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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท
ประวัติความเปนมา

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอตั้งขึ้นในป 2538 โดยนายวิชา พูลวรลักษณ ดําเนิน
ธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและใหบริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจหลักของกลุมกิจการ
ประกอบดวย 5 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจโรงภาพยนตร ,การใหบริการสื่อและโฆษณา ,การใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะ ,
ธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัท (มหาชน) จํากัดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ.2545 มีอักษรยอวา MAJOR เปนผูประกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรง
ภาพยนตร จากการขยายสาขาไปยังจุดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวัด ที่
มีศักยภาพเพียงพอและคุมคากับการลงทุน สงผลใหในปจจุบันมีสวนแบงทางการตลาดมากกวารอยละ 70 และรวมทั้งบริษัทฯ
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในดานลบใหหมดไปหรือใหนอยที่สุด
เปนการนําไปสูความเติบโตขององคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืน
วิสัยทัศน
เปนสุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุนใหม (The World’s Best Cinema and
Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” และ “Sharing the world’s best entertainment dreams
รวมสรางฝนบันเทิงระดับโลก” โดยบริษัทไมหยุดที่จะพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสงมอบ
ประสบการณอันยอดเยี่ยม สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา
พันธกิจ
บริษัทมีพันธกิจหลักในการทํางาน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร ดังนี้
1. Employee First
พนักงานคือคนที่สําคัญที่สุดในองคกร เพราะเปนบุคคลที่อยูใกลชิดลูกคามากที่สุด เปนผูที่ไดพูดคุย ไดมอบบริการที่
ดีที่สุดแกลูกคาทุกคน ดังนั้นเราจึงใหความสําคัญกับพนักงานทั้งเรื่องรายได สวัสดิการ ความเปนอยูตางๆ ความ
เขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความสุข พนักงานก็จะสงตอความสุข
ไปสูลูกคาตอไป
2. Major 5.0
สรางวัฒนธรรมองคกรในการทําใหองคกรทันสมัย ตามทัน Trend ของโลก ใหเปน Smart Company เรียนรูเรื่อง
Technology กลาคิด กลาลองสิ่งใหมๆ เปน Leader Organization นําเสนอสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1
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ภาพยนตร เชน IMAX ,4DX ,Kids Cinema และอื่นๆ เปนตน พัฒนา Application ใหเปน Super APP รวมถึงการ
ทํา Cashless Ticketing เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคามากกวา APP ทั่วๆไป
3. Tollywood
บริษัทมีเปาหมายจะขยายโรงภาพยนตรใหเติบโตไปถึง 1,200 โรงภาพยนตรในป 2568 โดยตองสราง Ecosystem
ใหตอบโจทยลูกคา และรองรับการสงเสริมภาพยนตรไทยใหมีสวนแบงการตลาดสูงขึ้นอยางนอย 50% ก็จะทําให
อุตสาหกรรมภาพยนตรเติบโตไดแบบยั่งยืน
4. Major Care
เมเจอรมีความเขาใจถึงสังคมและสิ่งแวดลอม มีจิตอาสาที่จะทําทุกอยางใหโลกนาอยูขึ้น ปลอดภัยขึ้น เปนโลกที่เรา
รักและดูแลรักษา เราจึงมีนโยบายและกิจกรรมตางๆที่สนับสนุนเปาหมายนี้ไมวาจะเปน นโยบายการใช Solar
Energy ในหลายสาขา ,ลดการใช Plastic ,โครงการ Green Cinema รวมถึงการทํากิจกรรมของมูลนิธิ เมเจอร
แคร อยางตอเนื่อง ที่เนนมอบความสุขใหกับนองที่ดอยโอกาสและผูใหญวัยเกษียณ
บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการอุตสาหกรรมภาพยนตรสูมิติใหมแหงโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
การฉายภาพยนตรดวยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบภาพและระบบ
เสียงใหดีขึ้น และการจองตั๋วหนังออนไลน ประกอบกับไดทําการตลาดเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาดวยการออกบัตรสมาชิก M
Generation ทําใหบริษัทมีฐานขอมูลของลูกคา กอใหเกิดประโยชนตางๆ ไมวาจะเปนการจัดทํารายการสงเสริมการขายให
เหมาะสมกับลูกคาแตละราย เพื่อใหบริษัทสามารถสื่อสารกับลูกคาเฉพาะกลุมไดมากขึ้น สงผลใหลูกคากลับมาใชบริการในโรง
ภาพยนตรมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูมาใชบริการในการซื้อบัตรชมภาพยนตรโดยนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยอํานวยความสะดวก สําหรับชองทางอื่นๆ ที่ใหกับผูใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ
และในเครือ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการใหบริการแลวในปจจุบัน มีดังนี้
1.
ระบบ Call Center ที่ใหบริการลูกคาดวยการโทรเบอรเดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรไดทุกสาขา
2.
ระบบการจําหนายบัตรผานทาง Internet โดยผาน website http://www.majorcineplex.com
3.
ระบบจองซื้อบัตรผานตูจําหนายตั๋วอัตโนมัติ
4.
ระบบจองผาน application ในมือถือ (Major APP, Line Pay)
บริษัทฯ ยังไดมีการขยายตัวในสวนของธุรกิจอื่นที่ชวยสรางศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และชวยผลักดันการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคามากยิ่งขึ้น เชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งใชพื้นที่ครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตรและภายในพื้นที่
ตัวอาคาร ผานรูปแบบตางๆ เชน VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร ซึ่งมีทั้งการผลิตภาพยนตร และจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ก็เปนแนวทางหนึ่งของบริษัทฯที่จะชวยเสริมความแข็งแกรงใหแกธุรกิจมากขึ้น อาทิเชน
บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย
และบริหารพื้นที่ ซึ่งเปนผูที่มีศักยภาพและความชํานาญดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารพื้นที่ขนาดเล็ก ทําใหการ
ขยายสาขาของบริ ษั ท ฯ เป น ไปได อ ย า งรวดเร็ ว และครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ไ ด ม ากขึ้ น ด ว ย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ดั ง กล า วมี
ความสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพยสาํ หรับอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคารขนาดใหญกวา
100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมืองที่มีผลบังคับใชในบางพื้นที่ที่มีกฎหมายบังคับอยู
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 2
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้

