริ ษทั ซี คอน บางแค จํากัด
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
ชั้นที่ 4F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์พาร์ คบางแค
: 29 ปี 1 เดือน / 18 มิถุนายน 2537 – 17 กรกฎาคม 2566
: 5,009 ตารางเมตร
: บริ ษทั เพชรเกษมพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
:
:
:
:

บริ ษทั ฯ
ชั้น 2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์
30 ปี / 29 กันยายน 2548 – 28 กันยายน 2578
5,862 ตารางเมตร
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัสสงขลา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสสุ พรรณบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีนครพนม
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีศ รีมหาโพธิ(ปราจีนบุรี)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสบางใหญ่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 64 หมู่ 2 ตําบลเขารู ปช้าง อ.เมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 90000
: 20 ปี / 27 ธันวาคม 2556 - 26 ธันวาคม 2576
: 3,500 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุ พรรณ จ.
สุพรรณบุรี 72000
: 20 ปี / 25 กุมภาพันธ์ 2557 – 24 กุมภาพันธ์ 2577
: 2,186 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GJA001 ชั้น 1 เลขที่ 9/2 ซ.
ร่ วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
: 25 ปี / 26 มีนาคม 2557-25 มีนาคม 2582
: 1,571.18 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: 618 หมู่ที่ 7 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
: 25 ปี / 21 พฤษภาคม 2557 –20 พฤษภาคม 2582
: 1,547 ตารางเมตร
: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บริ ษทั ฯ
: อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130
: 15 ปี / 22 สิ งหาคม 2557 -21 สิ งหาคม 2572
: 5,057.54 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 84

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโรบินสั นร้ อยเอ็ด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโรบินสั นสมุทรปราการ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
บริ ษทั ฯ
อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
10 ปี / 3 ตุลาคม 2557 -2 ตุลาคม 2567
2,615 ตารางเมตร

: บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 789 หมู่ 2 ตําบลท้ายบ้านใหม่ อ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
: 10 ปี / 31 ตุลาคม 2557 -30 ตุลาคม 2567
: 3,003 ตารางเมตร

สาขาพังงา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโรบินสั นมุกดาหาร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาควอเทีย ร์ ซีเนอาร์ ต
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

: บริ ษทั เอ็น เค ดิสคัฟเวอร์รี่ จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค ช้อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
: 15 ปี / 11 ธันวาคม 2557 - 10 ธันวาคม 2572
: 2,800 ตารางเมตร
: บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
: 10 ปี / 19 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2567
: 2,590 ตารางเมตร
: บริ ษทั สุ ขมุ วิทซิต้ ีมอลล์ จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เลขที่ 8 ถนนสุ ขมุ วิท 35 (เจริ ญนิเวศน์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
: 20 ปี / 1 เมษายน 2558 -31 มีนาคม 2578
: 6,500 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัลระยอง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีน่าน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาสหไทย สุ ราษฎร์ ธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี1
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
: 7 ปี 7 เดือน / 10 เมษายน 2558 - 3 ธันวาคม 2565
: 2,487.17 ตารางเมตร
: บริ ษทั ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ห้องเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1
ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
: 15 ปี / 27 พฤษภาคม 2558 -26 พฤษภาคม 2573
: 4,761.95 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขที่ 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
: 25 ปี / 29 พฤษภาคม 2558 -28 พฤษภาคม 2583
: 1,541 ตารางเมตร
: บริ ษทั สุ ราษฎ์ธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ ธานี เลขที่ 528/1 ถนนตลาด
ใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ธานี 84000
: 15 ปี / 16 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2573
: 4,075 ตารางเมตร
: บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
41000
: 25 ปี / 9 กรกฎาคม 2558 - 8 กรกฎาคม 2583
: 2,961.84 ตารางเมตร
__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัส สุ ราษฏร์ ธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาเซ็นทรัลสมุย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสขอนแก่น1
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาพรอมานาด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
สุราษฏร์ ธานี จ.สุ ราษฏร์ธานี 84000
: 20 ปี / 20 สิ งหาคม 2558 –19 สิ งหาคม 2578
: 3,681.92 ตารางเมตร
: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
: 15 ปี / 28 สิ งหาคม 2558 -27 สิ งหาคม 2573
: 9,287.95 ตารางเมตร
: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฏร์ธานี 84320
: 15 ปี / 10 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2573
: 2,277.77 ตารางเมตร
:
:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
บริ ษทั ฯ
เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
20 ปี / 15 ตุลาคม 2558 – 14 ตุลาคม 2578
2,575.87 ตารางเมตร

: บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด เลขที่ 587,589 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230
: 10 ปี / 23 ตุลาคม 2558 - 23 ตุลาคม 2568
: 6,558 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 87

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาไดอาน่ า หาดใหญ่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาอยุธยา ซิตีป้ าร์ ค
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสพิมาย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพ สิ ั ย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เลขที่ 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
: 15 ปี / 27 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2573
: 4,994.12 ตารางเมตร
: บจก. ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: อาคารศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ เลขที่ 55/3 ถนนศรี ภูวนารถ ต.ตําบล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
: 20 ปี / 24 ธันวาคม 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2578
: 3,863 ตารางเมตร
: บริ ษทั คลองสวนพลู จํากัด
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: อาคารศูนย์การค้าอยุธยาซิต้ ีพาร์ค เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย
ตําบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
: 15 ปี / 7 เมษายน 2559 – 6 เมษายน 2574
: 3,143 ตารางเมตร
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บมจ. อีจีวี เอ็นตอร์เทนเม้นท์
: อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสี มา 30110
: 15 ปี / 21 ตุลาคม 2559 – 20 ตุลาคม 2574
: 1,064.23 ตารางเมตร
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 954 หมู่ 14 อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44410
: 15 ปี / 10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2574
: 1,073.50 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 88

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัสจะนะ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสนครปฐม
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีสิชล
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 157/4 หมู่ 5ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
90130
: 15 ปี / 24 พฤศจิกายน 2559 – 23 พฤศจิกายน 2574
: 1,500 ตารางเมตร
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส เลขที่ 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
: 15 ปี / 23 ธันวาคม 2559 – 22 ธันวาคม 2574
: 638.47 ตารางเมตร
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ตําบลสนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
: 16 ปี / 18 สิ งหาคม 2559 – 17 สิ งหาคม 2575
: 2,504 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 205/3หมู่ 1 ต.สิ ชล อ.สิ ชล
จ.นครศรี ธรรมราช 80120
: 17 ปี / 15 ธันวาคม 2559 – 14 ธันวาคม 2576
: 1,111 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 498/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากนํ้า
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
: 20 ปี / 25 พฤศจิกายน 2559-24 พฤศจิกายน 2579
: 1,636.88 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 89

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาพะเยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาโลตัสนาดี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบลูพอร์ ต หัวหิน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซี บ้ านไผ่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาแจ่ มฟ้า ลําพูน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เจริ ญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 498/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากนํ้า
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
: 20 ปี / 7 เมษายน 2559-6 เมษายน 2579
: - ตารางเมตร
: บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตําบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
: 20 ปี / 17 กันยายน 2559-16 กันยายน 2579
: 2,000 ตารางเมตร
: บริ ษทั หัวหิ น แอสเสท จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รี สอร์ท มอลล์ เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บา้ นหนอง
แก ตําบลหนองแก อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
: 20 ปี / 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2579
: 4,000 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 100 หมู่ 6 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
: 20 ปี / 16 พฤศจิกายน 2559-15 พฤศจิกายน 2579
: 1,494 ตารางเมตร
: บริ ษทั แจ่มฟ้า ช้อปปิ้ งมอลล์ จํากัด
: บริ ษทั ฯ
: ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช็อปปิ้ ง มอลล์ เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000
: 20 ปี / 2 ธันวาคม 2559-1 ธันวาคม 2579
: 2,867 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 90

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีลพบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีราชบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีระนอง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 94หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
: 25 ปี / 12 พฤศจิกายน 2559-11 พฤศจิกายน 2584
: 2,384 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 หมู่ 1 ตําบลท่าศาลา
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
: 25 ปี / 15 กุมภาพันธ์ 2559-14 กุมภาพันธ์ 2584
: 2,979 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 534 หมู่ 1 ตําบลโคกเหนือ
อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
: 25 ปี / 31 มีนาคม 2559-30 มีนาคม 2584
: 2,594 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน
อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
: 25 ปี / 13 พฤษภาคม 2559-12 พฤษภาคม 2584
: 1,800.80 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 150 หมู่ 7 ตําบลอิสาณ
อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
: 25 ปี / 8 กันยายน 2559-7 กันยายน 2584
: 3,611 ตารางเมตร

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหน้า 91
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สาขาบิ๊กซีลาํ ปาง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีลาํ พูน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ที่ต้ งั
ระยะเวลาสัญญา
เนื้อที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 65ถ.ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว ต.สบตุ๋ย
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
: 25 ปี / 20 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2584
: 2,833.97 ตารางเมตร
: บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ
: อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่200 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000
: 25 ปี / 8 ธันวาคม 2559-7 ธันวาคม 2584
: 2,289 ตารางเมตร

5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปั จจุบนั บริ ษทั มิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อยที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีที่
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 92
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6.ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษทั
ชื่อบริ ษทั

:

ประเภทธุรกิจ

:

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ”)
1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “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 จโบว์ลิ่ งและคาราโอเกะ และธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องในนาม “เมเจอร์
โบว์ ล ฮิต”,“บลู-โอ ริทมึ่ แอนโบว์ ล”และลานสเก็ตนํ้าแข็งในนาม “ซับ ซีโร่ ”
3. ประกอบธุ รกิ จให้บริ การสื่ อและโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ,พื้ นที่ ภายในและ
ภายนอกของสาขาของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และบริ ษทั ในกลุ่ม
4. ประกอบธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่ และบริ การ ภายในและภายนอกอาคารของบริ ษทั
และบริ ษทั ในกลุ่ม
5. ประกอบธุรกิจสื่ อภาพยนตร์

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
6.2

:
:
:
:
:
:
:

1839 ,1839/1-6 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0107545000047
0-2511-5427-36
0-2930-3737
896,266,347 บาท
894,533,377 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
100.00%

นิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ าํ หน่ ายได้ แล้ ว
ชื่ อบริษทั
: บริษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0105544003725
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้า 93
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สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.93%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั สยามซีนีเพล็กซ์ จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105547057656
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.99%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107545000225
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 260,001,575 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 260,001,575 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.98%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั อีจีวี เอ็กซิบชิ ั่น จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105539139100
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.96%

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้า 94
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ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ดิจติ อล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ให้เช่าและบริ การระบบเครื่ องฉายและอุปกรณ์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
015554048284
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
ธุรกิจลงทุน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
015556003661
0-2511-5427-36
0-2930-3737
150,000,000 บาท
90,400,000 บาท
99.96%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่นและบริ การด้านโบว์ลิ่ง
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรี ยง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0714 E/2014
ทุนจดทะเบียน
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 69.97%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

ทะเบียนบริ ษทั เลขที่

: บริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
: เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิ้ งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บา้ น
นนชาน เมืองศรี สตั ตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
: 01-00019319
__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้า 95
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ทุนจดทะเบียน
: LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้ ) = 10,062,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้ ) = 10,062,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 59.98%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด
: ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริ การด้านจําหน่ายอาหารและเครื่ อง
บริ โภคอื่น
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: บ้านแก้วสัมพันธ์ เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ นครหลวงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 16-00010251
ทุนจดทะเบียน
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้ ) = 4,300,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้ ) = 4,300,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.99%
: บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ ดส์ จํากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. เค-อารี น่า)
: ให้บริ การด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครื อข่าย
เครื่ องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ที่ต้ งั สาขา
: 39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105555064356
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะ
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เมเจอร์ โบว์ ล กรุ้ป จํากัด
ให้บริ การด้านโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105541034263
0-2511-5427-36
0-2930-3737
36,000,000 บาท
36,000,000 บาท
99.99%
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้ เช่ าและบริการ
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ตี้ จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1221/39, 1239 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0105537078910
0-2511-5427-36
0-2930-3737
78,000,000 บาท
78,000,000 บาท
99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์ วสิ จํากัด
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
1221/39 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0105540016130
0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,000,000 บาท
23,000,000 บาท
99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105540016121
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์

:
:
:
:
:

บริษทั รัชโยธิน เรีย ลตี้ จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105539097628
0-2511-5427-36
__________________________รับรองความถูกต้อง
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โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:

0-2930-3737
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
99.99%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จํากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105541034255
0-2511-5427-36
0-2930-3737
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
99.99%

ธุรกิจสื่ อโฆษณา
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด
ให้บริ การสื่ อโฆษณา
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105544103711
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
99.93%

ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริ การสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณา และการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0107544000124
0-2512-0300
0-2930-3737
1,315,337,205 บาท
1,300,119,176 บาท
92.46%
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
: จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทําวิซีดีและ
ดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105548154744
โทรศัพท์
: 0-2512-0300
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 92.46%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั เอ็มวีดี จํากัด
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105545084664
0-2512-0300
0-2930-3737
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
92.46%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั แปซิฟิ ค มีเดีย เซลล์ จํากัด
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105547163570
0-2512-0300
0-2930-3737
100,000 บาท
100,000 บาท
91.91%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์

:
:
:
:
:

บริษทั เอ็ม เทอร์ ตไี้ นน์ จํากัด
ผลิตภาพยนตร์
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105552004395
0-2511-5814
__________________________รับรองความถูกต้อง
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โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:

0-2511-5810-2
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
92.46%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด
ให้บริ การผลิตภาพยนตร์ และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรู ปแบบ
59/1 ซอยสุ ขมุ วิท 39 วัฒนา กทม. 10110
010554068617
0-2261-7899
0-2261-7890
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
83.22%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: บริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จํากัด
: ให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
: 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105553012928
โทรศัพท์
: 0-2129-4638-9
โทรสาร
: 0-2129-4638-9
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 41.61%
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ทรานส์ ฟ อร์ เมชั่น ฟิ ล์ม จํากัด
กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทศั น์
6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
0105557122281
175,000,000 บาท
165,000,000 บาท
26.42%

__________________________รับรองความถูกต้อง
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บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: บริษทั เอ็มวีพ ี เอ็ม พิคเจอร์ ส ฟิ ล์ ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จํากัด
: จัดจําหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
: ชั้น 4 เลขที่ 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้ งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บา้ น
หนองจัน เมืองศรี สตั ตนาค นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 01B00080044425(S/1)
โทรศัพท์
: 856-21 520451
โทรสาร
: 856-21 222262
ทุนจดทะเบียน
: LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 36.98%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: บริษทั เมตาคอกนิชั่น จํากัด
: ตัวแทนซื้อขายสื่ อโฆษณา
: 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่
: 0105559166111
เบอร์โทรศัพท์
: 082-5229419
เบอร์โทรสาร
: ทุนที่จดทะเบียน
: 2,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 55.48%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
: ตัวแทนจัดจําหน่ายตัว๋ บัตรเข้าชมการแสดง
: 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม.10110
: 0105543020073
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
: 0-2262-3969
โทรสาร
: 0-2262-3898
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 40.00%
__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ด
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0107545000187
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
1,776,618,036 บาท
1,776,607,541 บาท
24.89%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด
พัฒนาและบริ หารศูนยการค้า
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0105550006391
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
135,000,000 บาท
135,000,000 บาท
50.00% (ทางอ้อม 12.45%)

: กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
: ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัด เลขที่ 400/22 อาคาร
ธนาคารกสิ กรไทย ชั้น 6,12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 179/2550
โทรศัพท์
: 0-2673-3999
โทรสาร
: 0-2673-3988
ทุนจดทะเบียน
: 3,300,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 3,300,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั : 33.00%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์

:
:
:
:
:

บริษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
ให้บริ การโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
61 บาร์ซาน ล๊อค,วสันต์ วีฮาร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
179/2550
+91 11 40870160-4, +91 9717771112
__________________________รับรองความถูกต้อง
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6.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:

INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947) = 197,880,000 บาท
INR 365,238,080 (INR 365,238,080 x 0.4947) = 180,683,278 บาท
49.00%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั พีวอี าร์ จํากัด
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
61 บาร์ซาน ล๊อค,วสันต์ วีฮาร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
55-67827
+91 11 40870160-4, +91 9717771112
INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.4850) = 454,445,000 บาท
INR 467,385,880 (INR 467,385,880 x 0.4850) = 226,682,152 บาท
1.93%

ชื่ อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105559037388
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
135,000,000 บาท
70,000,000 บาท
49.00%

ข้ อมูลสํ าคัญอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพ ย์
ชื่อบริ ษทั
:
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ :
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
: 0-2229-2800
: 0-2654-5427

__________________________รับรองความถูกต้อง
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นายทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
10400
: 0-2470-1976
: 0- 2470- 1998

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้สอบบัญชี

: นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
: บริ ษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120
: 0-2344-1000
: 0-2286-5050

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทีป่ รึกษากฎหมาย
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์

:
:

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
10400
0-2470-1976
0- 2470- 1998

: คุณกุลกนิษฐ คําศิริวชั รา
: บริ ษทั สํานักกฎหมายสากล พรี เมียร์ จํากัด
: เลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
: 0-2646-1888

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.ข้ อมูลหลักทรัพ ย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 896,266,347 หุน้ )
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน
894,533,377 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้ )
สําหรับโครงการให้สิทธิซ้ือหุน้ แก่พนักงาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุน้ ของ
บริ ษทั ภายใต้โครงการให้สิทธิซ้ื อหุน้ แก่พนักงานเป็ นจํานวน 40,500 สิ ทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุน้ และจํานวน
1,837,052 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.073 หุน้ ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวนหุน้ ทั้งหมด 2,013,719 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 206,500
สิ ทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.033 หุน้ และจํานวน 2,138,448 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุน้ ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวน
หุน้ ทั้งหมด 2,460,822 หุน้ ) ด้วยราคาใช้สิทธิ 14.687 บาทต่อหุน้ และ 14.385 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงิน 28.98
ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุน้ และ 14.687 บาทต่อหุน้ ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงิน 36.20 ล้านบาท)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 30.684 บาท ต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 31.637 บาทต่อหุน้ )
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานได้มีการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ออกจําหน่ ายเป็ นจํานวน
250,088 สิ ทธิ ด้วยอัตราใช้สิทธิ 1:1.29 หุ ้น รวมเป็ นจํานวนหุ ้นทั้งหมด 321,861 หุ ้น ด้วยราคาใช้สิท ธิ 1.235 บาทต่ อหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุน้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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7.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)
284.84
58.78
47.94
46.14
41.16
39.23
25.29
25.23
25.18
23.65

กลุ่มผู้ถือหุ้น
วิชา พูลวรลักษณ์
CHASE NOMINEES LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

ร้ อยละ
31.84
6.57
5.32
5.16
4.60
4.39
2.83
2.82
2.81
2.64

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คือในกรณี ปกติที่บริ ษทั ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินเพื่อ
การลงทุนเพิ่มหรื อขยายงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษทั อาจจะกําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
และตามความจําเป็ นของบริ ษทั เช่น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรื อสภาพตลาด หรื อมีเหตุการณ์
อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั เป็ นต้น

__________________________รับรองความถูกต้อง
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การถือครองหลักทรัพ ย์ของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่ อ

ตํา แหน่ ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายธุรกิจฟิ ล์มภาพยนตร์
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
กรรมการ
7. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
กรรมการอิสระ
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
กรรมการอิสระ
9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ
10. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ
11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ
กรรมการอิสระ
12. นายกิติกร พุ่มสว่าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง
13. นางจินดา วรรธนะหทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบริ หารพื้นที่เช่า
14. นายนิธิ พัฒนภักดี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายสื่ อโฆษณา
15. นายอภิชาติ คงชัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
16. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
17. นางสาวสุ ดาพร ตรองพาณิ ชย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18. นางชัญญ์ญาณ์ ธํารงวินิจฉัย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
19. นายวิชยั กุลธวัชชัย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
20. นายนิพนธ์ สุ นทราจารย์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
21. นางสาวบุบผา วันดี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
22. นายประวิงศักดิ์ หนูทวี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารศูนย์การค้า
23. นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรี ศกั ดิ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
24. นางสาวสุ วิมล แซ่ลิ่ม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
25. นางสิ ริอาภา กุลชล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดซื้อ
26. นายอภิรักษ์ มิตรประชา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อโฆษณา
27. นายธน ศรี สิงห์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อโฆษณา
28. นายธนาธิป แย้มพยนต์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงภาพยนตร์
29. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

จํา นวนหุ้น สาม ญ
ั (หุ้น )
31 ธ.ค.58
31ธ.ค.59
293,840,100
284,840,100
18,345,536
18,345,536
460,000
440,000
2,851,953
672,500
50,000
46
100,375
132,075
96,675

672,500
30,046
112,665
92,550
70,915

75

50,040

48,865

81,340

7,336
56
27,850
116,355
20,081
7
-

84
12,080
167,955
764
7
-

__________________________รับรองความถูกต้อง
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7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิให้มีโครงการเสนอ
ขายใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ (ESOP – W4) ต่ อ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท และ/หรื อบริ ษ ัท ย่อ ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างกําลังใจให้กบั บุคลากรที่มีส่วนร่ วมในความสําเร็ จของบริ ษทั ที่ผ่านมา และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริ ษทั ให้มีความตั้งใจในการทํางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะ
ยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และก่อให้เกิดผลตอบแทนสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอนาคต
โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(ยกเว้นเป็ นกรณี ตามที่ระบุในข้อกําหนดสิ ทธิ)
จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทเี่ สนอขาย :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย
(คิดเป็ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

: หน่วยละ 0 บาท

อายุใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ื อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิตามข้อกําหนดสิ ทธิ)

ราคาใช้ สิทธิต่อหุ้น

: เท่ากับ 15.44 บาทต่อหุน้
(เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ราคานี้ไม่ถือ
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดเพราะคํานวณ
โดยอ้างอิงจากราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหุน้ บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ 15
วันทําการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้
(ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2555)

วันออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

: เสนอขายภายใน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
คณะกรรมการหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็ นผูก้ าํ หนดวันออก
และเสนอขาย

จํานวนหุ้นสามัญทีร่ องรับการใช้ สิทธิ

: 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จํานวน 881,897,219 หุน้
ทั้งนี้บริ ษทั จะเสนอขายหุน้ รองรับนี้ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แล้ว
เสร็ จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้ สิทธิ
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: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดจํานวน 8,690,000 หน่วย ที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP นี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถที่จะใช้สิทธิ ในการ
ซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิ
ครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําหรับการใช้สิทธิ ครั้งต่อๆไป ตรงกับวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันใช้
สิ ทธิ ”) ยกเว้นวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 12 (“วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย”) ตรงกับวัน
ครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถที่จะใช้สิทธิใน
การซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดดังนี้

 วันใช้ สิทธิครั้งแรก : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั
 วันใช้ สิทธิครั้งที่2 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่3 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่4 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)
 วันใช้ สิทธิครั้งที่5 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-4 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่6 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-5 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่7 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-6 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่8 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่ งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-7 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่9 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-8 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่10 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-9 )
 วันใช้ สิทธิครั้งที่11 : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-10 )
__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

 วันใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริ ษทั (ซึ่งรวมกับสิ ทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-11)
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิ ทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันทีป่ รับสิ ทธิ

จํานวนทีอ่ 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
11 เมษายน 2559
8,570,000
1.073
14.385
*สําหรั บปี 2559 มีใ บสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ออก จํานวน 8,570,000 หน่ วย (โดยมีใ บสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไ ม่ ไ ด้
จัดสรร จํานวน 120,000 หน่ วย) มีราคาการใช้ สิทธิ เท่ ากับ 14.385 บาทต่ อหน่ วย
ผลการใช้ สิทธิ ESOP- W4
การใช้
สิ ทธิ
ครั้งที่

วันทีใ่ ช้ สิทธิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

30 มิถุนายน 2557
30 กันยายน 2557
30 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
30 มิถุนายน 2558
30 กันยายน 2558
30 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
30 มิถุนายน 2559
30 กันยายน 2559
30 ธันวาคม 2559

จํานวนหุ้นสามัญ
ทีไ่ ด้ รับการใช้
สิ ทธิ
916,271
1,248,058
318,164
213,314
1,840,246
317,927
89,335
42,565
1,779,249
142,547
49,358

จํานวนเงินเพิม่
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
625,152.16
25,594,496.87
2,050,538.60
710,014.83

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

__________________________รับรองความถูกต้อง
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(2) กรณีมตี ราสารหนี้
หุ้นกู้ของบริษัททีย่ งั ไม่ ครบกําหนดไถ่ ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สั ญลักษณ์
หุ้นกู้

วันทีอ่ อกหุ้นกู้

MAJOR178A

10 สิ งหาคม 2555

มูลค่ าหุ้นกู้
ณ
วันออกหุ้นกู้
(ล้ านบาท)

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

1,000

1,000

1,000

1,000

รวม
หมายเหตุ

7.4

อายุห้ ุนกู้
(ปี )

5

วันครบ
กําหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบีย้
(ต่ อปี )

ประเภท
ของการ
เสนอ
ขาย*

10 สิ งหาคม
2560

4.60%

PO

การจัด
อันดับ
ความ
น่ าเชื่ อถือ
ณ 31 ธ.ค.
59
A

PO คือการเสนอขายในกรณี ทวั่ ไปให้แก่ผลู ้ งทุนทุกประเภท
PP คือการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี หากไม่มี
เหตุจาํ เป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบข้อมูลกําไรสุ ทธิและอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2557

ปี 2558

1. กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
2. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท:หุน้ )
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
4. รวมเงินปั นผลจ่ายประจําปี ต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน้ )
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุน้ )

1,086.28
1.22
86.07
1.05
0.50
0.55

1,170.92
1.31
87.79
1.15
0.55
0.60

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
1,188.22
1.33
90.23
1.20
0.60
0.60

__________________________รับรองความถูกต้อง
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8.
8.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 คนโดย
มีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดํารงตําแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
จํานวนที่ร่วมประชุ ม / จํานวนประชุ มทั้งหมด
ชื่ อและนามสกุล

คณะกรรมการ คณะกรรมก
บริษัท
ารตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่ าตอบแทน

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

1/1
1/1
1/1
1/1
-

คณะกรรมการ
บริ หาร
12/12
12/12
12/12
12/12
-

กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษัท
นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์
สองในสี่ คนนี้ ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั

__________________________รับรองความถูกต้อง
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8.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างองค์กรของ บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) มีคณะผูบ้ ริ หาร
จํานวน 8 คน ดังนี้

รายชื่ อผู้บริ หาร
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจโบว์ลิ่ง
รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์

2.
3.
4.
5.

นายธนกร ปุลิเวคินทร์
นางจินดา วรรธนะหทัย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายกิตติกร พุ่มสว่าง

6. นายนิธิ พัฒนภักดี
7. นายอภิชาติ คงชัย
8. นางสาวสุ ดาพร ตรองพาณิ ชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฟิ ล์มภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจบริ หารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินและบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร

และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบการบริ หารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้การ
ดําเนินงานของบริ ษทั บรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ หรื ออนุมตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการดําเนินการต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิของ
บริ ษทั หรื อตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงานและเลิกจ้างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกตําแหน่ง รวมถึง
การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ และถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่า
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ดาํ เนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งด้านบัญชี การเงิน การสัง่ ซื้ อ การผลิต การขายและการ
บริ หารทัว่ ไปรวมทั้งเอกสารสําคัญอื่นๆ
6. กําหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คําสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายในเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริ หารจัดการภายในองค์กรเป็ นไป
ตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนด
7. แต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ทั้งนี้รวมถึงมีอาํ นาจในการ
แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดําเนินคดีหรื อเข้าสู ค้ ดีที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานหรื อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
9. รายงานผลการดําเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั
10. ดําเนิ นการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ทั้งนี้ ในกรณี ที่การ
ดําเนินการเรื่ องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
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8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแต่งตั้งให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2554โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ ทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ 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
ตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. ให้คาํ แนะนํา เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อ

พึงปฏิบตั ิที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และข้อปฏิบตั ิต่างๆ รวมถึงปฏิบตั ิตามนโยบายการกํา กับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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8.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กบั ธุ รกิจเดียวกัน โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี จะทําการเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ ส่ วนค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริ หารจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ในปี 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2559 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท โดยแยกออกเป็ น
ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จํานวน 7.2 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 5.8 ล้านบาท
ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุ ม

ประธานกรรมการ

871,000

กรรมการบริ ษทั

545,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

178,000

กรรมการตรวจสอบ

69,000

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

28,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

28,000

ประธานกรรมการบริ หาร

178,000

กรรมการบริ หาร

69,000
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ชื่ อ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายปี
และเบีย้ ประชุม
(บาท)

บําเหน็จพิเศษ
(บาท)

1.นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

871,000

1,183,926

2.นายวิชา พูลวรลักษณ์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

723,000

1,183,924

3.นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร

642,000

381,350

4.นางภารดี พูลวรลักษณ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

614,000

381,350

5.นายธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

614,000

381,350

6.นายวิชยั พูลวรลักษณ์

กรรมการ

545,000
751,000

381,350

7.นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

642,000

381,350

8.นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

642,000

254,233

9.นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

545,000

10.ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ

381,350

381,350

11.นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ

545,000
381,350
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นให้กบั ผูบ้ ริ หาร จํานวน 7
ท่าน คิดเป็ นเงิน 36.09 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริ ษทั ยังได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
โดยไม่นําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิ งานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจและทํางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ (ESOP-W4) ได้จัด สรรให้ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของ
บริ ษทั ฯที่ยงั ไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่ อ
นางจินดา วรรธนะหทัย
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายกิตติกร พุ่มสว่าง
นายนิธิ พัฒนภักดี
นายอภิชาติ คงชัย
นางสาวสุ ดาพร ตรองพาณิ ชย์

ตําแหน่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจบริ หารพื้นที่เช่า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินและการบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา
รองประธารเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จํานวนหุ้น
(ล้ าน)
0.35
0.35
0.35
0.25
0.35
0.25
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8.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีพนักงานจํานวน 2,162 คน เพื่อรองรับการให้บริ การสําหรับลูกค้าที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่ อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริ การ รวมถึงธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์ โดยในปี 2559 บริ ษทั ได้เพิ่มจํานวนสาขาอีก 22 แห่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลตลอดจนในต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
สายธุรกิจ หลัก