ป 2560
เมษายน 2560

• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสสามพราน จ.นครปฐม ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 2
โรง
พฤษภาคม
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโรบินสัน เพชรบุรี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง
2560
• เปดใหบริการโบวลิ่งในแบรนด บลูโอ ริธึม แอนด โบวล จํานวน 8 เลน ที่ Vientiane Center สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
มิถุนายน 2560 • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี โคราช 2 ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4 โรง
กรกฎาคม 2560 • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี ปทุมธานี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง
สิงหาคม 2560 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติให
บริ ษั ท เมเจอร โฮลดิ้ ง อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (“บริ ษั ท ย อ ย”) อนุ มั ติ ใ ห บริ ษั ท Major Platinum
Cineplex (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร ณ ประเทศกัมพูชา ทําการซื้อทรัพยสิน
ของโรงภาพยนตรสาขา Siem Reap ณ ประเทศกัมพูชาจากบริษัท M.V.P.C Entertainment Ltd. มูลคา
รวมทรัพยสิน ประมาณ 1,200,000 USD หรือประมาณ 39,900,000 บาท (โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 1
USD เทากับ 33.25 บาท)
กันยายน 2560 • เปดโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาโลตัส สุโขทัย ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัส ยโสธร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
• เปดโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาบิ๊กซี น้ํายืน อุบลราชธานี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาบิ๊กซี บานดุง อุดรธานี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาโลตัส ทาทอง ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
• บริษัทไดยกเลิกการลงทุนใน PVR BLUO Entertainment Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะ
และการบันเทิงที่ประเทศอินเดีย ที่บริษัทถือทั้งหมดจํานวน 17,896,666 หุน หรือคิดเปนรอยละ 49 ให
Smaaash Entertainment Private ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกมส กีฬาจําลองในประเทศอินเดีย
พฤศจิกายน
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีดานขุนทด นครราชสีมา ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1
2560
โรง
• เปดโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาบิ๊กซีทาตะโก นครสวรรค ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
ธันวาคม 2560 • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี วังน้ําเย็น สระแกว ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโรบินสัน กําแพงเพชร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัส พิจิตร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาทอปส พิจิตร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี วิเชียรบุรี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ ที่ศูนยการคา เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ใหบริการ
โรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
• เปดโรงภาพยนตรเมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ ที่ศูนยการคาโสรยา ตั้งอยูในกลางเมืองพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 6 โรง
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 3
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ป 2561
กุมภาพันธ 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี สุโขทัย จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาสหไทย ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 3 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัส พัทลุง จํานวน 3 โรง
มีนาคม 2561
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาศรีพงษพารค อุตรดิตถ จํานวน 3 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี พังโคน จ.สกลนคร จํานวน 1 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาบิ๊กซี คําตากลา จ.สกลนคร จํานวน 1 โรง
เมษายน 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซี สัตหีบ จ.ชลบุรี จํานวน 3 โรง
• เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจในการสรางและพัฒนาซอฟแวรรวมทั้งแอปพลิเคชั่น โดยมีทุนจดทะเบียน 0.30 ลานบาท
ประกอบดวยหุนสามัญ 30,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทจะถือหุนรอยละ 55 คิดเปนจํานวนเงิน
ลงทุน 0.16 ลานบาท
• เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 0.60 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
536.80 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุนทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถ ือหุน ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
และไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
พฤษภาคม
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ที่หางสรรพสินคาอิออน มอลล 2 ในปงคเปย ประเทศ
2561
กัมพูชา บนพื้นที่ 9,200 ตารางเมตร ประกอบดวยโรงภาพยนตรหรูระดับเวิลดคลาสจํานวน 8 โรง ซึ่งจะเปน
โรงภาพยนตรที่ใชเทคโนโลยีใหมลาสุดที่ฉายดวยเครื่องฉายเลเซอรแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พรอมทั้งเปดใหบริการโบวลิ่งในแบรนด บลูโอ ริธึม แอนด โบวล จํานวน 14 เลน
• เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (บริษัท
ยอย) ซื้อหุนของบริษัท เอ็ม ทาเลนต จํากัด จากผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 39,998 หุน เปนเงิน
40 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทยอยในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนแปลงจากอัตรารอยละ 90.00 เปน
รอยละ 99.99 ผลตางระหวางจํานวนเงินที่จายซื้อหุนกับสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดสุทธิของบริษัท เอ็ม ทา
เลนต จํากัด ที่ไดมาเพิ่ม จํานวน 21,485,833 บาท บันทึกเปน “การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของผูถือหุนใหญใน
บริษัทยอย” ภายใต “องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ” ในงบการเงินรวม
• เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผูถือหุนของบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัท
ยอย) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนโดยลดหุนจํานวน 1.10 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท ทําใหบริษัทไดรับ
เงินเงินคืนจากการลดทุนจํานวน 50.38 ลานบาท ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย การ
ลดทุนดังกลาวไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มิถุนายน 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสอูทอง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 2 โรง
• เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท ทาเลนทวัน จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เอ็ม ทา
เลนต จํากัด”
กรกฎาคม 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีหนองบัว จ.นครสวรรค จํานวน 1 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสกําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวน 2 โรง
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 4
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กรกฎาคม 2561 • บริษัท เอ็ม พิคเจอร จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนใน “กิจการรวมคาภาพยนตรแสงกระสือ” เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 10.50 ลานบาท กิจการรวมคาภาพยนตรแสงกระสือ ถือเปนบริษัทรวม โดย
บริษัทมีสวนไดเสียจํานวนรอยละ 30 ตามสัญญารวมลงทุน
• เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด
(“บริษัทรวมคา”) มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด จากหุนสามัญ
จํานวน 1.75 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญ จํานวน 2.45 ลานหุน โดยมีมูล
คาที่ตราไว หุนละ 100 บาท บริษัท เอ็ม พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) (“MPIC”)
ไดชําระคาหุน จํานวน 35.00 ลานบาท สําหรับหุนสามัญที่เพิ่มจํานวน 350,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไว ทํา
ให MPIC ถือหุนเพิ่มเปนสัดสวนรอยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด
การเพิ่มทุนดังกลาวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
• เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด (บริษัทยอย) (“M39”) ไดตกลงรวม
จัดตั้ง “กิจการรวมคาภาพยนตรไบคแมน” รวมกับบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด เปนการรวมการงาน
ประเภทการดําเนินงานรวมกันโดย M39 มีสวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกัน จํานวนรอยละ 70.00
สิงหาคม 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสโคกสําโรง จ.ลพบุรี จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีหนองกี่ จ.บุรีรัมย จํานวน 1 โรง
• เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ MPIC ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด (“บริษัทรวมคา”) ตามสัดสวนการถือหุนเดิม
โดยซื้อหุน จํานวน 899,998 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 9.00 ลานบาท
• เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ MPIC ไดมีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัท เอ็ม.
พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรในประเทศกัมพูชา
• เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จํานวน 0.65 บาทตอหุน รวมเปน
เงิน 581.53 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุนทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2561 และไดจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
กันยายน 2561 • เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสศรีสะเกษ จํานวน 2 โรง
ตุลาคม 2561
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสราชบุรี จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาอัศวรรณ หนองคาย จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีลาดยาว จ.นครสวรรค จํานวน 1 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโอเชี่ยนชุมพร จํานวน 5 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาไชยแสง สิงหบุรี จํานวน 3 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสอุตรดิตถ จํานวน 2 โรง
• เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทแปซิฟค มีเดีย เซลส จํากัด (บริษัทยอยภายใต บริษัท เอ็ม วี ดี
จํากัด) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย
พฤศจิกายน
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาเกตเวย บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรง
2561
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 5

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2561

ป 2562
มกราคม 2562

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

• เปดใหบริการโรงภาพยนตรไอคอน ซีเนคอนิค ศูนยการคาไอคอนสยาม จ.กรุงเทพมหานคร เปนโรง
ภาพยนตรในกลุม Luxury ตั้งอยูบนชั้น 6,7 และ 8 ของไอคอนสยาม มีพื้นที่ 11,062 ตร.ม. ประกอบดวยโรง
ภาพยนตร 13 โรง และ 1 Living Room Theatre รวม 2,781 ที่นั่ง โดยมี โรงวีไอพี 1 โรง , ไอแมกซ 1 โรง
, 4DX 1 โรง , คิดสซีนีมา 1 โรง และโรงหนังที่นั่งปกติ 9 โรง ซึ่งทุกโรงของที่นี้จะเปนระบบ Laserplex ใหม
ลาสุดแหงแรกที่ฉายดวย Laser Projector
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโรบินสันชัยภูมิ จํานวน 3 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสบางปะกอก จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสพล จ.ขอนแกน จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีเชียงราย จํานวน 4 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสมาบตาพุด จ.ระยอง จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาที.เอ็ม.เค. กาญจนบุรี จํานวน 4 โรง
• ในป พ.ศ. 2561 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุนสามัญ ของ SF จํานวน 72.91 ลานหุน รวมเปนจํานวนเงิ น
608.52 ลานบาท ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท SF จํานวน 60.63 ลานหุน ไปในราคา 542.88 ลานบาท
โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว รวมอยูใน “รายไดอื่น” เปนจํานวน 285.70 ลานบาท และ
จํานวน 318.14 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
ผลจากการลงทุนเพิ่มและจําหนายเงินลงทุนใน SF ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตรารอยละ
25.65 เปนรอยละ 26.34
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสบานสวน จ.ชลบุรี จํานวน 2 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสจอมทอง จ.เชียงใหม จํานวน 1 โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสอางทอง จํานวน 2 โรง
• เป ด ให บ ริ ก ารโรงภาพยนตร เ มเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ สาขาเวี ย นเที ย น ไอเทค จํ า นวน 4 โรง บนชั้ น 8
ศูนยการคา ITEC Mall เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ของบริษัท เอ็มพิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)(“MPIC”) ไดมีมติอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.81
ล า นบาท และส ว นเกิ น มูลค า หุน จํา นวน 321.37 ล า นบาท เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุ น สะสมและอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําให
ทุนจดทะเบียนของบริษัท MPIC ลดลงจาก 1,313.12 ลานบาท เปน 656.56 ลานบาท และทุนชําระแลว
ลดลงจาก 1,300.12 ลานบาทเปน 650.06 ลานบาท และโอนสวนเกินทุนจากการลดลงของมูลคาหุนจํานวน
262.22 ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลือ ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
ดังกลาว
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทรวม“กิจการรวมคาภาพยนตร THAT MARCH” โดย
บริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 12.94 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน 3.50
ลานบาท ไปในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 6

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม
2562

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

• บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด ไดลงทุนในการดําเนินงานรวมกันใน “กิจการรวมคาภาพยนตรแกงตาลซิ่ง
และหลาน 25 นา 24” โดยบริษัทมีสวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกันรอยละ 64.72 ตามสัญญารวมลงทุน
โดยไดชําระเงินลงทุนจํานวน 35 ลานบาท ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, วันที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
• เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2562 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 896,266,347 บาท เปน 894,667,502 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมได
จําหนายจํานวน 1,598,845 บาท มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
• เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 0.70 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
626.27 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุนทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถ ือหุน ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
และไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2562 ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด(บริษัทยอย) ไดมีมติอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท (10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เปน 25 ลานบาท
(10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2.50 บาท) และไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ไดมีมติ
อนุมัติการแปลงมูลคาหุนของบริษัทจากเดิมมูลคาหุนละ 2.50 บาท จํานวน 10 ลานหุน เปนมูลคาหุนละ
5.00 บาท จํานวน 5 ลานหุน ทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ยอยดังกลาว
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทรวม“กิจการรวมคาภาพยนตร OUR LOVE FOREVER”
โดยบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 12.94 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน
3.50 ลานบาท ไปในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสเดชอุดม จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 โรง
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทรวม“กิจการรวมคาภาพยนตร CLASSIC AGAIN” โดย
บริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 36.06 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน 9.75
ลานบาท ไปในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอรส ฟลม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จํากัด ตามสัดสวนผูถือหุนเดิม จํานวน 34,200 หุน โดยมีมูล
คาที่ตราไวหุนละ 10,000 กีบลาว บริษัทไดชําระคาหุนสําหรับหุนสามัญที่เพิ่มเปนเงิน 1.30 ลานบาท ในวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด ไดลงทุนในการดําเนินงานรวมกันใน “กิจการรวมคาภาพยนตรไบคแมน
2” โดยบริษัทมีสวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกันรอยละ 50.85 ตามสัญญารวมลงทุน โดยไดชําระเงิน
ลงทุนจํานวน 13.75 ลานบาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 7

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

มิถุนายน 2562

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนใน “บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา)
ดิสทริบิวชั่น จํากัด” โดยบริษัทมีสวนไดเสียทางออมในบริษัทรวมรอยละ 50.85 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็น
เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดชําระเงินลงทุนจํานวน 3.45 ลานบาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทรวม“กิจการรวมคาภาพยนตรขุนแผนฟาฟน” โดยบริษัทมี
สวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 47.16 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน 23.97 ลานบาท
ไปในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรกฏาคม 2562 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดลงทุนจํานวน 18 ลานบาทในบริษัท ไท เมเจอร จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจในการผลิตภาพยนตร โดยบริษัทถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
สิงหาคม 2562

• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโลตัสพระราม 2 จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 3โรง
•

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

จากผลการดําเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จํานวน 0.65 บาทตอหุน รวมเปน
เงิน 581.53 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุนทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.
2562 และไดจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
กันยายน 2562

• เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย)
จําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เมตาคอกนิชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยจํานวน 12,000 หุน คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1.20 ลานบาท กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการจําหนาย
เงินลงทุนดังกลาวจํานวน 3,526 บาท โดยแสดงรวมอยูในรายไดอื่นในขอมูลทางการเงินรวม

ตุลาคม 2562

• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาบิ๊กซีปอยเปต ตําบลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ประเทศกัมพูชา จํานวน 2โรง
• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(บริษัทยอย) ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ลานบาท (400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100.00 บาท) เปน 30 ลานบาท (300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท) ทําใหบริษัทไดรับเงินเงิน
คืนจากการลดทุนจํานวน 9.99 ลานบาท และไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
• เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดลงทุนในบริษัทรวม “กิจการรวมคาภาพยนตร CRACKED” โดย
บริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 20.00 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน 5.40
ลานบาท ไปในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนใน “กิจการรวมคาภาพยนตรฮักเถิดเทิง” โดยบริษัทมีสวนไดเสียใน
การดําเนินงานรวมกันรอยละ 50.85 ตามสัญญารวมลงทุน โดยไดชําระเงินลงทุนจํานวน 9.90 ลานบาท ใน
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พฤศจิกายน
2562

• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขาโรบินสันลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 5โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาบิ๊กซีปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 3โรง
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 8

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน
2562

ธันวาคม 2562

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

• บริษัทแปซิฟค มีเดีย เซลส จํากัด (บริษัทยอยภายใต บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด) ไดชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด ไดลงทุนในการดําเนินงานรวมกันใน “กิจการรวมคาภาพยนตร สามเกลอ
หัวแข็งและจวดกะเทยบั้งไฟ” โดยบริษัทมีสวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกันรอยละ 64.72 ตามสัญญารวม
ลงทุ น โดยได ชํ า ระเงิ น ลงทุ น จํ า นวน 16.45 ล า นบาท ในวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562 วั น ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขากาดสวนแกว จ.เชียงใหม จํานวน 6โรง
• เปดใหบริการโรงภาพยนตรอีจีวีซีนีมา สาขาโลตัสสระบุรี จ.สระบุรี จํานวน 2โรง
• ในป พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)
(“SF”) จํานวน 49.51 ลานหุน รวมเปนจํานวนเงิน 300.32 ลานบาท และไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท SF
จํานวน 11.27 ลานหุน ไปในราคา 83.78 ลานบาท โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว รวมอยูใน
“รายไดอื่น” เปนจํานวน 32.27 ลานบาท และจํานวน 39.02 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ผลจากการลงทุนเพิ่มและจําหนายเงินลงทุนใน SF ทําใหสัดสวนการถือหุน
เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตรารอยละ 26.34 เปนรอยละ 28.09
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทรวม“กิจการรวมคาภาพยนตรคืนยุติธรรม” โดยบริษัทมี
สวนไดเสียในบริษัทรวมรอยละ 64.72 ตามสัญญารวมลงทุน บริษัทไดชําระเงินลงทุนจํานวน 13.30 ลานบาท
ไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดรับคืนเงินลงทุนจาก "กิจการรวมคาภาพยนตร แสงกระสือ" จํานวน
5.25 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 และจํานวน 2.10 ลานบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2562
รางวัลแหงความภาคภูมิใจในป 2562

• รางวัลโรงภาพยนตรอันดับ 1 ในเมืองไทย เปนรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019 แบรนดยอด
นิยม อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จากผลการวิจัยแบรนดยอด
นิยม ที่สํารวจโดยบริษัท เคเดนซ อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ดวยกลุมตัวอยางผูใชงานจริงทั่ว
ประเทศ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Marketeer
• รางวัล Thailand for Execllence in Branding 2018 เปนรางวัลสุดยอดแบรนดแหงป ตอเนื่อง 11
ปซอน ตั้งแตป 2551 – 2561 ตอกย้ําความสําเร็จผูนําแบรนดโรงภาพยนตรอันดับ 1 ตามเปาหมายและ
นโยบายของบริษัท ซึ่งเปนผูนําในการสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ จึงไดรับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑของซุปเปอร แบรนด 3 ดาน คือ คุณภาพของแบรนด (Brand Qualiity) ,ความสัมพันธระหวาง
แบรนด กั บ ผู บ ริ โ ภค (Brand Affinity) และเอกลั ก ษณ ข องแบรนด (Brand Personality) จั ด โดย
Superbrands Thailand
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 9
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