จํานวนพนักงาน

สํ านักงานใหญ่

458

โรงภาพยนตร์

1,055

โบว์ ลิ่ง

337

ขายโฆษณา

61

ขายพื้นที่เช่ าและศู นย์ การค้ า

144

สื่ อภาพยนตร์

107

รวมจํานวนพนักงาน

2,162

*ไม่ รวมลูกจ้ างชั่วคราว
ค่าตอบแทนบุคลากร
บริ ษทั ได้มีการบริ หารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่
พนักงานของบริ ษทั ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดเงินโบนัส
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและสามารถแข่งขันในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการปรับ
เงินเดือน และโบนัสประจําปี โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปี ของบริ ษทั ซึ่ งในส่ วนของพนักงานจะพิจารณา
การจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบายสํารวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
เป็ นประจําทําให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีโครงสร้างและการกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน
นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ แก่ผบ้ ู ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานให้มุ่งปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู ้สึกของการมีส่วนร่ วมในการบริ หารและพัฒนาองค์กรต่อไป
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษทั ห่วงใยต่อชี วิตและสุ ขภาพของพนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชี วอนา
มัย และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจําของพนักงานจึงได้กาํ หนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรื อการเกิด
เหตุเดื อดร้อนรําคาญอันเนื่ องจากการทํางานหรื อความไม่ปลอดภัยในการทํางาน พร้อมทั้งสนับสนุ นกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
นโยบายด้ านการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน
บริ ษทั จะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็ นหลักแล้วทําการฝึ กอบรมเพิ่มเติมเนื่ องจากการเลื่ อนตําแหน่ งจาก
ภายใน ทําให้ได้พนักงานที่คุน้ เคยกับการดําเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กบั พนักงาน ทั้งยัง
จูงใจให้พนักงานทํางานอยู่กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานให้เอื้อต่อการใช้ศกั ยภาพของพนักงานได้
อย่างเต็มที่ซ่ ึงเป็ นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง
การพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กบั พนักงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้โดยเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิจริ ง และจากคําแนะนําของผูม้ ีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้พนักงานเข้า
อบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ่าเสมอตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว โดยบริ ษทั มีการจัดอบรมให้กบั พนักงานทั้งใน
ลักษณะที่ทาํ พร้อมกับการทํางาน (On-the-job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สําหรับในกรณีที่
เป็ นการฝึ กอบรมพร้อมกับการทํางาน บริ ษทั จะให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า ซึ่งพนักงานที่อาวุโสกว่า
จะเป็ นพี่เลี้ยงดูแลให้คาํ แนะนําและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน ส่ วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทั้งที่ดาํ เนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริ ษทั และการส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่
หน่วยงานภายนอกเป็ นคนจัด เช่นการฝึ กอบรมด้านการบริ หารและปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมออีกทั้งบริ ษทั ยังจัดอบรมทักษะ
ทัว่ ไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาทักษะการขายและการตลาดการพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา
เทคนิคงานบริ การฯลฯ อีกด้วยนอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้เวลาที่วา่ งเว้นจาก
การเรี ยนให้เป็ นประโยชน์ ด้วยการฝึ กประสบการณ์การทํางาน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึ กทํางานใน
บางตําแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในปี 2559 พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารมีการเข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เป็ นจํานวน 13,696 ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถแบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็ น 4
หลักสูตร คือ General Program, Leadership Program, Managerial Activity และ Functional Program อีกทั้ง พนักงานของ
บริ ษทั ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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การวิจยั และพัฒ นา
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพบริ การในแต่ละสาขา จึงได้มีนโยบายที่ต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุ ง
สาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดของ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทําวิจยั ทางการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การภายในสาขา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนําไปประมวลผล และนํามาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และกล
ยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาสถานะผูน้ าํ ด้านศูนย์รวมความบันเทิงต่อไป นอกจากการทําวิจยั ตลาด
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริ การ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับงานพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนงานด้านการ
บริ การตามแต่ละสาขา โดยมีการกําหนดเป็ นแผนอบรมพัฒนาที่ต่อเนื่อง ซึ่งใน ปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การวิจยั และพัฒนาจํานวนทั้งสิ้ น 9,487,344 บาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงสื บสานเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ในการที่จะยกระดับ การกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้นาํ เอาแบบประเมินตนเอง เรื่ องการปฏิบตั ิตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาํ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริ ษทั มีระบบบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่งครอบคลุมถึง
เรื่ องการให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้กเ็ พื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นสําคัญโดยในปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในเรื่ อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริ ษทั จะรายงาน
ให้ทราบซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่ วกับการดูแลสิ ทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสรับรู ้ผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึงและ
เท่าเทียมกัน และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่างๆที่สาํ คัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริ มสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนดนโยบายไว้ดงั นี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการปกป้อง และเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิการซื้ อ
ขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิ ทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล
การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้แก่ สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า สิ ทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิ ทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิ ทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมเป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทําใดๆอันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิ ทธิ หรื อการ
ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆและการเข้าประชุมผู ้
ถือหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นต้น
__________________________รับรองความถูกต้อง
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4. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูลสําคัญ

ที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั การจัดให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการเป็ นต้น
1.2 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุ มผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
• คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการได้นาํ นโยบายสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ มาปฏิบตั ิ และมีความครอบคลุม

มากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมายโดยเฉพาะสิ ทธิในการรับรู ้ขอ้ มูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า เป็ น
เวลากว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน
โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูล
ในรู ปแบบเอกสารที่บริ ษทั จะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจํา ปี 2558
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM
4. เอกสารแนบ 3 ข้อมูลพิจารณาประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระจํานวน 3 คน
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี 2559
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลรายนามผูส้ อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 6 หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
8. เอกสารแนบ 7 ข้อมูลประวัตกิ รรมการอิสระ (สําหรับประกอบการมอบฉันทะ)
9. เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ
10. เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
11. เอกสารแนบ 10 แผนที่ต้ งั สถานที่ประชุม
• ในการจัดส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้

ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
• ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ด้วยการใช้ระบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การ ในกรณี ที่ผู ้
ถือหุน้ ไม่ได้นาํ มา ในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทําป้ายสัญลักษณ์สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความ
สะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
__________________________รับรองความถูกต้อง
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• หลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี 2559 บริ ษทั ได้นาํ เนื้อหาการประชุม ซึ่ งประกอบด้วย รายละเอียด

วาระการประชุม มติที่ประชุมการลงคะแนนเสี ยง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้ ือหุน้ รวบรวมจัดทําเป็ น
“รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจํา ปี 2559” เผยแพร่ ข้ ึนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 การป้องกันกรณีการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และไม่จาํ กัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 บริ ษทั ไม่มีการ
แจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
1.4 การอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ
• บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการนําระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบ

ลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
• บริ ษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในหนังสื อเชิญประชุม
รวมทั้งในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลง
มติให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติดงั กล่าว ลงในรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
• บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ในการเข้าเยีย่ มชมบริ ษทั และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นข้อมูลปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่ วมแสดงความคิดเห็น
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั

และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึก
ข้อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้
รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูบ้ ริ หารลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
• บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามใน
ระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อสามารถใช้อา้ งอิงในภายหลัง และช่วยให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าร่ วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้
1.6 การเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี
2559 มีคณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 11 คน จึงสรุ ปได้วา่ บริ ษทั ยังคงพัฒนาการจัด
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ให้มีความเคร่ งครัดกว่าแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กาํ หนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

คณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายในการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยไว้ดงั ต่อไปนี้
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ถือหุ น้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุ น้
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึง
วันที่เสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 2 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559(ตั้งแต่
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมวาระ
การประชุมและนํา เสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสม ก็ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาออกเป็ น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
• บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ถือหุ น้ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบ
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 2 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 (ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหนุ ้ ตอ่
ไป ซึง่ ปรากฏว่า ในปี 2559 ไมม่ ผี ถู ้ อื หนุ ้ เสนอรายชื่อ
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนินการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่าง
เคร่ งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
• คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง โดยได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัว่ ไป) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบ
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ฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็ นเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุม
สําหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
• คณะกรรมการบริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง แต่มี
ความประสงค์จะใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริ ษทั ได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้า
ประชุม และลงคะแนนเสี ยงแทนผูถ้ ือหุน้ จํานวน 2 คน คือ
นายชัย จรุ งธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
และนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้ ได้
• คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนน
เสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไว้ และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่ มการประชุม ซึ่งได้จดั ทําบัตรลงคะแนนเสี ยงครบทุก
วาระ เช่น การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล การพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล เป็ นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสี ยงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกรณี หากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการ
ป้องกันกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้องกัน กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธรุ กิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ อง
การใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้ง
มาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั ได้
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและติดตาม
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทํารายการระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
3.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีเกีย่ วกับการดูแลผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่านั้น ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั จึงได้พิจารณาชี้ บ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขึ้นใหม่ พร้อมกับกําหนดเป็ นนโยบาย เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พนักงานและครอบครัว
ลูกค้า และเจ้าหนี้
ผูถ้ ือหุน้
พันธมิตรทางธุรกิจ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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5.
6.
7.
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นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
คู่แข่ง
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังต่อไปนี้.1.

พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครั ว
1)
บริ ษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดื อน รายได้จากการทํางานล่ วงเวลา โบนัส ประจําปี การประกัน ชี วิตและประกัน สุ ข ภาพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและ
สัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น
3)
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของ
พนักงาน การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น
4)
บริ ษทั คํานึงถึงสิ ทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรี ยนกรณี พนักงานไม่ได้
รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้น
5)
บริ ษทั มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และเอื้อต่อการ
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิผล
2.

ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้ า
1)
บริ ษ ทั มี ห น้าที่ ในการสร้ างความสัม พัน ธ์ และความร่ ว มมื อในระยะยาวกับ ลู กค้า โดยยึด หลักความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และ
ให้ความสําคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการ
ดังต่อไปนี้

ยึดมัน่ ในการนําเสนอและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า

ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สุด

การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน

ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้ เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั

พร้อมที่จะต้องคําถามของลูกค้า รวมทั้งการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาํ แนะนํา
และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
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นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้ าหนี ้
1)
บริ ษทั มี หน้าที่ ในการสร้ างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิ ต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
3.

ผูถ้ ือหุน้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

1)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งปกป้ องและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิ การซื้อขายหรื อโอนหุน้
สิ ทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิ ทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับหรื อ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิการรายพิเศษ เป็ นต้น
2)
บริ ษทั มีหน้าที่ที่ตอ้ งส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจําปี ได้แก่ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า สิ ทธิ ในการส่ งคําถามต่อที่ประชุ มล่วงหน้าก่อนการประชุ ม สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามต่อที่
ประชุม เป็ นต้น ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
3)
บริ ษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
4.

พันธมิตรทางธุรกิจ(คู่คา้ )
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า)

1)
บริ ษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย
2)
บริ ษ ัท มี ห น้าที่ ในการเปิ ดโอกาสให้คู่ ค า้ ทุ ก รายนําเสนอสิ น ค้า/บริ ก ารได้โ ดยเท่ าเที ย มกัน โดยให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้ ต้องปฎิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้

ต้องปฏิบตั ิงานต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน

การพิจารณาและตัดสิ นใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะสั้นและระยะยาว

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

นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน
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1)
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
2)
บริ ษทั จะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนของบริ ษทั ให้แก่นกั ลงทุนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์บริ ษทั
คู่แข่ง
นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใดๆ ที่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
เสื่ อมเสี ยโดยปราศจากข้อมูลความจริ งและขัดต่อจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
6.

7.

ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และ
การศึกษา และจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้ความบันเทิงซึ่ งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็ นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้ องกัน
มิ ให้การดําเนิ นธุ รกิ จสร้ างผลกระทบต่ อชุ ม ชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม บริ ษ ทั จึ งให้ความสําคัญ ในการดําเนิ นธุ รกิ จให้
สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
นโยบายและแนวปฏิ บัติด้านทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา
ด้านอื่นที่กฎหมายกําหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง เป็ นต้น ดังนั้นการนําผลงานต่างๆ มาใช้
ภายในบริ ษทั จะต้องมีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการใช้ผลงานเหล่านั้นจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั เคารพในสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกัน บริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนมี
สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิ ดหรื อกดขี่ข่มเหงในทุกรู ปแบบ การจ้างงานที่เป็ นธรรม
และจะไม่มีส่วนร่ วมกับการกระทําใดๆ ที่ขดั ต่อหลักสิ ทธิมนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิ บัติการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น
เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทําการแทนกลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริ ยธรรมธุ รกิจ บริ ษทั จึ งได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลและกําหนด
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ สําหรับนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั ได้มีการ
กําหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสการทุจริ ตและการให้ความคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
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แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บุคคลใดก็ตามที่ทราบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสสามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรี ยน
หรื อแจ้งเบาะแส โดยบริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตนต่อหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน ซึ่ งหน่วยงาน
ดังกล่าวจะให้ความคุม้ ครองต่อผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะทําหน้าที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนหรื อเบาะแสตามขั้นตอน หากการ
สอบสวนสิ้ นสุ ดและผูถ้ ูกแจ้งกระทําความผิดจริ ง บทลงโทษจะเป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริ ษทั และเสี ยง
ข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
เป็ นผูร้ ายงานผลกรณีทุจริ ตที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
ช่ องทางการร้ องเรีย นหรื อแจ้ งเบาะแส
ผูท้ ี่ พบเห็ นการกระทําหรื อพฤติ กรรมที่ ส่อไปในทางการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ต้องการร้ องเรี ยน และ/หรื อแสดงความ
คิดเห็นสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน หรื อแสดงความคิดเห็นได้ผา่ นทาง
 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
 อีเมล auditcom@majorcineplex.com
 Call Center หมายเลข 02 511 5427 ต่อ 114
 Intranet ของบริ ษทั สําหรับพนักงาน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1 ผลการปฏิบตั นิ โยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ในรอบปี 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใสผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั อีกทั้งไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดําเนินการเนื่องมาจาก

การเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามกําหนด
• นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้นาํ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริ ษทั เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สมํ่าเสมอ และจัดให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจําปี ภายใน 120 วัน นับแต่
สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
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4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับปี 2559 ไว้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทน กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจํา ปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ่งได้แก่ การ
อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนสูงสุ ดในแต่ละปี และการกําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
3. ทั้งนี้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้อนุมตั ิวงเงิน
ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ด้วย นอกจากนี้ยงั ต้องเปิ ดเผยรวมถึง
ส่วนที่กรรมการได้รับจากการทําหน้าที่อื่นให้บริ ษทั เช่น ที่ปรึ กษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการ
และการทําหน้าที่อื่นเช่นที่ปรึ กษาในบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
4. ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทาํ หน้าที่ในฝ่ ายบริ หาร และได้รับค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนจาก
บริ ษทั มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี 2559 เพื่ออนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 13 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร รายละเอียดปรากฏอยู่

ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้กรรมการของบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ย่อย
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษทั ได้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน
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4.4 บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานและกลัน่ กรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5 ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
• คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอทันเวลาและโปร่ งใส รวมถึงข้อมูลทัว่ ไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น
เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ทวั่ ไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริ ษทั ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริ ษทั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั รายละเอียดการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้นซึ่งจะช่วยให้นกั ลงทุน
สามารถติดตามข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น
• บริ ษทั ได้จดั ทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส
และความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็ นประจํา 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
อีกทั้งผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ
893 หรื อในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริ หารงานและการ
ดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริ ษทั เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการจึงได้กาํ หนดหลักการ
กํากับกิจการที่ดีเป็ นนโยบายที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับกิจการที่ดีต่อไปนี้
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• การคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และการให้สิทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องต่างๆ เช่น มีสิทธิ เสนอวาระการประชุม

ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ อันเป็ น
การละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
• การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุก
ฝ่ าย
• การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัว่ ถึง เท่า
เทียมกันและภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
• การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลและการบริ หารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
• การบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• การควบคุมและการบริ หารความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั
• การดําเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
5.2 โครงสร้ างคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 11 คน ซึ่ งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
• คณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงการบริ หารงานที่โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็ นสําคัญ ดังนั้น
ประธานกรรมการของบริ ษทั จึงเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
• สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวิธีการที่เป็ นทางการ และยึดหลัก
ความโปร่ งใสไว้เป็ นสําคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อฝ่ ายบริ หาร คือ คณะกรรมการ
สรรหาจะเป็ นผูส้ รรหาบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณา
คุณวุฒิความสามารถ ประสบการณ์ทาํ งาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั และ/หรื อใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการ โดย
เปิ ดเผยชื่อกรรมการ รายบุคคล ตําแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ประสบการณ์ทาํ งาน
และความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารโดยได้เปิ ดเผยไว้ผา่ นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
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5.3 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
• คณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่ าย
บริ หารชัดเจน โดยฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูห้ าข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ
• คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริ ษทั มีความมัน่ คง และมีความสําเร็ จทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนอยู่
ได้ในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกําหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู งสุดและความมัน่ คงในระยะยาวของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริ หารงานภายในองค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรการ และ
ขั้นตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการ
แบ่งแยกขอบเขตอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผูบ้ ริ หารและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่างอิสระ
5.4 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างผูถ้ ือหุน้ กรรมการและฝ่ ายบริ หาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายใน
กรอบจริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ โดย
ยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่ วมใน
การพิจารณารายการ และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการที่นาํ เสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ตลอดจนให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
การทํารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปในรายงาน
ประจําปี
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
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และเคร่ งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุ จริ ตการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยด้วยความเท่าเทียมและเป็ นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิดตลอดจนเรื่ องการรับสิ นบนของขวัญและของรางวัล ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
• คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
การดําเนินการของฝ่ ายบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ยึดมัน่ อยูใ่ นกรอบของคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดี
นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
•โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้ น 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จํานวน 5 คน (ร้อยละ 45)
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารและเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน (ร้อยละ 55)
5.7 การรวมหรื อแยกตําแหน่ งเพื่อการถ่ วงดุลอํานาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันกับผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ
ฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หารคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการ
บริ หารงานได้
ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ คณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการ
เป็ นประธานในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมี
ส่วนร่ วมในการออกเสี ยงในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องสําคัญต่างๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผน
งบประมาณประจําปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการบริ หารจัดการ
นโยบายการบริ หารงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
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5.8 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ หน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญ

เกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
• ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่
แจกจ่ายให้แก่กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดงั กล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และได้มี
การทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.9 การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุม

ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษ
• ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2559 นั้น ในช่วงปลายปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
ได้จดั ทํากําหนดการประชุมประจําปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้
เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้
• ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2559 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ส่งเอกสารประชุมให้แก่
กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุมและได้มีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม
• การจัดประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่ งครัด และต้องมีกรรมการมาเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็ นองค์
ประชุมโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และมีเลขานุการ
คณะกรรมการและที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการเพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
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5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํา “แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทําการประเมิน
ตนเองแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลการทํา งานให้ดีข้ ึน ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
5.11 การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู ้แก่

กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องโดยมี
คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 10 คน ที่ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ
Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรี ยบร้อยแล้ว
• เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล ประวัติการ
ถือครองหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริ ษ ทั กําหนดให้มี ก ารปฐมนิ เทศกรรมการที่ ได้รับ การแต่ งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้
เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดเตรี ยมข้อมูลบริ ษทั ภาพรวมธุ รกิ จ โครงสร้างการถื อหุ ้น โครงสร้างองค์กร
คู่มื อกรรมการ และกําหนดการประชุ ม เพื่ อ ให้ก รรมการใหม่รับ ทราบถึ งบทบาท หน้าที่ ความรั บ ผิดชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการกํากับดู แลกิจการของบริ ษทั ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจ
และการดําเนิ นงาน และเพื่อชี้แจ้งตอบข้อสักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่ วยงานต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
5.13 การจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ ง

บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายการเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชี พโดยผ่านกระบวนการในการ
พัฒนาตามลักษณะงาน รวมถึงการจัดทําแผนสื บทอดสําหรับตําแหน่งที่สาํ คัญกับธุรกิจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุ
ที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งทั้งด้านความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
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ส่ วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ หน้า 137

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

จริ ยธรรม และคุ ณ สมบัติต ามที่ กาํ หนดในการดํารงตําแหน่ งงาน เพื่อให้การดําเนิ นงานของบริ ษ ทั เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไว้แล้ว

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ซึ่ งมี ข อบเขตอํา นาจหน้ า ที่ แ ละ
องค์ประกอบ ดังนี้
(1)

คณะกรรมการบริษทั

คํานิยาม
1.1

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่ งไม่ได้มีตาํ แหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
ประจําของบริ ษทั และไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั รวมทั้งเป็ นอิสระจากผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1.2

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจํามีอาํ นาจในการ
จัดการ และมีอาํ นาจในการลงนามผูกพันกับบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการ
อิสระ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน รวมเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 11 คน เห็นว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีสัดส่ วน
ร้อยละ 45 เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุ รกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิ งลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 55
เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริ หารสิ นทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และ
ความรู ้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทําให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ โดย
การพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสิ่ งสําคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ

ตําแหน่ ง

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

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

สั ดส่ วนการถือหุ้น

31.84%
2.05%
0.05%
0.08%
-

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษัท คือ “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั ได้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
4. กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนและกําหนดค่าตอบแทน การ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั
อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญ การทํา แก้ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้าในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ น้ หรื อหุน้ กูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยระบุจาํ
นวนทั้งหมดที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํา
นวนกรรมการทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ช้ ีขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
5. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนหรื อกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่การดํา เนินการเรื่ องใดที่กรรมการรายใดเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํา นักงาน ก.ล.ต.) และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้
ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดํา เนิน
การในเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
(2)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 4 คน
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่ อ
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบตั ิงานและดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่

คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2. ปฏิบตั ิงานและดําเนิ นกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดํา เนิ นงานของกรรมการบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รื อให้กยู้ มื เงิน หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง
การเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันหรื อการชําระ หรื อใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่นการใช้จ่ายเงินเพื่อ
การลงทุนและเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสํา หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรื อจํานวน
เทียบเท่า
5. มีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตํา แหน่งที่ไม่สูงกว่าตํา แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
6. มีอาํ นาจจัดทําเสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการ
7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร และกรรมการบริ หารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
8. กํา หนดแผนธุ รกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้
คณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่กรรมการบริ หารท่านใดท่านหนึ่งหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดย
คณะกรรมการบริ หารจะต้องนําเสนอเรื่ องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับ หรื อประกาศ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
จํา นวน 3 คน มีวาระการดํารงตํา แหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านได้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตร “Audit Committee” ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการ

ตรวจสอบของบริ ษทั 3 คน ดังนี้
ชื่ อ
1. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจํา ปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ และสิ่ งที่ตรวจ
พบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดําเนินการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วน
เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อให้พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ภายใต้ขอ้ บังคับหรื อประกาศหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 4 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้
ชื่ อ

ตําแหน่ ง

1.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

2.

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3.

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฎฐ์

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

หน้ าที่เกีย่ วกับการสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณา
จากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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หน้ าที่เกีย่ วกับการกําหนดค่ าตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกํา หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ในแต่ละปี
3. คณะกรรมการกํา หนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.3
(1)

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ ี่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ทั้งยังเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
โดยกรรมการอิสระของบริ ษทั หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติ
บุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมรวมถึงอํานาจในการลงนามผูกพันบริ ษทั ไม่

เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานประจําของบริ ษทั หรื อเป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งปั จจุบนั และในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดาคู่สมรส พี่นอ้ งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ
นาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะของการให้บริ การทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. ไม่เป็ นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
__________________________รับรองความถูกต้อง
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6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ได้
โดยกรรมการอิสระทําหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจที่เป็ นอิสระเพื่อให้นโยบาย แผนการดําเนินงาน และ
การบริ หารงานของบริ ษทั ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ให้มีความเท่าเทียมกัน อนึ่ง
การกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเคร่ งครัดมากกว่าที่กาํ หนด
โดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(2)

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การสรรหากรรมการ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ราย จาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จํานวน 4 ราย ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในการสรรหา กรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 จํานวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริ ยธรรม และนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้พิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ถือหุน้ อย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผา่ นระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 2 เดื อนก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งมีเลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และ การให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ที่ บ ริ ษ ัท ได้ก ํา หนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาแล้ว ว่ า มี ค วามเหมาะสม ก็ ใ ห้ น ํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559 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 ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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สําหรับ กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการแทนจะเข้าอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูซ่ ่ ึ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด คณะกรรมการของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้น ใน
การคัด กรองสรรหาบุ คคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ และความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นอย่า งดี ประวัติ ก ารทํา งานที่ ดี สามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ได้ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม

ที่ผ่านมา บริ ษทั ทําการเสนอชื่ อและใช้สิทธิ ออกเสี ยงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมฯ ของบริ ษทั ผ่านการดําเนิ นการโดยฝ่ ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมฯ จะมี หน้าที่ บริ หารและดําเนิ นการเพื่อประโยชน์สูงสู ดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ (ไม่ใช่ เฉพาะต่อ
บริ ษทั ) และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดี ยวกับที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ 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 กําหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยให้มีขอ้ บังคับ ในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และ/หรื อรายการสําคัญอื่น
ใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้
บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาประกอบการจัดทํางบการเงินให้ทนั
กําหนดตามกฎหมายด้วย

9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ก าํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานใช้ขอ้ มู ล ภายในเพื่ อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่ งครอบคลุมถึงเรื่ องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าว
ผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุ รกิจ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั ได้มอบหมายให้เลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั และ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทํารายการ
ระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดย คณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิในการใช้
ข้อมูลภายในดังนี้
มาตรการป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1)
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบและปฏิบตั ิซ่ ึ งหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2)
คณะกรรมการบริ ษทั จะแนะนําให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการ
ซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงราคาหลัก ทรั พ ย์ต่ อสาธารณชน กล่าวคื อ เป็ นเวลา 1 เดื อนก่ อนการเปิ ดเผยข้อ มูล และ 1 สัป ดาห์ห ลังการ
เปิ ดเผยข้อมูล อันอาจเป็ นการกระทําผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การไม่ปฏิบตั ิมาตรการดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ของบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ได้
ล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในที่สําคัญคนใดกระทําผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตื อน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 มีมติแต่งตั้งให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2559 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังนี้ เป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั คือ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4298 นาย
ขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
และนายชาญชัย ชัยประสิ ท ธิ์ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3760 ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตข้างต้น ไม่ ส ามารถ
ปฎิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้
และกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,270,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่มีการใช้บริ การอื่นจากผูส้ อบบัญชี สํานักงานผูส้ อบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ทีผ่ ่ านมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2558

ปี 2559

1. ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั

3,278,000 บาท

3,761,000

2. รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

6,917,000 บาท

7,270,000

- ไม่มี -

- ไม่มี -

3. ค่าบริ การอื่นๆ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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9.7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวมทั้งหมดจํานวน 4 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุมให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัดมีการจัดส่ง
ระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการ
ประชุม และเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทัว่ กันโดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการและที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และ
ข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการด้วยเพื่อให้กรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
สําหรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผบู ้ ริ หารสู งสุดทางด้านการเงิน
ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วย ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
มีดงั นี้
จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวนครั้งทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

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

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

การเข้าร่ วมประชุม
สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2559

4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
2/4
3/4

คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั พิจารณากําหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจําปี 2559 ของบริ ษทั เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิติดตาม กํากับและควบคุมให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และได้รายงานผลการ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ดําเนินงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาส ตลอดปี 2559 รวมถึงผลประกอบการประจําปี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
การทําหน้าที่สรรหา
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 จํานวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริ ยธรรม ซึ่ง
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีความเหมาะสม จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
การทําหน้ าที่กาํ หนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริ ษทั ซึ่ง
มิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร และกําหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2559 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนคํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นาํ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าว
สําหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการ
เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน

__________________________รับรองความถูกต้อง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิ ทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค

10.1

นโยบายภาพรวม

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ตและเป็ นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึงการยึดกติกาในการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย การดําเนิ นธุ รกิ จกับคู่คา้ ต้องไม่นาํ มาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั และ/หรื อขัดต่อข้อกําหนดของกฎหมาย โดยทางบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการประกอบ
กิจการด้วยความเป็ นธรรม ไว้ดงั นี้
- บริ ษ ัท มี ห น้าที่ ในการเปิ ดโอกาสให้คู่ ค า้ ทุ ก รายนําเสนอสิ น ค้า/บริ ก ารได้โดยเท่ าเที ย มกัน การพิ จารณาและ
ตัดสิ นใจต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
- ไม่เรี ยก รับ และ/หรื อ ยอมรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ และประสิ ทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันในระยะยาว และปฏิบตั ิงานต่อคูค่ า้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน
- รั กษาความลับหรื อสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยมิ ชอบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
- ไม่ ด ําเนิ น การใดๆ ที่ เกี่ ย วกับ การละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา รวมทั้งส่ งเสริ ม ให้ผูบ้ ริ ห ารและ พนัก งาน ใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งเสริ มการใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องและไม่
สนับสนุนสิ นค้า หรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- มุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั

__________________________รับรองความถูกต้อง
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2. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและกระบวนการในการป้ องกันบรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดจาก
การดําเนิ นการของบริ ษทั และกําหนดช่ องทางการสื่ อสารกับสาธารณชน ลูกค้า หรื อประชาชนอย่างทันท่วงที เมื่ อมีขอ้
กังวลเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนื อไปจากข้อกําหนดทางกฎหมาย บริ ษทั ยังให้ความสําคัญถึงความเท่าเทียมกัน โดยมี
แนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน ประชาชน คู่คา้ หรื อลูกค้า รวมไปถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคล
หนึ่ งบุคคลใด เนื่ องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่ว่าจะทางการหรื อทางจิตใจ เชื้ อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา
รวมไปถึงไม่ส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานมีการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม เทียบเท่ากับเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจด้านอื่นๆของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริ ษทั
การได้รั บ ค่ า ตอบแทนและค่ า ชดเชย การ
พัฒนาด้านบุคลากร และการเกษียณจากการทํางาน โดยผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูด้ าํ เนินการในเรื่ องนี้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพ ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว ดังนี้
- บริ ษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ
รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนัสประจําปี การประกันชีวิตและประกันสุ ขภาพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
-

บริ ษทั มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนา
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น

-

บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน
การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น

-

บริ ษทั คํานึงถึงสิ ทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรี ยนกรณี พนักงานไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้น

-

บริ ษทั มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และเอื้อต่อการทํางานอย่าง
มีประสิ ทธิผล

4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน เพื่ อ สร้ างความพึ งพอใจสู ง สุ ด ให้ กับ ลู ก ค้า บริ ษ ัท จึ ง ให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการดังต่อไปนี้
- ยึดมัน่ ในการนําเสนอและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สุด
- การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
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ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าเกี่ ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตได้ เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
พร้อมที่จะต้องคําถามของลูกค้า รวมทั้งการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาํ แนะนํา และการติดตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ

10.2

ความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับแนวคิดเรื่ องการดําเนิ นธุ รกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและตอบแทนสังคมในรู ปแบบ
ของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยบริ ษทั ได้เน้นถึงการผสมผสานระหว่างความมุ่งมัน่
พัฒ นาทางธุ รกิ จให้ส อดคล้องไปกับ การดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อมและสั งคมอย่างยัง่ ยืน โดยสนับ สนุ น และให้ความรู ้ กับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนในการความรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ตามนโยบายเกี่ ยวกับการดูแลและ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมสังคม ดังนี้
- ใส่ ใจกับระบบการจัดการของเสี ยและมลภาวะต่างๆ ระบบการจัดการพลังงาน
- ส่ งเสริ มและจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อเสริ มสร้างและปลุกจิตสํานึ ก ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมภายใน
องค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริ มการรี ไซเคิลวัสดุภายในบริ ษทั
- นํานวัตกรรมใหม่ๆและร่ วมมือกับคู่คา้ ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนํา 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 และนํานวัตกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมไปสู่ยงั ผูบ้ ริ โภค
ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้กบั เด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถ
เติบโตเป็ นบุคคลากรหรื อเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุ ให้สามารถช่วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทั้งให้ความร่ วมมือกับหน่วย
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ด้านอื่นๆ

10.3

การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อ CSR
-ไม่มี-
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CSR aftr process