• รางวัล Influential Brands เปนสุดยอดแบรนดครองใจผูบริโภค Gen Y สูงสุดป 2562 จากการเปนผูนํา
โรงภาพยนตรอันดับหนึ่ง ที่ครองใจผูบริโภคกลุม Gen Y (อายุ 25 - 35 ป) สูงสุดประจําป 2562 จัดโดย
บริษัท นีโอ ทารเก็ต จํากัด และ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปรโดยในงานมีตัวแทนจากแบรนดชั้น
นํารวมงานกวา 300 ราย จาก 7 ประเทศ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส จีน และ
ไทย
• รางวัล Top Business Organization 2019 : Best Lifestyle and Entertainment จัดโดยนิตยสาร
The Thailanders
• รางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ : รางวัล “Outstanding Investor Relations
ประจําป 2562” SET AWARD 2019 สําหรับกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดระหวาง 10,000 – 30,000 ลานบาท จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร
• รางวัล สถานประกอบการตนแบบกองทุนประกันสังคมดีเดน จัดโดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน
• รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า นแรงงานสั ม พั น ธ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน ประจํ า ป 2562
ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงาน
• รางวัล หนวยงานสนับสนุนการจางงานคนพิการเชิงสังคม ประจําป 2562 จัดโดยมูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม เปนรางวัลซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทเปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหคนพิการเขาถึง
โอกาสงานและอาชีพในภูมิลําเนา มีรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนสมาชิกที่มีคุณคา
ของชุมชน
• รางวัล ดานการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําแกประชาชน ประจําป 2562 จัดโดยกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 10

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

1.3

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน รวมทั้งสิ้น
45 ดังตอไปนี้

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 11
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เพื่อกาวสูความเปนผูนําทางธุรกิจ และรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจโรงภาพยนตร
ไปยังตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ไดเริ่มตนที่ประเทศกัมพูชาเปนประเทศแรก ณ ศูนยการคาอิออน มอลล ในกรุงพนมเปญ ผลการ
ดําเนินงานในชวงที่ผานมาเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทั่วพื้นที่ของ
ประเทศไทย เปดโอกาสใหลูกคาสามารถมาใชบริการในโรงภาพยนตรไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และใหเกิดการประหยัดตอ
พื้นที่ (Economics of Scales) พรอมกันนี้ในมุมมองของสื่อโฆษณาที่รองรับดวยระบบดิจิตอล จะทําใหเกิดมิติใหมในรูปแบบ
ของการโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาในแตละพื้นที่ และถือเปนการเพิ่มรายไดของสื่อโฆษณาในอนาคตเชนกัน ซึ่งเปนไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงให
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน และแสดงใหเห็นความชัดเจนในแนวทางการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามภาวะ
เศรษฐกิจ และกําลังซื้อของผูบริโภคเปนหลัก
โดย ณ สิ้นป 2562 โครงสรางธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ขยายวงกวางครอบคลุมธุรกิจโรงภาพยนตร ธุรกิจ
โบวลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็ง ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณา ธุรกิจใหเชาพื้นที่ในอาคารและบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจ
การจัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร ธุรกิจผลิตภาพยนตร ธุรกิจศูนยการคาแบบเปด ธุรกิจใหบริการแพรภาพผานสัญญาณ
ดาวเทียม ธุรกิจลงทุน ธุรกิจใหเชาและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ ธุรกิจใหบริการดานลูกคาสัมพันธ การชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส เครือขายเครื่องพิมพคูปองอัตโนมัติ ธุรกิจสรางและพัฒนาซอฟแวรรวมทั้งแอปพลิเคชั่น และเปนตัวแทนจัด
จําหนายบัตรเขาชมการแสดง สําหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
ธุรกิจโรงภาพยนตร มีสาขารวมทั้งสิ้น 170 สาขา 812 โรงภาพยนตร แบงเปน
สาขาในประเทศไทย จํานวน 162 สาขา 773 โรงภาพยนตร ตั้งอยูใน
• กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 46 สาขา 355 โรงภาพยนตร
• ตางจังหวัดจํานวน 116 สาขา 418 โรงภาพยนตร
สาขาในตางประเทศ จํานวน 8 สาขา 39 โรงภาพยนตร ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา 5 สาขา 26 โรง
ภาพยนตร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 สาขา 13 โรงภาพยนตร
ธุรกิจโบวลิ่ง,คาราโอเกะและลานสเก็ตน้าํ แข็ง มีสาขารวมทั้งสิ้น 12 สาขา ใหบริการ 267 เลนโบวลิ่ง 153 หองคา
ราโอเกะ และ 5 ลานสเก็ตน้ําแข็ง แบงเปน
สาขาในประเทศไทย จํานวน 9 สาขา 232 เลนโบวลิ่ง 136 หองคาราโอเกะ และ 3 ลานสเก็ตน้ําแข็ง ซึ่งตั้งอยู
ใน
• เขตกรุงเทพและปริมณฑล 8 สาขา 210 เลนโบวลิ่ง 127 หองคาราโอเกะ
• ตางจังหวัด 1 สาขา 20 เลนโบวลิ่ง 14 หองคาราโอเกะ
สาขาในตางประเทศ จํานวน 3 สาขา 35 เลนโบวลิ่ง ไดแก สาขาในประเทศกัมพูชา 2 สาขา 27 เลนโบวลิ่ง
และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 สาขา ใหบริการ 8 เลนโบวลิ่ง
ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบริการ ใหบริการทั้งหมด 15 สาขา รวมพื้นที่ใหเชาทั้งสิ้น 48,845 ตารางเมตร มีอัตราพื้นที่
เชาอยูที่ 96% ประกอบดวย ใหบริการในประเทศไทย 47,954 ตารางเมตร อัตราพื้นที่เชา 92% และในประเทศกัมพูชา 891
ตารางเมตร อัตราพื้นที่เชา 100%

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 12
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ตารางแสดงจํานวนโรงภาพยนตร เลนโบวลิ่ง หองคาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ําแข็ง และพื้นที่ใหเชาแบงตามแบรนด ณ 31
ธันวาคม 2562 ดังนี้
แบรนด
จํานวน
โรง
โบวลิ่ง คาราโอเกะ สเก็ตน้ําแข็ง พื้นที่ใหเชา
สาขา
ภาพยนตร
(โรง)
(เลน)
(หอง)
(ลาน)
(ตารางเมตร)
เมเจอรซีนีเพล็กซ

130

556

-

-

-

12,953

-

ประเทศไทย

122

517

-

-

-

12,062

-

ประเทศกัมพูชา

5

26

-

-

-

891

-

ประเทศลาว

3

13

-

-

-

อีจีวี ซีนีมา

24

91

-

-

-

23,784

พารากอนซีนีเพล็กซ

1

16

38

16

-

374

เอสพลานาดซีนีเพล็กซ

2

28

46

30

1

11,481

ควอเทียร ซีเนอารต

1

8

-

-

-

253

ไอคอน ซีเนคอนิค

1

13

-

-

-

-

ซีนีเพล็กซ

11

100

-

-

-

-

บลูโอ ริทึมแอนดโบวล (1)

12

-

183

90

-

-

-

ประเทศไทย

9

-

64

44

-

-

-

ประเทศกัมพูชา

2

-

27

-

-

-

-

ประเทศลาว

1

-

8

-

-

-

3

-

-

-

2

-

170

812

267

136

3

48,845

ซับซีโร (1)
รวม

(1) แบรนด บลูโอริทึ่มแอนดโบวล และซับซีโร นับจํานวนสาขารวมกับสาขาที่มีโรงภาพยนตร

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 13

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

การกําหนดนโยบาย กลยุทธ และการดําเนินงานในบริษัทเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัท บริษัทยอย บริษัท
รวม กิจการรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน แบงการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจโรงภาพยนตร
บริษัทในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซที่ใหบริการโรงภาพยนตร อาหารและเครื่องดื่ม และสวนที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตร
มีดังนี้
บริษัทยอย

สัดสวนการ
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ถือหุน

1. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด

99.93%

2. บริษัท สยาม ซีนิเพล็กซ จํากัด

99.99%

3. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

99.98%

4. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด

99.96%

5. บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร แมนเนจเมนท จํากัด

99.99%

ธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตรระบบไอแมกซ 3 มิติ
สาขาพารากอน
ธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตรระบบปกติ ระบบ 4 มิติ
และระบบ Real D ภายใต แ บรนด พ ารากอน ซี นี
เพล็กซ
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารโรงภาพยนตร ภ ายใต แ บรนด อี จี วี
ซีนีมา จํานวน 23 สาขา
เปนบริษัทยอยภายใตบริษัท อีจีวีเอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตร
ภายใต แบรนดอีจีวี ซีนีมา สาขาศรีราชา
ธุรกิจใหเชาและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ

6. บริ ษั ท เมเจอร โฮลดิ้ ง อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด
(“MHD”)
7. บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ(แคมโบเดีย) จํากัด

99.96%

ธุรกิจลงทุน

69.97%

8. บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (ลาว) จํากัด

59.98%

เปนบริษัทยอยภายใตบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตร
และโบว ลิ่ ง ในประเทศกั มพู ช า จํ า นวน 5 สาขา ซึ่ ง
สั ด ส ว น อี ก 30% ถื อ หุ น โ ด ย บ ริ ษั ท M.V.P.C.
Entertainment จํากัด เปนนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชา
เปนบริษัทยอยภายใตบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตร
ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาขา
เวียงจันทน จํานวน 2 สาขา ซึ่งสัดสวนอีก 40% ถือ
หุ น โดยบริ ษั ท PT Tripar Multivision Plus จํ า กั ด
เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 14

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สัดสวนการ
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ถือหุน

9. บริษัท ซีนีเพล็กซ (ลาว) โซล

99.96%

10. บริษัท เมเจอร รีวอรดส จํากัด

99.99%

11. บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด

55.00%

เปนบริษัทยอยภายใตบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการโรงภาพยนตร
สาขาปากเซ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ธุรกิจใหบริการงานดานลูกคาสัมพันธ การชําระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื อ ข า ยเครื่ อ งพิ ม พ คู ปอง
อัตโนมัติ
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารสร า งและพั ฒ นาซอฟแวร ร วมทั้ ง
แอปพลิเคชั่น สัดสวนการถือหุนที่เหลือไดแก แกรนด
เซอรพลัส ฮองกง ลิมิเต็ด (นิติบุคคลจดทะเบียนใน
เขตบริหารพิเศษฯ ฮองกง) จํานวน 29.99% , นาย
ไบรอัน ฮอลล จํานวน 15.00% และผูถือหุนรายยอย
จํานวน 0.02%