โดยในปี 2559 มีกิจกรรมที่สาํ คัญดังนี้
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้ มูลนิธิไทยรัฐ
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) มอบเงินบริ จาคเพื่อ
การศึ ก ษา จํานวน 200 ,000 บาท ให้กับ มู ล นิ ธิไทยรั ฐ ผ่าน สราวุธ วัชรพล บรรณาธิ การ หนังสื อพิ ม พ์ไทยรั ฐ นําไป
ช่วยเหลือสังคมต่อไป
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป ร่ วมกับ สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้สนใจร่ วมบริจาคโลหิต
เมเจอร์ ซีนี เพล็ก ซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนพนักงานและผูส้ นใจร่วมบริจาคโลหิตเป็ นประจํา
ทุก 3 เดือน ในโครงการต่อลมหายใจอีกหลายชีวติ ในวินาทีฉุกเฉิน ซึ่งกิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อช่วยเป็ นช่องทางในการ
จัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป ร่ วมกับ เรื่ องเล่าเช้ านี้ ส่ งมอบความสุ ขให้ เด็กทัว่ ประเทศ ดูหนังฟรีในวันเด็กถึง 200,000
ทีน่ ั่ง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป ร่ วมกับ เรื่ องเล่ าเช้ านี้ ส่ งมอบความสุ ขให้กบั น้องๆ ทัว่ ประเทศไทย ใจดี...แจกตัว๋ หนังฟรี
สําหรับน้อง ๆ อายุไม่เกิน 12 ปี รับสิ ทธิ์ ดูหนังฟรี 200,000 ที่นงั่ กว่า 600 โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทัว่
ประเทศ ทุกมุมเมือง ทุกสาขา ทุกแบรนด์ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากให้ดูหนังฟรี แล้ว เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป ยังมี ความสุ ขและความสนุ กอื่นๆ ที่เตรี ยมไว้ให้น้องๆ คือ สามารถโยนโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม และเล่นไอซ์สเก็ตฟรี อีก 1
ชัว่ โมง ได้ที่ บลูโอ ริ ธึม แอนด์ โบว์ล, เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป มอบความสุ ขในวันผู้สูงอายุ 13-15 เมษายนนี้ เปิ ดให้ วยั อิสระ 60 ปี ขึน้ ไป ชมภาพยนตร์
ฟรี !!!
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป มอบความสุ ขในวันผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ เปิ ดให้วยั อิสระที่ มีวนั เวลาเป็ นของตนเองอย่าง
แท้จริ งซึ่ งมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชมภาพยนตร์ ฟรี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2559 เพียงแค่แสดงบัตรสมาชิก M Gen Freedom รับ
สิ ทธิ์ ชมภาพยนตร์ ฟรี 1 ที่นงั่ ทุกเรื่ อง ทุกรอบ ตลอดวัน ในระบบปกติ ได้ที่ โรงภาพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทุก
แบรนด์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ผูส้ ู งอายุที่ไม่มีบตั รสมาชิก M Gen Freedom สามารถสมัครฟรี ! เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน
ณ สาขาที่ไปชมภาพยนตร์พร้อมใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี ได้ทนั ที


 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่ วมกับ รายการ The Diplomat จัดแฟชั่นโชว์ คณะภริยาทูต 9 ประเทศ นํารายได้ สมทบทุน
ช่ วยกองทุนวิจยั และอนุรักษ์ ช้างไทย
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ ป ร่ วมกับ รายการ The Diplomat จัดงาน " Saving Thai Elephants" รายได้สมทบทุนช่ วย
กองทุนวิจยั และอนุรักษ์ชา้ งไทย ณ เขาใหญ่ พบแฟชัน่ โชว์ชุดพิเศษเสื้ อผ้าอินเดียร่ วมสมัยโดยคณะภริ ยาทูต 9 ประเทศ โดย
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอนโน่ โดรเฟนิก เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรี ยประจําประเทศไทย, ฯพณฯ พอล โร
บิล ลิอ าร์ ด เอกอัค รราชทูต ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย , ฯพณฯ โน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
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ประจําประเทศไทย, ฯพณฯ ปี เตอร์ ปรู เกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทย, อเล็กซ์ ซ านเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์
และอลงกต ชู แก้ ว เข้าร่ วมงานด้วย ณ โรงภาพยนตร์ บางกอก แอร์ เวยส์ บลูริบบอน สกรีน ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์
กิ จกรรมของมูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ในปี 2559
1. กิจ กรรม “ เปิ ดโลกกว้ าง สร้ างรอยยิม้ ” ตั้งแต่ปี 2556 มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นาํ น้องๆ ที่ดอ้ ยโอกาสรวม
145,924 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่ องเขียน และผูส้ ู งอายุที่ดอ้ ยโอกาส 60 ปี ขึ้นไปรวม 24,503 คน เข้าชมภาพยนตร์

ในโรงภาพยนตร์เครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด
ซึ่งในปี 2559 ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นาํ น้องๆที่ดอ้ ยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 34,251 คน พร้อมมอบ
อุปกรณ์เครื่ องเขียน และผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ดอ้ ยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 5,396 คน ภายในโรงภาพยนตร์เครื อ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด
2. กิจ กรรมโบว์ ลงิ่ การกุศ ลและพิธีมอบทุนการศึกษา “ มาเติมรอยยิม้ ให้ เต็มหัวใจ ” แนวทางการให้โอกาส

ทางการศึ กษา ด้วยการคัดเลื อกจากเรี ยงความของน้องๆ หลังจากได้เข้าชมภาพยนตร์ รอบพิเศษ และได้ถ่ายทอด
ความรู ้สึกผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรี ยงมาจากความรู ้สึกของน้องๆ มอบเป็ นทุนการศึกษาประจําปี ปี ละ 20 ทุน ทุนละ
10,000 บาท ให้กบั น้องๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้องๆ พิการที่บกพร่ องทางร่ างกายและ
สติปัญญา อีก10 ทุน รวมมอบทุนการศึกษาประจําปี ไปแล้ว 60 ทุน
ปี 2559 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยรางวัลและ
ของรางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กบั น้องๆด้อยโอกาส ณ บลูโอ ริ ธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอนซี นีเพล็กซ์
รายได้ท้ งั หมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา 20 ทุน ทุนละ
10,000 บาท ให้กบั น้องๆ 2 กลุ่ม คือกลุ่มน้ องๆ ด้ อยโอกาส 10 ทุน และ กลุ่มน้ องๆ พิการที่บกพร่ องทางร่ างกายและ
สติปัญญาอีก 10 ทุน มูลนิธิฯเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ จะกลายเป็ นแรงบันดาลใจและผลักดันให้นอ้ งๆ ได้
มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพสู่สงั คมไทยต่อไป
3. กิจ กรรมการสร้ าง “ ห้ องหนังเพื่อการเรีย นรู้ ” มอบให้กบั โรงเรี ยนในชนบทที่มีนอ้ งๆ ด้อยโอกาสเรี ยน
อยู่และเป็ นโรงเรี ยนที่ เป็ นศูนย์กลางของชุ มชน ปี ละ 10 โรงเรี ยน10 จังหวัด เพื่อ น้องๆ จะได้มีพ้ืนที่ สําหรับการ

เรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยน โดยมี คุณ ครู เป็ นผูช้ ้ ี แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ ตูนและสารคดี สร้ างสรรค์ ที่ จะเป็ นสื่ อกลาง
สอดแทรกความรู ้เพื่อช่วยเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นความคิดและก่อให้เกิ ดแรงบันดาลใจดี ๆ ซึ่ งสามารถนํามาปรับใช้ใน
ชีวิตได้ โดยมูลนิธิฯ จะคัดสรรดีวีดีสร้างสรรค์ที่ให้ขอ้ คิดแรงบันดาลใจสําหรับน้องๆ ส่งให้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2559 มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เริ่ มจัดทําและส่ งมอบห้องหนังเพื่อการเรี ยนรู ้ไปแล้ว รวม 11 โรงเรี ยน 11
จังหวัดและต้องการเดินหน้าเติมเต็มโอกาส สร้างรอยยิม้ มอบความรู ้คู่ความสุ ขให้กบั น้องๆ ซึ่งทุกความช่วยเหลือจะ
เป็ นกําลังใจอันสําคัญยิ่งที่จะผลักดันให้มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่ งต่อเรื่ องราวดีๆ
ให้กบั สังคมต่อไป
นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่ วมกับ กรุ งเทพมหานคร จัดกิจ กรรมเดิน-วิ่งการกุศ ล “Major Care Mini
Marathon 2016 Run with Care” ภายใต้แนวคิด “ ทุกก้ าวที่วิ่ง ให้ น้องได้ ก้าวไกล” ในเช้ าวันอาทิต ย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์
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2559 ณ สะพานพระราม 8 เพื่อร่ วมรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย เพื่อสุ ขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ส่ งเสริ ม

ให้ครอบครัวได้ทาํ กิ จกรรมร่ วมกัน และมี โอกาสร่ วมทําบุญ โดยรายได้ท้ งั หมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปใช้ใน
กิจกรรมการกุศลของมูลนิ ธิฯ ซึ่ งทางมูลนิ ธิฯ จะนําไปสมทบทุนสนับสนุ น ด้านอุปกรณ์เครื่ องเขียนทุนการศึกษา
และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรี ยนรู ้ มอบให้กบั โรงเรี ยนในชนบทที่มีนอ้ งๆ ด้อยโอกาสเรี ยนอยู่ และเป็ นโรงเรี ยน
ที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน ปี ละ 10 โรงเรี ยนเพื่อน้องๆ จะได้มีพ้ืนที่สําหรับการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนโดยมีคุณครู
เป็ นผูช้ ้ ีแนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ที่จะเป็ นสื่ อกลางสอดแทรกความรู ้เพื่อช่วยเปิ ดโลกทัศน์
ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ
10.5

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ไม่สนับสนุ นให้มีการสร้ างความสําเร็ จของงานด้วยวิธีการทุ จริ ต โดยบริ ษทั
กําหนดแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
- สร้างจิตสํานึก ค่านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริ ต หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
- ห้ามมิ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ องหรื อ
ยอมรับซึ่ งทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
- ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ษัท ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานให้ ห รื อเสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์สิ นหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทําหรื อละเว้นการกระทําใด ที่ผิดกฎหมายหรื อ
โดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
- บริ ษ ทั เห็ น สมควรให้มีแ นวปฏิ บัติ การต่ อ ต้านคอร์ รัป ชั่น โดยจะดําเนิ น การปรั บ ปรุ งคู่มื อ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ย ง
11.1

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งใน
ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี
และรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในส่ วนต่างๆ
ทั้ง 5 ส่ ว น คื อ องค์ก รและสภาพแวดล้อ ม, การบริ ห ารความเสี่ ย ง, การควบคุ ม การปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริ ห าร, ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติ ดตาม ซึ่ งรวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุ นระบบการตัดสิ นใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และการกําหนดวงเงิน
อนุ มตั ิ ของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน
การกําหนดกรอบปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทํารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปซึ่งผูส้ อบ
บัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
บริ ษ ทั มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่ อ ทําหน้าที่ ต รวจสอบทั้งในด้านการเงิ น การดําเนิ น งาน และในด้านอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมสําคัญของบริ ษทั ได้
ดําเนินการตามแนวทางที่กาํ หนดและมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม จํานวน 8 ครั้ ง เพื่ อพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของการทํา
รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในเรื่ องจริ ยธรรม โดยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นรวมถึง
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่ วนตน
หรื อผูอ้ ื่นดังนี้
1.
ดําเนินการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
__________________________รับรองความถูกต้อง
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2.
ดําเนินการส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่าผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลี กเลี่ยงหรื องดการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดื อน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบ
การเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้น
ให้ออกจากงาน
3.
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อการทํารายการระหว่าง
กันของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อเลขานุการบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรั บกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
การควบคุมภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจําปี 2559 ฉบับลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2560 ขึ้น และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้นาํ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560แล้ว
การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริ ษทั ได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment), ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk
Assessment), ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities), ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสารข้อมูล
(Information &Communication) และส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี
ความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจําปี 2559
แล้ว มีสาระสําคัญทั้ง 5 ส่ วนดังนี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ส่ วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนําเสนอเป้าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี ที่
สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานแต่ละ
หน่วยงานทราบและนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าว
ทางบริ ษทั จัดให้มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เรื่ องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ว่าฝ่ ายบริ หารได้
จัดทําอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลการดําเนิ นงานในอดีตถึง
ปั จจุบนั ข้อมู ลเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ปั จจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุ รกิจ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บตั ิ งานพนักงานในบริ ษทั แล้วว่ามี ค วามรู ้ และความสามารถที่ จะปฏิ บ ัติตามเป้ าหมายได้จริ ง โดย
วิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริ ษทั และสอดคล้องต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มีหน่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยูเ่ ป็ นประจํา
บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนิ นงาน และ
ในแต่ละปี จะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรื อไม่ เพื่อให้มีการดําเนิ นงานที่มีประสิ นธิ ภาพ โดยสํานักงานใหญ่กรุ งเทพฯหรื อที่เรี ยกว่า Support center ได้จดั แบ่ง
โครงสร้ างเป็ นฝ่ ายต่ างๆอย่างชัด เจน ซึ่ งทําหน้าที่ ส นับ สนุ น งานด้านต่ างๆ ให้แก่ สาขาทั้งที่ อยู่ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ น
แนวทางปฏิ บัติภายในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการห้ามมิ ให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิ ตนในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นไว้
อย่างชัดเจน
บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้ องกันการทุจริ ต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยู่
ในรู ปแบบคูม่ ือปฏิบตั ิการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทําการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและป้องกันการทุจริ ต
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์
ร่ วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจด้านการบริ การจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ที่ใช้กบั คูค่ า้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิที่ผดิ ไปจากวิธีการ
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ดําเนิ นงานธุ รกิ จตามปกติ และมุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ 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 การประเมินความเสี่ย ง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ทั้งภายนอก
และภายในและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริ ษทั จะรี บดําเนินการจัดการและบริ หารความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ที่จะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ได้ระบุ
ไว้น้ ัน เกิ ด ขึ้ น เพื่ อให้เป็ นสัญ ญาณเตื อนภัยในการติ ด ตามและจัด การบริ ห ารความเสี่ ยง แล้ว รายงานต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความ
เสี่ ยงอันจะเกิดความสูญเสี ยต่อองค์กร
บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ มผูบ้ ริ หารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปั ญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดื อน
หรื อตามกรณี ฉุกเฉิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น และมี ช่ องทางต่ างๆในการสื่ อสารและทําความเข้าใจกับ พนักงานทุ ก คนในองค์กรเพื่ อ
รับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ
ปั จจัยความเสี่ ยงให้มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น เพือ่ ให้บริ ษทั ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
บริ ษทั ได้มีการติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการทุกเดือน

ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดู แลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน และได้มี
การจัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

- บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน และได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยมอบหมายให้
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่ อ เนื่ อง
รวมถึงบริ ษทั ห้ามมิให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยร่ วมพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสิ นใจ
อนุมตั ิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวเป็ นสําคัญ และกรณี เป็ นธุรกรรมที่อาจมีความ
ขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรื อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี
บริ ษทั ได้มีการติ ดตามให้มีการปฏิบตั ิ ตามสัญญาในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่ เกี ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริ ษทั ในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้ส่งให้กรรมการของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ย่อย ส่ วนบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ได้
ส่ งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการเจ้าหนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีมาตรการที่จะให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประกาศใช้ และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษ ทั ตลอดจนจัด ตั้งหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อทําหน้าที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามข้อกําหนด กฎระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-

บริ ษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริ หารสนับสนุนให้บริ ษทั ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย

ที่กาํ หนด
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสารข้ อมูล (Information &Communication)
บริ ษ ัท ได้มี ก ารจัด เตรี ย มเอกสาร ข้อ มู ล และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ วาระการพิ จ ารณาที่ สําคัญ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจล่วงหน้า และหากเรื่ องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริ ษทั ก็
จะจัดให้มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุ ม ทั้งนี้ หากในระหว่าง
การประชุ มมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่เตรี ยมไว้ก็จะให้หน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ เกียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการ
พิจารณาระหว่างการประชุม เพือ่ ให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ผ่านมา พร้ อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบั กรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็ นการ
ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการบริ ษทั โดยจัดส่ งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติ ง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
ประชุมครั้ งถัดไป ซึ่ งประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมเนื้ อหาในรายงานการ
ประชุมได้อย่างอิสระ