จากจุดเริ่มตนโรงภาพยนตรในรูปแบบซีนีเพล็กซ (Cineplex) ทีส่ รางขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป 2538 โดย
คุณวิชา พูลวรลักษณในรูปแบบของ Standalone สรางบนที่ดินที่มีสัญญาเชาระยะยาว 20-30 ปในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น
ซึ่งรวมโรงภาพยนตรและศูนยรวมความบันเทิงไวดวยกันและมีพื้นที่ใหเชาสําหรับรานคาหลากหลายรูปแบบ ทําใหผูชมไดรับ
อรรถรสทั้งจากจํานวนภาพยนตรที่หลากหลายและรานคารานอาหารที่มีใหเลือกมากมาย จากปริมาณผูมาใชบริการในศูนย
Standalone ที่มีอยูอยางตอเนื่อง เปดใหบริการทั้งสิ้น 5 สาขาไดแกสาขาปนเกลา (สาขาแรกของประเทศไทย), สาขาสุขุมวิท
,สาขารัชโยธิน ,สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาดงามวงศวาน-แคราย
นอกเหนือจากโรงภาพยนตรรูปแบบ Standalone แลวบริษัทฯยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบดังนี้
• รูปแบบหางสรรพสินคา
• รูปแบบศูนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลล
• รูปแบบหางคาปลีกขนาดใหญ
ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบหางสรรพสินคาเปนที่นิยม เนื่องจากหางสรรพสินคามีอัตราการเติบโตที่สูงมาก
อีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินลงทุนไดมากกวาการขยายสาขาแบบ Standalone ตอมาบริษัทฯไดเพิ่มรูปแบบการขยาย
สาขาอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบศูนยการคาไลฟสไตลมอลลตั้งแตป 2547 โดยการเขาไปรวมลงทุนในบมจ. สยามฟวเจอรดี
เวลอปเมนทซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคาประเภทศูนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลลซึ่งใชเนื้อที่ใน
การกอสรางเพียง 3-5 ไรมีระยะเวลากอสราง 6-12 เดือนดังนั้นจึงสามารถเลือกทําเลที่อยูใกลชุม ชนเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการไดเปนอยางดี
จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตรและมีโรงภาพยนตรเปนผูเชาหลักธุรกิจของ บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนทจึงสามารถเติบโตไดรวดเร็วยิ่งขึ้นในชวงปที่ผานมา สงผลใหปจจุบันบริหารพื้นที่เชาสูงกวา 4 แสนตารางเมตร กอใหเกิด
ผลดีทั้งตอทางบริษัทฯที่สามารถเขาไปตั้งอยูในแหลงชุมชนสามารถใหสะดวกตอผูชมภาพยนตรโดยที่ไมตองเดินทางไกล และ
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 15
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ผลดีตอ บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท คือสามารถตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการไดหลากหลายมากขึ้นดวยโรง
ภาพยนตรและเลนโบวลิ่งที่มีในศูนยการคา
อีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบสาขาของบริษัทฯ คือการเปดใหบริการโรงภาพยนตรและเลนโบวลิ่ง การเปนผูเ ชา
หลักในหางคาปลีกขนาดใหญ รูปแบบนี้ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในตางจังหวัดเพราะหางคาปลีกขนาดใหญเหลานี้ไม
เพียงแตเปนแหลงจับจายใชสอยสําหรับคนตางจังหวัดแตยังเปนจุดนัดพบตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับ
ครอบครัวอีกดวย โดยบริษัทฯไดรวมมือกับหางคาปลีกขนาดใหญสองแหง ไดแก เทสโกโลตัสและบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร
ปจ จุบัน บริษัท ฯครองสว นแบง ตลาดมากกวารอ ยละ 70 ของอุต สาหกรรมภาพยนตรใ นประเทศไทยเปนผลมา
จากการควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอรเทนเมนทในป 2547 ซึ่ง มีสวนแบงตลาด ณ ขณะนั้นอยูที่ประมาณรอย
ละ 23 และการขยายสาขาอยางตอเนื่อง
บริษัทฯมีแบรนดในเครือทั้งสิ้น 7 แบรนดดังนี้
• เมเจอรซีนีเพล็กซ
• ซีนีเพล็กซ
• อีจีวีซีนีมา
• ควอเทียร ซีเนอารต
• พารากอนซีนีเพล็กซ
• ไอคอน ซีเนคอนิค
• เอสพลานาดซีนีเพล็กซ
บริษัทฯมีสาขาในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 170 สาขา 812 โรงภาพยนตร สามารถรองรับผูชมได
181,196 ที่นั่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีจํานวนโรงภาพยนตรตอจํานวนประชากรอยูในระดับต่ํา บริษัทฯจึงมีแผนขยาย
โรงภาพยนตรเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร อีกจํานวน 20 - 40 โรงภาพยนตรในแตละป เพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ของประเทศ
โรงภาพยนตรใ นเครื อ เมเจอรซี นีเ พล็กซ มุ ง เน น การให บริ การลูก ค าในทุ กระดับ ชั้ น และโรงภาพยนตร ที่ทันสมัย
หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตรแบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงที่มีคุณภาพ ทั้งยัง
นําเขาเทคโนโลยีใหมๆ อยาง IMAX VR มาเปดใหบริการลูกคาถือเปนเทคโนโลยีล้ําสมัยครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพื่อเพิ่มอรรถรสใหกับลูกคา
บริษัทมุงขยายสาขาไปทั่วประเทศและเพื่อใหผูมาใชบริการไดสัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตรใน
รูปแบบตางๆบริษัทฯจึงเนนตกแตงสาขาดวยรูปลักษณที่แตกตางกันออกไปในแตละแหงโดยใชรูปแบบการตกแตงภายในโรง
ภาพยนตรดวยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ไดรับความนิยมสูงทั่วโลกเพื่อใหผูชมภาพยนตรไดสัมผัสถึง
อรรถรสนั้น สําหรับลูกคาในระดับพรีเมี่ยมบริษัทฯไดมีการออกแบบและตกแตงโรงภาพยนตรระดับหกดาว เพื่อตอบสนองการ
ใชชีวิตที่เหนือระดับไวที่โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซอยางเชนโรงภาพยนตรบางกอกแอรเวยสบลูริบบอนสกรีน เปนไลฟ
สไตสเอ็นเตอรเทนเมนทใหมสไตลบูทีค เพื่อสรางประสบการณที่แตกตางและตอบโจทยความตองการของลูกคาซึ่งเปนกลุมคน
รุนใหมที่มีไลฟสไตลนิยมความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวในการชมภาพยนตรอยางเต็มรูปแบบสําหรับลูกคา ที่ ใช
บริการโรงภาพยนตรดังกลาวจะไดรับบริการพิเศษแบบสวนตัว ณ หัองรับรองบางกอกแอรเวยส บลูริบบอนเลาจน ซึ่งตกแตง
ดวยบรรยากาศสุดชิคพรอมบริการอาหารวางและเครื่องดื่มใหรับประทานกอนเขาชมภาพยนตรรวมไปถึงบริการนวดสปาใน
โรงภาพยนตรแหงแรกในเมืองไทย ภายในโรงภาพยนตรตกแตงดวยเบาะหนังแทที่ปรับเอนนอนไดและมีบริการหมอนและผา
หมใหพรอมสรรพทุกที่นั่ง นอกจากนี้พารากอนซีนีเพล็กซยังเปดใหบริการโรงภาพยนตร “อินิกมาเดอะชาโดวส กรีน ” อีก
นวัตกรรมหนึ่งที่เปนเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกภายในประกอบดวยหองรับรองพิเศษพรอมบารเครื่องดื่มและโรงภาพยนตรสุดหรู
ขนาด 33 ที่นั่งเหมาะสําหรับการจัดปารตี้สวนตัวซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีทั้งจากลูกคาระดับ VIP และลูกคาองคกรและ
ในป 2561 นี้บริษัทไดเปดใหบริการโรง E-Sport Cinema สําหรับผูนิยมเลนเกมสออนไลน เนื่องจากตลาด E-Sport ใน
ประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเปดประสบการณการชมภาพยนตรสดุ ล้าํ เทรนดใหมแหงอนาคต ที่รวบรวมเอา
__________________________รับรองความถูกตอง
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สุดยอดเทคโนโลยีความทันสมัยที่ผสานเขากับศิลปะไวดวยกันอยางลงตัว และพรอมที่จะตอบโจทยความตองการของลูกคาซึ่ง
เปนกลุมคนรุนใหมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีความทันสมัยแหงอนาคต ที่โรงภาพยนตรไอคอน ซีเนคอนิค เริ่มตั้งแต
-การบริการซื้อตั๋วผานระบบ Smart Ticket Scan and Go ผาน 2 ชองทาง คือ ใชโทรศัพทมือถือซื้อตั๋วหนังผาน
แอพพลิเคชั่น Major Movie Plus และนํา QR Code ที่ไดรับจากระบบ ไปสแกนที่เครื่อง Smart Ticket ดานหนาทางเขาโรง
ภาพยนตร ก็สามารถเขาชมภาพยนตรไดทันที หรือ อีกชองทาง คือ ซื้อผาน ตู E-Ticket ซึ่งในตั๋วหนังทุกใบจะมี QR Code
สามารถนําไปสแกนที่เครื่อง Smart Ticket ก็เขาชมภาพยนตรไดทันทีเชนกัน ซึ่งตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมที่ชอบ ความ
งาย สะดวก และรวดเร็ว
-ระบบ Laserplex ใหมลาสุดแหงแรก ซึ่งทุกโรงภาพยนตรจะฉายดวย Laser Projector ที่พัฒนาการฉายไปอีกขั้นที่
จะทําใหภาพที่คมชัดสมจริงมากวาเดิมถึง 3 เทา
-ระบบ 4K เปดใหบริการนํารองแหงแรกที่โรงภาพยนตร พารากอน ซีนีเพล็กซ โรงที่ 6 นอกจากจะเปนระบบการฉาย
ที่สมบูรณแบบใหมลาสุดที่มาพรอมระบบเสียงที่ดีที่สุดแบบรอบทิศทาง ระบบแสงสวางที่ออกจากจอยังทําใหโรงภาพยนตร
เปนมากกวาโรงภาพยนตรซึ่งยังสามารถใชจัดกิจกรรมตางๆ ไดมากมายไมใชเฉพาะการฉายภาพยนตรเทานั้น อาทิ การจัดงาน
สัมมนาแบบเปดไฟในโรงภาพยนตรสามารถเปดสวางไดเต็มที่ โดยไมไดลดทอนความคมชัด ความสดใส ความสวางบนจอ
ภาพยนตรได ซึ่งนวัตกรรมนี้เหมาะกับการนําเสนอโรงภาพยนตร หรือจะเปนการติวเตอรเพื่อสอบแขงขันสําหรับเด็กที่มีแสง
สวางภายในโรงภาพยนตรไดอีกดวย นอกจากนี้ยังสามารถปรับใชเปนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร รองรับการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดแปลกใหมภายในโรงซึ่งโรงภาพยนตรปกติทั่วไป ไมสามารถจัดได เชน การเดินแบบแฟชั่นโชว, เปนสตูดิโอถายรายการใน
โรงภาพยนตร, สามารถถายทอดสดคอนเสิรตและกีฬาในโรง พรอมทํากิจกรรมกับผูเขาชม หรือการแขงขันอีสปอรต โดยไมมี
ขอจํากัดเรื่องแสงไมเพียงพอขณะฉายภาพบนจอ สําหรับภาพยนตรที่ฉายจะเปนภาพยนตรฟอรมยักษฮอลลีวูดในรูปแบบ
ใหมๆ เชน HDR 4K
-โรงภาพยนตร IMAX จะมีความพิเศษดวยเครื่องฉายระบบไอแมกซรุนที่รองรับการฉายภาพแบบ High Frame Rate
สามารถรองรับภาพยนตรที่ถายทํามาในระบบนี้ไดในอนาคต โดยภาพจะมีความสมูทมากขึ้นในฉากที่ภาพมีการเคลื่อนที่อยาง
รวดเร็ว ชวยลดอาการเบลอของภาพลง ซึ่งความสมบูรณแบบเหลานี้ จะเพิ่มประสบการณไปอีกระดับสําหรับคนรักการดูหนัง
-โรง 4DX ในป 2554 ไดมีการเปดบริการโรงภาพยนตร 4DX ที่พารากอนซีนีเพล็กซเปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง
โลกภาพยนตรที่จะใหลูกคาไดรับอรรถรสในทุกๆดานไมวาจะเปนภาพแสงสีเสียงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟคตางๆดวยการเพิ่ม
ความพิเศษใหกับโรงภาพยนตรดวยเกาอี้แบบเฉพาะพรอมเอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ และ
ลาสุดเฉพาะที่ ไอคอน ซีเนคอนิค กับเอฟเฟกตพายุหมอก และเปนครั้งแรกที่โรง 4DX มาพรอมระบบการฉายแบบ Laser ที่
ใหสีสันสดใส สวยงามกวาเครื่องฉายแบบเดิมจนสัมผัสได ภาพสวางมากขึ้นชวยใหสามารถมองเห็นละเอียดตาง ๆ ไดอยาง
ชัดเจนแมในฉากภาพยนตรที่มืดมิด เชน ฉากกลางคืน หรือ ในปา นอกจากนี้ ยังติดตั้งลําโพง JBL รุนใหมลาสุดที่ลดจุดอับของ
เสียงในโรงภาพยนตรใหนอยลง ใหเสียงคมชัดครอบคลุมทุกที่นั่งไมวาคุณจะนั่งตรงไหนของโรงภาพยนตร
-ICONIC Dine in Cinema เปดประสบการณสุดพิเศษกับการนั่งชมภาพยนตรสบายๆ บนเกาอี้ VIP Opera Chair
แถวหลังสุดที่ใหคุณอิ่มอรอยกับเมนูอาหารเครื่องดื่ม Set สุดพิเศษจากเมนูรานอาหารชื่อดัง สะดวกสบายกับชั้นพื้นที่พิเศษ
สําหรับวางอาหารเครื่องดื่ม ใหคุณเติมเต็มอรรถรสในการชมภาพยนตรเหมือนชมอยูที่บาน พรอมปุมกดเรียกบริการจาก
พนักงานภายในโรงแบบสวนตัว ใหคุณสะดวกสบายไปอีกระดับเมื่อมาใชบริการ
-Living Room Theatre ที่ใหบรรยาการศการดูหนังอยางเปนสวนตัว เสมือนดูหนังอยูที่บานพรอมคนสนิท สนุกกับ
บรรยากาศ Private Party ใหเลือกดูหนังที่ชอบ พรอมบริการระดับพรีเมียมกับพื้นที่สวนตัวกับ Exclusive Lounge รับรอง
ดวยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย กับเมนูชั้นนําจากรานอาหารชื่อดัง
__________________________รับรองความถูกตอง
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-Popcorn Bar ที่ใหคุณสนุกเติมเต็มความอรอยไปอีกระดับกับความหลากหลายของ Toping Flavors ใหเลือกเติม
สีสันความอรอยในแบบคุณ นอกจากนี้ พรอมนําเสนอปอปคอรนสัญชาติไทยที่รังสรรความอรอยแบบไทย ๆ อาทิ ปอปคอรน
รสสะเตะ, รสน้ํายาปู
บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตรไปสูตลาดตางประเทศ เพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ “AEC” (Asean Economics Community) จึงไดเขารวมลงทุนกับนิติบุคคลในตางประเทศที่บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสใน
การเติบโต ในนามของบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) จัดตั้งบริษัทเพื่อเปดดําเนินการโรง
ภาพยนตร โบวลิ่ง และอื่นๆ ของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (แคมโบเดีย) จํากัด
ประเทศแรกที่บริษัทเขาไปลงทุนเปดโรงภาพยนตรคือ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยรวมทุนกับนิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา เปดใหบริการโรงภาพยนตรแบรนด “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” เปนโรงภาพยนตรหรูระดับเวิลดคลาส 7
โรง และโบวลิ่ง 13 เลน (ป 2557) ตั้งอยูที่หางอิออนมอลล กรุงพนมเปญ เปนสาขาแรก บนพื้นที่ประมาณ 4,450 ตารางเมตร
ประกอบดวยโรงภาพยนตรจํานวน 7 โรง 1,581 ที่นั่ง เปนโรงภาพยนตรรูปแบบมัลติเพล็กซในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ
ซึ่งมีโรงภาพยนตรวีไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร 4DX อีก 1 โรง ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ทําใหบริษัทฯเห็นโอกาสใน
การขยายสาขาเพิ่ม จึงเปดใหบริการโรงภาพยนตรสาขาเสียมเรียบ ที่ศูนยการคา เมืองเสียมเรียบ จํานวน 3 โรง 457 ที่นั่ง
(พฤศจิกายน 2560) ,สาขาโสรยาศูนยการคาโสรยา ตั้งอยูใจกลางเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จํานวน 6 โรง 807 ที่นั่ง
(ธันวาคม 2560) ,สาขาอิออน มอลล สาขาที่ 2 เมืองปงคเปย บนพื้นที่ 9,200 ตารางเมตร เปดใหบริการโรงภาพยนตรหรู
ระดับเวิลดคลาส จํานวน 8 โรง 1,953 ที่นั่ง ซึ่งใชเทคโนโลยีใหมลาสุดที่ฉายดวยเครื่องฉายเลเซอรแหงแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและใหบริการเลนโบวลิ่ง จํานวน 14 เลน (พฤษภาคม 2561) และสาขาบิ๊กซีปอยเปต จํานวน 2 โรง 419 ที่นั่ง (ตุลาคม
2562) ซึ่งเปนบิ๊กซีสาขาแรกในประเทศกัมพูชา บนเนื้อที่รวม 8,000 ตร.ม. แบงเปนพื้นที่ขาย 3,000 ตร.ม. และพื้นที่เชา/โรง
ภาพยนตร อีก 5,000 ตร.ม.
บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (ลาว) จํากัด
รวมทุนกับนิติบุคคลจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปดใหบริการโรงภาพยนตรภายใต
แบรนด “เมเจอร ซีนีเพล็กซ แพลตินัม” สาขาเวียนเทียนจํานวน 5 โรง 1,148 ที่นั่ง (กรกฎาคม 2558) ที่ศูนยการคาเวียน
เที ย น เซ็ น เตอร ซึ่ ง ตั้ ง อยู ย า นใจกลางเมื อ งเวี ย งจั น ทน ประเทศลาว และสาขา ITEC Mall จํ า นวน 4 โรง 843 ที่ นั่ ง ที่
ศูนยการคา ITEC Mall เมืองเวียงจันทน (มกราคม 2562)
บริษัท ซีนีเพล็กซ(ลาว) โซล จํากัด
เปนบริษัทยอยของบริษัท เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลคาการลงทุน 1,000,000,000 LAK (ที่ราคาพาร 10,000 LAK) หรือประมาณ
4,300,000 บาท (โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทากับ 0.0043 LAK ณ พฤษภาคม 2559) ไดเปดใหบริการโรง
ภาพยนตรในศูนยการคาเฟรนดชิป มอลล เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 4 โรง
1,087 ที่นั่ง ทําใหบริษัทฯ เปนผูใหบริการโรงภาพยนตรรายใหญเพียงรายเดียวในประเทศลาว
บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงแนวโนมการเติบโตของสื่อดิจิตอล จึงไดลงทุนรวมกับนิติบุคคลจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษ
ฯ ฮองกง จัดตั้งบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบ
กิจการสรางและพัฒนาซอฟแวร รวมทั้ง แอปพลิเคชั่น ประเภท Enterprise Software เพื่อพัฒนาและตอยอด
แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และบนโซเชียลตางๆ ใหตอบสนองความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 18

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง
บริษัทยอย

สัดสวนการถือหุน

1. บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

99.99%

ธุรกิจใหบริการดานโบวลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ําแข็ง
และการบันเทิง
บริษัทฯไดเริ่มธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะในป 2540 ที่ Standalone สาขาสุขุมวิทจํานวน 20 เลนโดยเนนความ
หลากหลายของการบริการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯในการเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรในที่แหงเดียว
ภายใตชื่อ “เมเจอรโบวลฮิต” นําเสนอบริการโบวลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเปน
สถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสังสรรคดวยกันไดแตกตางจากโบวลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเนนเพื่อการกีฬาเพียง
อยางเดียว ตอมาในป 2549 บริษัทฯไดเปดตัวโบวลงิ่ แบรนดใหมออกสูตลาดภายใตชื่อ “บลูโอริทึมแอนดโบวล” โดยมีลักษณะ
เปนแฟชั่นโบวลิ่ง มุงเนนกลุมลูกคาระดับบนในยานธุรกิจใจกลางเมืองโดยเปดแหงแรก ณ หางสรรพสินคาสยามพารากอน
ใหบริการโบวลิ่ง 38 เลน หองคาราโอเกะ 16 หอง และหองแบบ Platinum 2 หอง ภายใน 1 หองประกอบดวยเลนโบวลิ่ง 4
เลนและบริการคาราโอเกะ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี บริษัทจึงไดทําการทยอยเปดสาขาภายใตแบรนด “บลูโอริทึมแอนด
โบวล” เรื่อยมา สําหรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ บริษัทฯ ในนามบริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (แคมโบเดีย) จํากัด
ไดทําการเปดสาขาในประเทศกัมพูชาใหบริการโบวลิ่ง 13 เลน โดยมีหองแบบแพลตินั่ม 1 หอง (มิถุนายน 2557) และไดเปด
สาขาเพิ่มที่ศูนยการคาอิออน มอลล สาขาที่ 2 ในปงคเปย ประเทศกัมพูชา ใหบริการเลนโบวลิ่ง จํานวน 14 เลน (พฤษภาคม
2561) และ บริษัทฯ ในนามบริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (ลาว) จํากัดไดทําการเปดสาขาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใหบริการโบวลิ่ง 8 เลน (พฤษภาคม 2560)
นอกจากนีบ้ ริษัทฯไดเปดตัวลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมภายใตชื่อ “ซับซีโร” ซึ่งกลายเปนที่สังสรรคสําหรับกลุมคนรุน
ใหมใจกลางเมืองสรางความสนุ ก แปลกใหม บ นลานไอซ ส เก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุมลูกคาที่นิยมกีฬาทาทายสุดอินเทรนด
ภายใตคอนเซ็ปต “Sport and Entertainment” เปนสถานที่ที่ลูกคาเขามาเลนกีฬาและไดความบันเทิงดวยบนพื้นที่ใหบริการ
ตอสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยังใหบริการลาน Academy สําหรับเรียนรูวิธีการเลนกับครูสอนระดับมือ
อาชีพดวยบรรยากาศสวนตัวโดยจะมีสอนเลนทั้งแบบ Figure และ Hockey ปจจุบันบริษัทฯเปดใหบริการลานสเก็ตน้ําแข็ง
ทั้งหมด 3(1) สาขาไดแก เอสพลานาดสาขางามวงศวานแคราย (ธันวาคม 2552) สาขาสุขุมวิท (มีนาคม 2555) และสาขาเมกา
ซีนีเพล็กซ (พฤษภาคม 2555)