__________________________รับรองความถูกต้อง
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- บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็ นสัดส่วน ส่ วน
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทําธุรกรรมหนึ่งนั้น บริ ษทั จะเร่ ง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจ โดยบริ ษทั
ได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปั จจุบนั ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับ
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจประจําปี เพื่อขออนุ มตั ิกบั คณะกรรมการบริ ษทั โดยฝ่ าย
บริ ห ารจะรายงานความคื บ หน้าและเปรี ย บเที ย บผลการดําเนิ น งานกับ เป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
รับทราบอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริ ษทั ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย
บริ ษทั กําหนดให้แต่ละหน่ วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดื อนใน
รู ปแบบต่ างๆ เช่ น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุ มแต่ ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริ หาร เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าและดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเป็ นการลดและกระจายความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ งบริ ษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้จดั ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุม
ภายในของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และ
การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่หน่ วยงานต่างๆ
ด้านการควบคุ ม ภายใน โดยมุ่ งเน้น ให้เกิ ด การควบคุ ม ตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้ จะมี ก ารรายงานผลต่ อผูบ้ ริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่ได้ทาํ
การตัดสิ นใจดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง
ปั ญหาต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการทุ จริ ต หรื อการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่ วนประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ยังมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ ท าํ หน้าที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติ งาน รวมถึ ง
เหตุการณ์ทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะทางการ
เงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยเช่นกัน

__________________________รับรองความถูกต้อง
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11.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

การบริหารความเสี่ ย ง

บริ ษทั ได้ประเมินและติดตามความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน และ
สัญญาณเตื อนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น กับบริ ษทั อย่างมี นัยสําคัญ เพื่อที่ บริ ษทั จะดําเนิ นการจัดการและ
บริ หารความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง และมีการกําหนด
มาตรการในการควบคุมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัย
ความเสี่ ยงเพื่อลดความเสี่ ยงอันที่จะมีผลกระทบกับบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ มผูบ้ ริ หารเพื่อรายงาน ความคืบหน้าของปั ญหา และการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรื อ
ตามกรณี ฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการสื่ อสารและทําความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบ
และปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ และปั จจัย
ความเสี่ ยงให้มีอย่างต่อเนื่ อง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงที่ตอ้ งดําเนิ นการแก้ไขตามลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริ ษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้บริ ษทั ได้มีการติดตามการ
ปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่ างๆ ว่าได้ปฏิ บัติตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ กาํ หนดไว้อย่างต่ อเนื่ อง โดยมี การกําหนด
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน โดยจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกเดือน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมีนายนิพนธ์ สุ นทราจารย์ เป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในระบบควบคุมภายในของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยงั รวมถึงการให้
คําปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่หน่ วยงานต่างๆ บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) 39 ด้านการควบคุมภายใน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)
11.3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทาน
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจํา
ทุกเดือน รวมถึงการประชมุร่วมกับผูส้ อบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆร่ วมกัน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุ ปเรื่ องที่สาํ คัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ และพิจารณา
โดยบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมและได้ให้ความเห็นจากการทําหน้าที่ผา่ นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี
สําหรับ ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ลําดับ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด

1.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล

8/8

2.

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

8/8

3.

นายนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

7/8

11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุ นทราจารย์ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 9 ปี และเคย
ได้เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายในหลายหลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตร Audit
Based Audit, หลักสู ตร Internal Control Integrated Framework, หลักสู ตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ ง
ประเทศไทย (สตท.), หลักสู ตรการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร, การทําความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน จาก สภา
วิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมป์ เป็ นต้น นอกจากนั้น นายนิ พนธ์ สุ นทราจารย์ ยังมี ความเข้าใจในกิ จกรรมและการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3

__________________________รับรองความถูกต้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ใน ปี 2559 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม่ เติม)
บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

ล้านบาท
ปี 2559

บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ รายได้
ถือหุน้ ทางตรงอยูร่ ้อย 1. เงินปันผลรับ
64.43
ละ 24.89
2. รายได้อ่ืน
1.54
ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ
20.87
และค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
เจ้าหนี้อื่น
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ค่าใช้ จ่าย
ถือหุน้ ทางตรงอยูร่ ้อย 1.ดอกเบี้ยจ่าย
ละ 50 และถือหุน้
ทางอ้อมผ่าน
2.ค่าใช้จ่ายอื่น
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดี เจ้าหนี้อื่น
เวลลอปเม้นท์
(บริ ษทั ร่ วมของ
บริ ษทั ฯ ) ในอัตรา
ร้อยละ 12.45
กองทุนรวมสิ ทธิการ บริ ษทั ร่ วมที่
รายได้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯ ถือหุน้
1. ค่าบริ หารจัดการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ทางตรงอยูร่ ้อยละ
และค่าตอบแทน
ไลฟ์ สไตล์
33.00
บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.37
4.62
13.72
5.41

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาพัทยา
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2.57

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.57

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.72 ต่อปี
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.38
0.56

39.78

เป็ นค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 164

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (ต่ อ)

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
2. ค่าสาธารณูปโภค

3. เงินปั นผลรับ
4. กําไรจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์

ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ล้านบาท
ปี 2559
23.48

109.99
8.61

161.83

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
เป็ นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่
บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่กองทุนรวมสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
เป็ นการขายอุปกรณ์และสาธารณูปโภคให้เช่า
ระยะยาว ซึ่ งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พ้นื ที่การบริ หารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า
และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่
ใน “ต้นทุนทาง
การเงิน”)
3.ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ

1.68

เงินมัดจํา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น")
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยูใ่ น
"เงินกูร้ ะยะยาวจาก
สถาบันการเงิน")

3.46

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการขายอุปกรณ์และ
สาธารณูปโภคให้เช่าระยะยาว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2.61
0.76
21.08

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.62
1.92
3.22
16.40

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 165

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
กองทุนรวมสิ ทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (ต่ อ)

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์

บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

เงินมัดจํารับจากการ
ให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่
ใน"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยูใ่ น"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ รายได้
ถือหุน้ ทางตรงอยูร่ ้อย 1. เงินปั นผลรับ
ละ 40.00
2. รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าโฆษณา
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ค่าใช้ จ่าย
ถือหุน้ ทางตรงอยูร่ ้อย ต้นทุนส่ วนแบ่งค่า
ละ 49.00
ภาพยนตร์
เจ้าหนี้การค้า
กิจการร่ วมค้าที่
รายได้
บริ ษทั ฯ ถือหุน้
1. ค่าเช่าและบริ การ
ทางอ้อมผ่านบมจ.
2. รายได้อื่น
เอ็ม พิคเจอร์ส
ลูกหนี้การค้า
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
เงินมัดจํารับ (รวมอยู่
(บริ ษทั ย่อยของ
ใน"หนี้สินไม่
บริ ษทั ฯ) ร้อยละ
หมุนเวียนอื่น")
41.61

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ล้านบาท
ปี 2559
123.50

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

24.96

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

20.40
1.02

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.60
0.60
0.18
0.89
1.93

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เงินที่บริ ษทั ฯ ขายตัว๋ ให้และรอทําคืนในเดือน
ถัดไป

6.89

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

7.38

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.82
0.01
0.10
0.72

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 166

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชัน่ ฟิ ล์ม

กิจการร่ วมค้าที่
บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ทางอ้อมผ่านบมจ.
เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ) ร้อยละ
26.42
บริ ษทั ที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 90

รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการ
2. รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า

บจ. แมคไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ล้านบาท
ปี 2559

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

4.16
0.21
0.37

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได้
1. ค่าเช่า ค่าบริ การ
33.51
และค่าสาธารณูปโภค

2. ดอกเบี้ยรับ
3. รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจาก
การให้เช่าที่ดิน
(รวมอยูใ่ น"หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจํา (รวมอยูใ่ น"
หนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น")

0.14
1.15

เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุ ขมุ วิท
รังสิ ต สําโรง และเมโทรโพลิส เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่ งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.30
2.00
0.08
1.65

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.07
11.05

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

5.67

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 167

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ.แมคแคนนา
แลนด์

บจ.เวลแอด

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริ ษทั ที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
100
บริ ษทั ที่คุณวิชาและ
คุณภารดี พูลวร
ลักษณ์ ถือหุน้ ร้อยละ
70.99 และร้อยละ 29
ตามลําดับ

บริ ษทั ที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 20 ตามลําดับ
และ
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ล้านบาท
ปี 2559

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าโฆษณา
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.01
11.59
0.32

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้ จ่าย
ค่าบริ การที่ปรึ กษา

13.20

เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ อัตราเดือน
ละ 1.95 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนด
ในสัญญา เป็ นการคิดค่าตอบแทนอยูท่ ี่ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ประธานบริ หารของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนอื่นใด

4.80

รายได้ค่าบริ หารงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท
เป็ นค่าบริ หารศูนย์ของสาขาปิ่ นเกล้าในส่วนของ
บิดาคุณวิชา เป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้ จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์

10.80

ลูกหนี้การค้า

2.14

ค่าเช่าอุปกรณ์อตั ราเดือนละ 1.54 ล้านบาท เป็ น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํ นวน 8 โรง โดยมี
อายุของสัญญา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เป็ นราคาตลาด เทียบได้กบั ราคาอุปกรณ์
โดยรวมของโรงภาพยนตร์ท้งั หมดของเซ็นทรัล
สาขาปิ่ นเกล้า ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ อีจีวี
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได้
รายได้ค่าบริ หาร
จัดการ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 168

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บจ.เพชรปิ่ นเกล้า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริ ษทั ที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 50 และ
ร้อยละ 10 ตามลําดับ

ค่าใช้ จ่าย
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริ การ 15.86
และค่าสาธารณูปโภค

บริ ษทั ที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
100

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
รายได้
1. ค่าบริ หารจัดการ

0.02
0.50

2. รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่
ค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภค

0.01

2. ค่าส่งเสริ มการขาย
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

บจ.วีรันดา รี สอร์ท
แอนด์ สปา

บริ ษทั ที่คุณ
ภารดี พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 6.82

บจ.พีวอี าร์

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางตรงร้อยละ
1.93

ล้านบาท
ปี 2559

รายได้
เงินปันผลรับ

2.40

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

เป็ นการเช่าพื้นที่และบริ การส่ วนกลางเพื่อดําเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่ นเกล้า โดยมีค่าเช่า 800
บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายได้ค่าบริ หารงานที่คิดตามอัตราเงินเดือน
ของพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ทาํ งานให้ในอัตราเดือนละ
200,000 บาท ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และ
เป็ นราคาตลาดซึ่ งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.23
0.01
0.40
0.01

เป็ นค่าสิ ทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่ นเกล้า) ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.11
0.09

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.26

เป็ นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

13.60

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 169

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ.วิรชา

บจ. รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

บจ. เอส เอฟ
ดีเวลอปเมนท์

บจ. วี ฟิ ตเนส

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

ล้านบาท
ปี 2559

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

1.16
0.59

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได้
ค่าบริ หารจัดการ

0.36

เป็ นรายได้ค่าบริ หารงานอัตราเดือนละ 27,000
บาท ของสาขารัชโยธินซึ่ งเป็ นรายการปกติทาง
การค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้ จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

1.36

0.03
0.22

เป็ นค่าบริ การสาธารณูปโภคสําหรับการเช่าพื้นที่
เพื่อสําหรับสํานักงานของบริ ษทั ฯ ในบริ เวณรัช
โยธิน อเวนิว ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และ
เป็ นราคาตลาดซึ่ งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

51.46

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.08
25.82

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

4.64

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

17.89
1.33

เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.12
0.37

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

บริ ษทั ที่ครอบครัว
ค่าใช้ จ่าย
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ค่าใช้จ่ายอื่น
ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี เจ้าหนี้อื่น
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
99.98
บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์
ร้อยละ 12.45 และถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน บจ.
รัชโยธิน
อเวนิว ร้อยละ 50.00

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดี
เวลอปเมนท์ ร้อยละ
12.45

บริ ษทั ที่คุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 99.99

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่
ค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภค
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้
1.ค่าเช่า ค่าบริ การ
และสาธารณูปโภค
2.รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 170

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
บจ. สยามฟิ ว
เจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือ
หุน้ ทางอ้อมผ่าน
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดี
เวลอปเมนท์ ร้อยละ
24.89

ค่าใช้ จ่าย
1.ค่าเช่า ค่าบริ การ
และสาธารณูปโภค

บริ ษทั ที่คุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 50

2.ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใ่ น
“สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหนี้อื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ล้านบาท
ปี 2559

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

13.61

0.40
10.08
0.31

เป็ นการเช่าพื้นที่และบริ การ ของสาขาเอสพลา
นาด เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.51

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

5.80
0.81

เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน หน้า 171

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินทีส่ ํ าคัญ
13.1

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริษัท

: บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

รายชื่ อผู้สอบบัญชี

: นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสํ าหรับ ปี 2559
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยนายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจ
นกุล จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ให้ความเห็นว่า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
ข้า พเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จ การและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษัท ข้า งต้น นี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้า
__________________________รับรองความถูกต้อง
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ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่ องการประเมินการด้อยค่า
ของความนิยมเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ และได้นาํ เรื่ องนี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหาก
สําหรับเรื่ องนี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
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การจัดการเรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่ าของค่ าความนิยม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ระบุ ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผบู้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณการ
ว่ากิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการ กระแส เงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้องของ
การคํานวณ นอกจากนี้ขา้ พเจ้าเปรี ยบเทียบประมาณการกระแส
รวมธุรกิจเป็ นประจําทุกปี
เงินสดกับงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมตั ิโดย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เกี่ยวกับค่าความนิยม คณะกรรมบริ ษทั ข้าพเจ้าพบว่างบประมาณที่ใช้ในการคํานวณ
ที่อธิบายว่า กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสิ นทรัพย์ มูลค่าจากการใช้สอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งได้รับการอนุมตั ิ
ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( CGU) ได้แก่ ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ และคณะกรรมการได้สอบทานข้อสมมติฐานซึ่งได้แก่อตั รา
คิดลด และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แล้
(จํานวน 17.17 ล้านบาท) ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การ
(จํานวน 22.79 ล้านบาท) และส่ วนงานธุรกิจสื่ อภาพยนตร์
ข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของปี ปัจจุบนั (พ.ศ. 2559)
(จํานวน 165.42 ล้านบาท)
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จดั ทําในปี ก่อน
ผูบ้ ริ หารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความ (พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดีตได้
จัดทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งดีกว่าความเป็ นจริ งหรื อไม่ ข้าพเจ้า
นิยมและสรุ ปว่าราคาตามบัญชีของค่าความนิยมหลังหักค่าเผือ่
พบว่าผลการดําเนินงานจริ งของปี ปัจจุบนั สอดคล้องกับประมาณก
การด้อยค่าแสดงไว้ดว้ ยมูลค่าที่เหมาะสม
ของปี ก่อน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. อัตราการเติบโตซึ่งผูบ้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณ
นิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
การกระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบอัตราการ
นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิยม
เติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
ต้องอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หาร
แนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสิ นทรัพย์
2. อัตราคิดลดซึ่งผูบ้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณการ
ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้
ซึ่ง ข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ
ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในตลาด และ
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่ งผลกระทบอย่างมี
ผลการวิจยั สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สาระสําคัญต่อ มูลค่าจากการใช้งาน และการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผูบ้ ริ หารใช้ ในการคํานวณมูลค่า
จากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

__________________________รับรองความถูกต้อง
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ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่า
จําเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุด
ดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรยมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่
ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนทีส่่ 3ว(13)
อมูลการเงิ
ที่สาํ นคัญที่สหน้
า 175
นที่ 3ข้(13)
ข้อมูลนการเงิ
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการ
สังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือ่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนว
ทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนทีส่่ 3ว(13)
อมูลการเงิ
ที่สาํ นคัญที่สหน้
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นที่ 3ข้(13)
ข้อมูลนการเงิ
าํ คัญ
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ซึ่ งรวมถึงประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้า พเจ้าได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นั ย สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนทีส่่ 3ว(13)
อมูลการเงิ
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รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ )ี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน3
ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นการสอบทาน
ข้อมูล และแผนงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเกี่ ยวโยงหรื อรายการที่ อาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงให้คาํ แนะนําในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง และระบบควบคุมภายในต่อผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 8 ครั้ง มีฝ่ายบริ หารระดับสู ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่ วมประชุม และมีการประชุม 1 ครั้งที่มีวาระที่เป็ นการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริ หารระดับสูงร่ วมประชุมด้วย
ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ ายบริ หาร หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้
ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกสิ้ นไตรมาส และได้ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ใน
การแก้ไขหรื อลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่ องในการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยตรวจสอบกระบวนการทาง
บัญชีและการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั อย่างมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นําเสนอแก่ผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดแผนการปฏิ บัติ งานในอนาคต และประชุ มอย่างสมํ่าเสมอกับ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมัน่ ใจว่าข้อบกพร่ องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไข
และป้องกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้
1. รายงานทางการเงินในปี 2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นที่เชื่อถือได้
2. สิ นทรั พย์ของบริ ษทั มี การป้ องกันและรั กษาเป็ นอย่างดี การบันทึ กรายการทางบัญ ชี มีความเหมาะสม และ
ทรัพยากรได้ถูกใช้ อย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
3. บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล แห่งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้แต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4298 นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5339 และนายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่า
สอบบัญชีข้ ึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 5 เมษายน 2560
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการ

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

สินทรัพ ย์
สินทรัพ ย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

530,873
1,256,315

312,060
1,180,519

577,250
1,306,898

495,682
1,159,048

8,000.00

-

-

-

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

97,810

182,584

154,449

174,908

ภาพยนตร์ระหว่ างผลิต

221,085

138,426

127,670

61,140

เงินให้ก้ยู ืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ย วข้องกัน

ค่าเช่าจ่ ายล่ วงหน้าที่ถึงกํา หนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุ นเวีย นอื่น
รวมสินทรัพ ย์ หมุนเวีย น
สินทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระคา้ ํ ประกัน

44,665

40,777

34,154

34,154

191,628

175,539

181,125

211,990

2,350,377

2,029,904

2,381,545

2,136,922

512,699

748,530

785,507

820,572

4,587

4,551

4,512

4,453

11,479

12,448

12,628

12,728

2,751,690
288,168

2,525,404
300,878

2,343,980
294,160

2,212,868
255,757

1,923

1,558

2,113

3,198

7,591,205

7,357,914

6,730,491

6,696,318

ค่าความนิย ม - สุทธิ

205,381

238,329

283,361

287,065

สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตน - สุทธิ

120,791

131,951

209,100

368,597

9,066

14,256

19,771

316

ค่าเช่าจ่ ายล่ วงหน้าระยะยาว
สินทรัพย์ไม่ หมุ นเวีย นอื่น

609,468
268,080

539,850
340,453

453,130
412,126

487,284
343,680

รวมสินทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น

12,374,536

12,216,120

11,550,878

11,492,837

14,724,913

14,246,024

13,932,423

13,629,758

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุทธิ
ส่ วนได้เสีย ในกิจการร่ วมค้า
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคล หรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพ ย์

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนทีส่่ 3ว(13)
อมูลการเงิ
ที่สาํ นคัญที่สหน้
า 177
นที่ 3ข้(13)
ข้อมูลนการเงิ
าํ คัญ
หน้า 179

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการ

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

หนี้สนิ และส่วนของผู้ ถือหุ้น
หนสี้ นิ หมุนเวีย น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,137,986

2,464,982

2,235,000

2,238,928

เจ้า หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

1,761,239
1,337,408

1,907,898
901,021

1,899,355
115,558

1,736,382
203,847

เงินกู้ย ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน

18,150

23,000

25,000

25,000

ภาษีเงินได้คา้ งจ่ าย

79,438

90,286

112,914

37,982

หนี้สินหมุ นเวีย นอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวีย น

85,725

92,649

154,532

109,414

6,419,947

5,479,836

4,542,360

4,351,553

หน้ีสนิ ไม่ หมุนเวีย น
เงินกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

763,914

1,287,177

2,187,674

2,351,862

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

277,501
41,384

336,335
36,289

328,475
25,657

333,774
22,919

หนี้สินไม่ หมุ นเวีย นอื่น
รวมหนสี้ นิ ไม่ หมุนเวีย น

504,428

458,064

461,482

470,323

1,587,228

2,117,865

3,003,288

3,178,877

รวมหนี้สนิ

8,007,174

7,597,701

7,545,648

7,530,430

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า 180

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการ

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบีย น
หุ้นสามัญจํา นวน 896,266,347 หุ้น
มู ลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

896,266

896,266

896,266

896,266

มู ลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

894,533

892,520

890,059

887,576

ส่ วนเกินมู ลค่า หุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิซอื้ หุ้นสามัญ

4,053,064
5,288

4,014,840
11,058

3,967,548
17,249

3,919,499
21,442

90,600

90,600

90,600

90,600

ยังไม่ ไ ด้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

1,320,957
272,452

1,204,870
366,942

1,020,529
344,830

822,279
361,582

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสีย ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม

6,636,894
80,844

6,580,830
67,493

6,330,815
55,961

6,102,978
(3,650)

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น

6,717,739

6,648,323

6,386,776

6,099,328

14,724,913

14,246,024

13,932,423

13,629,758

ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมู ลค่า
หุ้นสามัญจํา นวน 894,533,377 หุ้น
(พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุ้น)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ ถือหุ้น

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า 181

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ

(ปรับปรุงใหม่ )
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

รายได้
รายได้จากการให้บริการ

6,985,962

6,706,849

6,571,532

6,078,086

รายได้จากการขาย

1,759,407

1,873,596

2,051,407

1,635,022

รวมรายได้

8,745,369

8,580,445

8,622,939

7,713,107

(4,871,663)

(4,697,358)

(4,427,003)

(4,115,909)

ต้นทุนขาย

(708,787)

(855,331)

(1,047,932)

(895,140)

รวมต้ นทุน

(5,580,450)

(5,552,689)

(5,474,934)

(5,011,049)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

3,164,918
578,579

3,027,757
384,342

3,148,005
231,593

2,702,059
339,735

(548,991)
(1,862,792)

(504,578)
(1,508,064)

(552,555)
(1,511,167)

(529,738)
(1,251,544)

(144,032)

(154,909)

(172,939)

(149,013)

256,160

237,183

198,971

189,157

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

1,443,842
(236,839)

1,481,730
(300,060)

1,341,909
(270,809)

1,300,655
(276,314)

กําไรสําหรับปี

1,207,003

1,181,670

1,071,099

1,024,341

1,188,221

1,170,922

1,086,279

1,051,627

18,782

10,748

(15,180)

(27,286)

1,207,003

1,181,670

1,071,099

1,024,341

1.33
1.33

1.31
1.31

1.22
1.22

1.18
1.18

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การปันส่วนของกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสีย ที่ไ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า 182

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดํา เนินงาน

2,127,101

2,365,339

2,239,724

1,572,530

จ่ ายดอกเบี้ย

(134,545)

(149,624)

(151,593)

(134,430)

จ่ ายภาษีเงินได้

(271,598)

(315,242)

(222,446)

(403,309)

เงินสดสุทธิไ ด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,720,959

1,900,474

1,865,685

1,034,791

(36)

(39)

(58)

3,479

เงินให้ก้ยู ืมระยะสั้นแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน

(8,000)

-

-

-

เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน

(954)

(14)

-

(911)

589
20

569
(250)

1,078
(100)

4,305
(701)

เงินสดรับคืนจากเงินให้ก้ยู ืมแก่ บุคคลอื่น

-

52

54

8,193

เงินสดจ่ า ยสําหรับเงินลงทุนชัว่ คราว

-

(145,000)

-

-

18,289

145,037
1,238

975

-

(207,892)

(162,788)

(109,313)

(526,840)

63,102

184,389

104,502

313,027

386,498

(24,958)
196,089

(42,677)
71,020

(38,698)
-

(1,261,725)

(1,439,784)

(613,418)

(696,684)

4,082

5,428

10,926

3,217

(232,737)
104

(239,593)
-

(306,066)
-

(419,740)
-

208,321

144,482

131,257

135,658

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

เงินสดรับคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั้นแก่ บุคคลอื่น

เงินสดรับจากการจํา หน่ ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการซือ้ บริษัทย่ อยสุทธิจากเงินสดที่จ่า ยไป
เงินสดจ่ า ยเพือ่ ลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินสดรับจากการจํา หน่ ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินสดจ่ า ยเพือ่ ลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจํา หน่ ายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดจ่ า ยเพือ่ ซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจํา หน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ า ยเพือ่ สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจํา หน่ ายสินทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว

1,176

948

3,323

1,296

ดอกเบี้ย รับ

3,149

9,173

31,256

38,112

(1,026,013)

(1,325,023)

(717,240)

(1,176,285)

เงินสดสุทธิ( ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า 183

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556
หน่วย : พันบาท
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
31 ธ.ค. 59
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัด หาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ย ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

-

-

-

25,000

จ่ ายคืนเงินกู้ย ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ย วข้องกัน

(4,850)

(2,000)

-

-

เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี

(7,575)

9,505

(60,418)

23,750

เงินสด(จ่ ายคืน)รับจากเงินกู้ย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

680,000

230,000

56,490

1,413,710

จ่ ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(92,472)

(94,482)

(92,955)

(64,152)

เงินสดรับจากเงินกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,000,000

-

49,400

123,990

จ่ ายคืนเงินกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(209,000)

(40,000)

(229,778)

(108,727)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
จ่ ายคืนหุ้นกู้

(800,000)

-

-

800,000
(800,000)

800

-

-

-

-

-

60,708

-

28,980

36,595

37,642

-

(1,072,016)

(980,259)

(887,967)

(869,697)

-

-

-

(387,431)

(476,132)

(840,641)

(1,066,878)

156,443

เงินสดรับจากส่ วนได้เสีย ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมจากการลงทุนใน บ.ย่ อย
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิม่ ทุนในบริษัทย่ อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ
จ่ ายเงินปันผลให้แก่ ผถู ้ ือหุ้น
เงินสดจ่ ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนจากส่ วนได้เสีย ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัด หาเงิน

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า 184
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
อัต ราส่วนทางการเงินงบรวม
(ปรับปรุงใหม่ )

รายการ
31 ธ.ค. 58
อัต ราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่ า)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

0.37

0.37

0.52

0.49

อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุ นเร็ว (เท่ า )

0.28

0.27

0.41

0.38

อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด (เท่ า )

0.29

0.38

0.42

0.26

อัตราส่ วนหมุ นเวีย นลูกหนี้การค้า (เท่ า)

8.88

8.49

8.48

7.93

41

42

42

45

5.06

5.08

6.36

5.83

71

71

57

62

8.14

8.10

7.46

8.08

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

44

44

48

45

วงจรเงินสด (วัน)

68

69

51

63

อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)

36.19

35.29

36.51

35.03

อัตรากําไรจากการดํา เนินงาน (%)

18.16

19.07

17.57

18.79

2.67

2.58

2.20

2.30

159.73

169.02

170.21

124.75

อัตรากําไรสุทธิ (%)

13.59

13.65

12.60

13.63

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

17.69

17.61

17.01

17.24

10.96

11.62

10.99

11.62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

27.74

28.39

28.21

25.92

อัตราการหมุ นเวีย นของสินทรัพย์ (เท่ า)

0.59

0.60

0.62

0.57

1.19

1.14

1.18

1.23

15.55

15.71

15.09

10.75

0.33

0.31

0.47

0.28

90.23

87.79

86.07

84.75

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุ นเวีย นสินค้า คงคลัง (เท่ า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุ นเวีย นเจ้าหนี้ (เท่ า)

อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํา กําไร (%)

อัต ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัต ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่ า )
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่ า )
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ า)
อัตราการจ่ ายเงินปันผล (%)

หมายเหตุ * ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิฯ ได้กาํ หนดให้ผอู ้ อกหุ ้นกูด้ าํ รงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตามงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่
เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรายไตรมาส

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (13) ข้อมูลการเงินที่สาํ คัญ หน้า185
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
14.1

ภาพรวมของบริษทั ในรอบปี 2559

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ดําเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจ
โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และบริ การ ธุรกิจสื่ อโฆษณา ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ ในรอบปี 2559
บริ ษทั ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขาในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น รวมถึงยังคง
มุ่งมัน่ ที่จะขยายสาขาไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV โดยขยายสาขาในประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 21 สาขา 73 โรงภาพยนตร์
และหลังจากประสบความสําเร็ จจากการเปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ ที่ศนู ย์การค้าเวียนเทียนเซ็นเตอร์ นครเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปเมื่อปลายปี 2558 ได้เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์เพิ่มอีก 1 สาขา จํานวน
4 โรง โดยบริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบ
ธุรกิจให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียน 4.30 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 43 บาท เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่
ศูนย์การค้า เฟรนด์ชิปมอลล์เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทําให้ ณ สิ้นปี 2559 บริ ษทั เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ท้ งั สิ้ นจํานวน 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย
สาขาในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จํานวน 40 สาขา 346 โรง สาขาในต่างจังหวัดจํานวน 70 สาขา 316 โรงและสาขาใน
ต่างประเทศจํานวน 3 สาขา 16 โรง และให้บริ การโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง จํานวน 15 สาขา ได้แก่ ใน
ประเทศ 14 สาขา ประกอบด้วยโบว์ลิ่ง 277 เลน ห้องคาราโอเกะ 174 ห้อง และลานสเก็ตนํ้าแข็งจํานวน 5 ลาน และใน
ต่างประเทศ 1 สาขาประกอบด้วยโบว์ลิ่ง 13 เลน และพื้นที่ให้เช่าจํานวน 50,656 ตารางเมตร
สําหรับกลุ่มธุรกิจสื่ อภาพยนตร์น้ นั เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั จับมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษทั
ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์และจัดจําหน่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีได้ต้ งั บริ ษทั
ร่ วมทุนระหว่างไทยและเกาหลี เปิ ด “บริ ษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด” โดยประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจัด
จําหน่ายภาพยนตร์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวน 245 หุน้ เป็ นเงิน 2.45 ล้านบาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน มุ่งเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบและเติบโตมากยิง่ ขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ ผลงานภาพยนตร์เรื่ องแรก “20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย
หัวใจรี เทิร์น”เข้าฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) ได้จดั ตั้งบริ ษทั เมตาคอกนิชนั่ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจในการเป็ นตัวแทน
ซื้ อขายสื่ อโฆษณาทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดย
บริ ษทั ย่อยจะถือหุน้ ร้อยละ 60 คิดเป็ นจํานวนเงินลงทุน 1.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และเพือ่ เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั

__________________________รับรองความถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หน้า186
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วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานใน ปี 2559
บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 8,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 165 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2 มาจาก
รายได้ จากการจําหน่ ายบัตรชมภาพยนตร์ และรายได้ จากการจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ้นจํานวน 343
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 และรายได้จากสื่ อโฆษณาเพิม่ ขึ้นจํานวน 64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมาจากจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น โดยในปี นี้มีภาพยนตร์ไทยที่ทาํ รายได้สูงที่สุดในรอบปี และเป็ น
ภาพยนตร์จากค่ายหนังของบริ ษทั ในเครื อเมเจอร์ ได้แก่ ภาพยนตร์ไทยเรื่ อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายสาขา
ออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสู ง ได้แก่ Captain America3:Civil War ,
Deadpool , Fantastic Beasts, Batman VS Superman : Dawn of Justice (ปี 2558 : Fast & Furious 7 , Jurassic World,
Avenger 2)
รายได้ จากธุรกิจโบว์ ลิ่งและคาราโอเกะ ลดลงจากปี ที่แล้วจํานวน 25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 มาจากการปรับลด
จํานวนสาขาลงเพื่อให้สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
รายได้ จากธุรกิจพืน้ ทีเ่ ช่ า ลดลงจากปี ที่แล้วจํานวน 45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9 เป็ นผลจากบริ ษทั ได้ให้ส่วนลด
ค่าเช่าเป็ นการชัว่ คราวแก่ร้านค้าผูเ้ ช่าในศูนย์การค้าบางแห่งในภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่า
สําหรับการต่อสัญญาและสัญญาใหม่ยงั คงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
รายได้ จากธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ ลดลงจากปี ที่แล้วจํานวน 172 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 37 มาจากการปรับตัวลงของ
อุตสาหกรรมจัดจําหน่ายแผ่น DVD/VCD อย่างไรก็ตามในปี 2559 กลุ่มธุรกิจสื่ อภาพยนตร์ได้ผลิตภาพยนตร์ไทยออกฉาย
และทํารายได้มากขึ้นโดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยเรื่ องหลวงพี่แจ๊ส 4G ที่ทาํ รายได้สูงสุ ดในรอบปี
แบ่งสัดส่ วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ ได้ดงั นี้

ธุรกิจโบว์ลิ่งและ
คาราโอเกะ
5%

ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่
และบริ การ
5%

ธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์
3%

ธุรกิจสื่อโฆษณา
15%
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
72%
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ข้ อมูลเปรียบเทียบรายได้ แต่ ละประเภทกับปี ทีผ่ ่ านมา
ประจําปี 2559
กลุ่มธุร กิจ

ล้านบาท

%

ประจําปี 2558
ล้านบาท

1.ส่ วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
2.ส่ วนงานธุรกิจโฆษณา
3.ส่ วนงานธุรกิจโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ
4. ส่ วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ
5. ส่ วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์

6,264
1,287
429
477
288

71.6
14.7
4.9
5.5
3.3

5,920
1,224
454
522
460

รวมรายได้

8,745

100.0

8,580

%

เพิ่มขึ้น
%

69.0 6%
14.3 5%
5.3 (6%)
6.1 (9%)
5.4 (37%)
100.0

2%

บริ ษทั มีรายได้อื่น จํานวน 213 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการจําหน่ายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (บริ ษทั พีวีอาร์ จํากัด) เพิ่มขึ้น ประมาณ 139 ล้านบาท และได้รับเงินประกันชดเชยจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ที่สาขาปิ่ นเกล้า จํานวน 40 ล้านบาท
บริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 5 คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้อยูท่ ี่ ร้อยละ 36 สู ง
กว่าปี 2558 ซึ่งมีอตั ราเท่ากับ ร้อยละ 35 มาจากรายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการขยายสาขาและการบริ หารต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึ้นจํานวน 399 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20 จากปี ก่อน มาจากค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพิม่ ขึ้นจํานวน 44 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มเอ็ม พิคเจอร์ส มีจาํ นวนภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์มากกว่าปี 2558 และบริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองลูกหนี้จาํ นวน 44 ล้านบาท และมีการปรับลดปริ มาณสิ นค้าแผ่น
VCD/DVD จํานวน 36 ล้านบาท จากการปรับลดลงของธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่น VCD/DVD นอกจากนี้บริ ษทั ยังมี
ค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร จากเหตุการณ์ไฟไหม้สาขาปิ่ นเกล้า และปรับปรุ งพื้นที่สาขารัชโยธิน จํานวน 44
ล้านบาท และตั้งสํารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสาขาที่ปิดดําเนินการของธุรกิจโบว์ลิ่งจํานวน 18 ล้านบาท
ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ 1,188 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
และมีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.33 บาท (ปี 2558 เท่ากับ 1.31บาทต่อหุน้ )
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ส่ วนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หน้า188

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
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ฐานะทางการเงินของบริษทั ณ สิ้นปี 2559
สิ นทรัพย์
บริ ษทั มี สินทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2559 มูลค่า 14,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 จากปี ก่อน
ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 2,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 321 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน
12,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 158 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมจํานวน 252 ล้านบาทและที่ดิน
อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ) เพิม่ ขึ้น จํานวน 233 ล้านบาท จากการขยายสาขาเพิม่ ขึ้น
หนี้สิน
บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น รวม ณ สิ้ น ปี 2559 มู ล ค่ า 8,007 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 409 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5 จากปี ก่ อ น
ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 6,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 940 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 1,587
ล้านบาท ลดลงจํานวน 531 ล้านบาทจากการนําไปใช้เพื่อกิจกรรมลงทุน
เงินสด
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั มีเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดอยู่จาํ นวน 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท จากปี ก่อน
เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน จํานวน 1,721 ล้านบาท กิจกรรมลงทุนใช้ไปจํานวน 1,026 ล้าน
บาท และกจิ กรรมจัดหาเงินใช้ไ ป จํานวน 476 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 13.6 เท่ากับปี ก่อน อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.1 (ปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 17.6) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 10.96 ลดลงร้ อยละ 0.66 (ปี
2558 คิดเป็ นร้อยละ 11.62) และอัตราหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น คิดเป็ น 1.19 เท่า เพิ่มขึ้น 0.05 เท่า (ปี 2558 เท่ากับ 1.14
เท่า)
โดยสรุ ป ฐานะการเงินของบริ ษทั ในปี 2559 สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายสาขา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ให้มากขึ้น ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังรักษาระดับของหนี้สินได้อย่าง
เหมาะสม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

โครงการในอนาคต

ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ท้ งั ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และต่างประเทศ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สาขาโลตัส สามพราน ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 2 โรง
สาขาโลตัส สุ โขทัย ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 1 โรง
สาขาโรบินสัน เพชรบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาบิ๊กซี โคราช 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาบิ๊กซี ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง
สาขาศรี พงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
สาขาโลตัส ยโสธร ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 2 โรง
สาขาบิ๊กซี นํ้ายืน อุบลราชธาณี ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 4 โรง
สาขาโลตัส ท่าทอง พิษณุโลก ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 2 โรง
สาขาสหไทย ทุ่งสง ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 2 โรง
สาขาบิ๊กซี สัตหีบ ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 3 โรง
สาขาโอเชี่ยน ชุมพร ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 5โรง
สาขาโลตัส พัทลุง ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 3โรง
สาขาสิ งห์บุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 3โรง
สาขาเลย ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 3โรง
สาขาโรบินสัน หัวหมาก ลงทุนในโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 4 โรง
สาขาโลตัส พิจิตร ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 3 โรง
สาขาเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เวียงจันทน์ ลาว ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํ นวน 7 โรง
(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และ/หรื อ
การนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ/หรื อ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

__________________________รับรองความถูกต้อง
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมู ลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่ อของนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ ใช่ ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์

กรรมการ

………………………………………

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมการ

………………………………………

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

ลายมือชื่อ

รองประธานเจ้าหน้าที่ ………………………………………
สายงานการเงินและบัญชี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
ชื่ อ – สกุล
นายสมใจนึก
เองตระกูล

นายวิชา
พูลวรลักษณ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

กรรมการ
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

อายุ
(ปี )
72

53

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
-ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต UPSALA College,
New Jersey ,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

31.84

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2547 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. สายการบิน นกแอร์
บมจ. พลังงานบริ สุทธิ์
บมจ. เวชธานี
บจ. สยามพิวรรธน์
บจ. สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง
บมจ. ทิพยประกันภัย

2538 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและรองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการฝ่ ายกิจกรรมสมาชิก

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-RCP - Role of the
Chairman Program
-DAP - Director
Accreditation Program
อื่น
-วปอ. หลักสู ตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่ นที่ 35
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 9/2546

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางภารดี
พูลวรลักษณ์

กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

55

นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฏฐ์

กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

46

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
Boston University, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
2.05

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2541 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการบริ หาร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

2545 - ปัจจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
โรงแรมโซฟิ เทล โซ แบงคอก
โรงแรมวีรันดา รี สอร์ท แอนด์ สปา
บจ. วิวฒั น์ก่อสร้าง
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

-DAP - Director
Accreditation Program
รุ่ นที่ 22/2547

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
นายชัย
จรุ งธนาภิบาล

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
0.08

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบนั

2550 – ปั จจุบนั

2549 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

บมจ. อาหารสยาม

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 29/2546
-ACP - Audit Committee
Program รุ่ นที่ 24/2548

บมจ. โออิชิ

บมจ. ค้าเหล็กไทย
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. ทีมพรี ซีซนั่

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 3

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
นายวัลลภ
ตั้งตรงจิตร

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
65

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
Chapman University,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
San Diego University ,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บจ. โพธารา

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-FSD - Financial Statement
for Director รุ่ นที่ 2/2551
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 104/2551
-DAP - Directors
Accreditation Program
รุ่ นที่ 27/2547
-FND - Finance for Non Finance Directors
รุ่ นที่ 16/2548

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 4

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ กรรมการอิสระ
โลหะชาละ

อายุ
(ปี )
61

74

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
Northeastern University,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Tufts University,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต กิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์
Kent State University,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 -ปัจจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

2552 - ปัจจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2538 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธาน
ที่ปรึ กษา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนต์
บมจ. สมิติเวช
บลท. เคที ซี มิโก้
บมจ. วนชัย กรุ ้ป
มูลนิ ธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป
สภากรุ งเทพมหานคร
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์
บมจ. ปรี ชา กรุ ้ป
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
มูลนิ ธิรักเมืองไทย
มูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-Corporate Governance for
Capital Market
Intermediaries Program
รุ่ นที่ 3/2558
-DAP - Director
Accreditation Program
รุ่ นที่ 42/2548
อื่นๆ
-หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ด้านการบริ หารงานพัฒนา
เมือง (มหานครรุ่ นที่ 1)
สถาบันพัฒนาเมือง
-ปรอ. หลักสู ตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน รุ่ นที่ 16
-DAP - Directors
Accreditation Program
รุ่ นที่ 7/2547

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 5

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
นายวิชยั
พูลวรลักษณ์

ตําแหน่ ง
กรรมการ

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2550 – 2556

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บจ. วรลักษณ์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
บมจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล รี เสริ ช
คอร์ปอเรชัน่
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 8/2544
อื่นๆ
-โครงการเสริ มสร้าง
ผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุ่ นที่ 10
คณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 1

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 6

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตําแหน่ ง

นายแพทย์เสถียร กรรมการอิสระ
ภู่ประเสริ ฐ

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒ ิการศึกษา
-แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

2554 - ปัจจุบนั

กรรมการ

มูลนิ ธิ The Foundation of International

-วุฒิบตั ร หลักสู ตรโครงการ

Education (FIE), NIST International School

พัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง เคม

โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด

บริ ดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 1

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 82/2549

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

บจ. รี ไล (ประเทศไทย)

อื่นๆ
-วตท. ประกาศนียบัตร

2538 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง

2535 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่ นที่ 5
-วปรอ. ประกาศนียบัตร
หลักสู ตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ ร่ วม
เอกชน รุ่ น 4414

นายธนกร
ปุลิเวคินทร์

กรรมการ /
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ าย
ธุรกิจฟิ ล์มภาพยนตร์

60

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต - International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

0.05

2538 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารฝ่ ายธุรกิจฟิ ล์มภาพยนตร์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

-วุฒิบตั ร หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งด้านการค้า และ
การพาณิ ชย์ (TEPCoT)
รุ่ นที่ 5
-DAP - Directors
Accreditation Program
รุ่ นที่ 22/2547

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 7

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
นายกิติกร
พุม่ สว่าง
นางจินดา
วรรธนะหทัย

ตําแหน่ ง
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายก่อสร้าง
รองประธาน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒ ิการศึกษา

62

วิทยาลัยพาณิ ชยการธนบุรี

53

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
0.0034

0.01

นายอภิชาติ
คงชัย

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ าย
สื่ อโฆษณา
รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หารธุรกิจโรง
ภาพยนตร์

ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้าง บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
กรรมการ
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

2551 - ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจ
บริ หารพื้นที่เช่า
ผูอ้ าํ นวยการธุรกิจพื้นที่เช่า

2549 - 2551

ธุรกิจบริ หารพื้นที่เช่า
นายนิธิ
พัฒนภักดี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

50

50

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การบริ หารจัดการ
ธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร New Haven
University CT ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.01

2556 - ปัจจุบนั

0.01

2546 - 2556
2556 - ปัจจุบนั
2552 - 2556
2551 - 2552

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ าย
สื่ อโฆษณา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจโรงภาพยนตร์

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

-ไม่มี-

บจ. เมเจอร์ ซี นีแอด
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 8

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตําแหน่ ง

นางสาวฐิตาภัสร์ รองประธาน
อิสราพรพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริ หารสาย
งานการเงินและบัญชี
เลขานุการบริ ษทั

นางสาวสุ ดาพร
ตรองพาณิ ชย์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ าย
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

อายุ
(ปี )
48

42

คุณวุฒ ิการศึกษา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

-ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
0.01

0.01

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายงานการเงินและบัญชี
กรรมการและเหรัญญิก
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

2554 - 2556

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
และบริ ษทั ในเครื อ
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

ข้ อมูลการเข้ าฝึ กอบรม
(IOD Program)
-DCP - Director
Certification Program
รุ่ นที่ 148/2554

-ไม่มี-

บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั หน้า 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

รายชื่อ

บริ ษทั
เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
กรุ ้ป

คุณสมใจนึก เองตระกูล

/ x

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/ //

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

/

บริ ษทั ย่อย
เมเจอร์
ซีนีแอด

เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
พรอพเพอร์ ต้ ี

เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์
เซอร์วิส

/ // x

/ // x

/ // x

/ //

/ //

คุณกิติกร พุม่ สว่าง

สยาม
ซี นีเพล็กซ์

คุณสุ เมธ สอนสุ ทธิ์

รัชโยธิ น
เรี ยลตี้

รัชโยธิน
ซี นีม่า

/ // x

/ // x

เมเจอร์ โบว์ล
กรุ ้ป

/ //
/ //

/ //

คุณอนุ กวนพฤกษ์

/ //

/ //

/ //

/ // x

/ //

/ //

/ // x

คุณอนงค์ สุขวรรณ

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
รายชื่อ

รัชโยธิ น

กรุ งเทพ

เมเจอร์ โฮลดิ้ง

ดิจิตอล โปรเจคเตอร์

อีจีวี

อีจีวี

เมเจอร์

เอ็มพิคเจอร์ส

แมเนจเมนท์

ไอแมกซ์ เธียเตอร์

อินเตอร์เนชัน่ แนล

แมนเนจเม้นท์

เอ็นเตอร์เทนเมนท์

เอ็กซิบิชนั่

รี วอร์ดส์

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/ // x

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/ //

/ //

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์

/
/ // x

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์

/ //

คุณกิติกร พุม่ สว่าง

/ // x
/ //

คุณฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

/ //

/ //
/ //

/ //

/ //

/ //

คุณถิรชัย วุฒิธรรม

/x

คุณธนะชัย สันติชยั กูล

/

คุณอรรถพล ชดช้อย

/

คุณวัชรา ตันตริ ยานนท์

/

คุณสุ เมธ สอนสุ ทธิ์

/ //

/ //

คุณอนุ กวนพฤกษ์

/ //

/ // x

/ // x

คุณอนงค์ สุ ขวรรณ

/ //

/ //

/ //

/ //

/ // x

/ // x

/ //

/ //

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริ หาร

/

กรรมการ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานป็ นหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่ อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

1. นายนิพนธ์ สุ นทราจารย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒ ิทางการศึกษา

41  ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

0.0013

-ไม่มี-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจบริษัท)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท/

2557 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ. เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป

2541 - 2550

ผูต้ รวจสอบภายใน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ประวัติการอบรม
สถาบัน : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ความเสี่ ยงและการกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : Asia Business Connect
- Internal Audit Best Practices 2016
สถาบัน : ISACA Bangkok Chapter
- COBIT 5 For Risk
สถาบัน : บริ ษทั ไทยซีพดี ีออนไลน์ จํากัด
- การปิ ดบัญชีอย่างมืออาชีพ

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน หน้า 1

__________________________รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพ ย์สิน
- ไม่ มี -

---------------------------------------รับรองความถูกต้อง
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสิ นทรัพย์ หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบอื่นๆ
- ไม่ มี -

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