หมายเหตุ (1) : สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ ปดดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2562 และตุลาคม 2562 ตามลําดับ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 19

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
บริษัทยอย

สัดสวนการถือหุน

1. บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด

99.93%

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณา

จากการที่บริษัทฯขยายสาขาเพิ่มขึ้น และจัดหาเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ สามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการใน
แตละปไดกวา 40 ลานคนทั่วประเทศ ทําใหธุรกิจบริการสื่อโฆษณาเติบโตไดเปนอยางดี บริษัทยอยภายใตชื่อ “บริษัท เมเจอร
ซีนีแอด จํากัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการสื่อโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตรและพื้นที่ทั้งหมดภายใน Cineplex ทั่วประเทศอยางครบ
วงจร ดวยความสามารถในการสรางรายไดเพิ่มเติมจากสินทรัพยท่ีลงทุนไปแลว ทําใหธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัท หรือที่เรียก
กันวา “cinemedia” มีอัตรากําไรมากกวารอยละ 80
ปจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) โฆษณา
บนจอวี ดี โ อ (VDO Wall) บริ เ วณโถงชั้ น ล างในสาขา โฆษณาบนป า ยโฆษณาพลิก ได 3 หน า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ
Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ
(4D Ads) เปนนวัตกรรมใหมที่สามารถทําไดเฉพาะในโรงภาพยนตรเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการทํากิจกรรมเพื่อ
ส ง เสริ ม การขายแบบโต ต อบสองทาง (Interactive media) และทํ า โฆษณาสิ น ค า ร ว มกั บ เจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ (Cross
Promotion)
จากการที่ cinemedia เปนอีกชองทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
โดยตรงมากกวาสื่อโฆษณาประเภทอื่น สงผลให มีอัตราการเติบโตของรายไดดีอยางตอเนื่องทุกป
ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบริการ
บริษัทยอย

สัดสวนการ
ถือหุน

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด

99.99%

2. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด

99.99%

3. บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด

99.99%

ธุรกิจใหเชาพื้นที่ในอาคารเฉพาะสาขาสุขุมวิท,รังสิต,
งามวงศวาน
ธุรกิจใหบริการดานสาธารณูปโภคเฉพาะสาขาสุขุมวิท,
รังสิต, งามวงศวาน
ธุรกิจใหเชาพื้นที่ในอาคาร สําหรับสาขารัชโยธิน

4. บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด

99.99%

ธุรกิจใหบริการดานสาธารณูปโภคสําหรับสาขารัชโยธิน

5. บริษัท รัชโยธิน ซีนิมา จํากัด

99.99%

ธุรกิจใหเชาพื้นที่สาขารัชโยธิน

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

บริ ษั ท ฯให บ ริ ก ารพื้ น ที่ เ ช า ในรู ป แบบ Standalone เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ที่ ห ลากหลาย
นอกเหนือจากการใหบริการโรงภาพยนตร โบวลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของรานคาให
สอดคลองกับรสนิยมและพฤติกรรมของผูที่เขามาใชบริการเปนหลัก ซึ่งรานคาสวนใหญจะอยูในระดับแนวหนาและเปนที่นิยม
ของลูกคา พื้นที่ใหเชามี 2 ลักษณะ คือ เปนสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 3 ป และสัญญาเชาระยะสั้นไมเกิน 3 ป พรอมดวย
บริการเสริมที่ควบคูไปกับการใหเชาพื้นที่ ไดแก บริการแสงไฟ ไอเย็น ระบบปองกันอัคคีภัย การทําความสะอาด และการ
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 20

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
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รักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริการสวนกลาง ตัวอยางเชน ลิฟท บันไดเลื่อน และที่จอดรถ เนื่องจากเปนศูนยรวมความ
บันเทิงของคนรุนใหม พื้นที่ของบริษัทฯจึงเปนที่ดึงดูดสําหรับรานคาระดับสากลและ แบรนดที่เกิดขึ้นใหมในประเทศ
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงของรานอาหารจานดวนที่ตางตองการพื้นที่ใหมๆในการขยายสาขาสงผลตออัตราการใชพื้นที่เชา
อยูในระดับสูงแทบทุกๆสาขา ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2562 โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว สถานีหาแยกลาดพราว ถึง
สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแลวเสร็จและเปดดําเนินการเปนที่เรียบรอย หลังจากการปดพื้นที่บางสวนเพื่อทําการ
กอสรางโครงการรถไฟฟาดังกลาวตั้งแตปลายเดือน มีนาคม 2559 เปนตนมา
ธุรกิจสื่อภาพยนตร
บริษัทยอย

สัดสวนการถือ
หุน

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

1. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (1)

92.46%

2. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด

92.46%

3. บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด /(2)

92.46%

ล งทุ น ใน ธุ ร กิ จ จั ดห า แ ละซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภา พยนตร
ตางประเทศทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและลงทุน
ในธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท พรอมทั้งธุรกิจผลิต
ภาพยนตรไทย ผานทางบริษัทยอยของบริษัท
ธุรกิจจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรไทยและภาพยนตร
ตางประเทศ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและผลิต
ภาพยนตรไทย ฉายผานโรงภาพยนตรและจําหนายสิทธิ
ในชองทางตางๆ
โดยจะบริหารจัดการจํานวนภาพยนตรที่จะเขาฉายในโรง
ภาพยนตรเพื่อใหมีภาพยนตรเขาฉายอยางตอเนื่องตลอด
52 สัปดาหของปเพื่อชวยสรางรายไดใหกับบริษัท อยาง
สม่ําเสมอแมในชวงที่ภาพยนตรจากตลาดฮอลลีวูดมีไม
มากนักโดยบริษัทเอ็มพิคเจอรสจํากัดจะซื้อภาพยนตร
จากผูสรางอิสระ บริษัทหนังจากประเทศญี่ปุนและเกาหลี
จากการเปนผูนําในตลาดโรงภาพยนตรของบมจ. เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป สงผลใหรายไดของบริษัท เอ็มพิคเจอรส
จํากัดอยูในระดับที่แข็งแกรง
ธุรกิจจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรตางประเทศ และ
ภาพยนตรไทย จัดทําในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และบลูเรย
เปนสื่อประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ปจจุบันบริษัทได
ปรับขนาดของธุรกิจลงตามแนวโนมของอุตสาหกรรมโฮม
เอ็นเตอรเมนทที่มีการปรับตัวลดลงจากการแทนที่ของ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่ตอบสนองลูกคาไดมากขึ้น

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 21

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

สัดสวนการถือ
หุน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

4. บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด

92.46%

ธุรกิจผลิตภาพยนตร

5. บริษัท เอ็ม ทาเลนต จํากัด

92.46%

6. บริษัท ไท เมเจอร จํากัด
(บริ ษั ท ย อ ย ภายใต บ ริ ษั ท เมเจอร ซี นี
เพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน) )

60.00%

ธุรกิจผลิตภาพยนตรและรับจางผลิตงานทางดานบันเทิง
ทุกรูปแบบ
ธุ ร กิ จ ผลิต ภาพยนตรไทย จั ด ตั้ ง เมื่อ วัน ที่ 4 กรกฎาคม
2562 ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว เท ากั บ
30,000,000 บาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยสัดสวน
ที่เหลืออีก 40.00% มาจากผูถือหุนรายยอยอื่น

หมายเหตุ :
(1)

บริษัท เมตาคอกนิชั่น จํากัด (บริษัทยอยภายใต บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดถูกจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญ จํานวน
12,000 หุน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1.20 ลานบาท

(2)

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลส จํากัด (บริษัทยอยภายใต บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
และชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

การดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนการถือ
หุน

7. กิจการรวมคาภาพยนตร
ฮักเถิดเทิง

50.85%

8. กิจการรวมคาภาพยนตร
ไบคแมน

64.72%

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง ฮักเถิดเทิง ยังไมเขาฉาย
ในโรงภาพยนตร เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 18.00 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 55% (มูลคา 9.90
ลานบาท)
2.บริ ษั ท แลนด อ อ ฟสไมล จํ า กั ด ลงทุ น 45% (มู ล ค า
8.10 ลานบาท)
ธุ ร กิ จ ผลิตภาพยนตรไทย เรื่ อ ง ไบค แ มน ศั ก ริ นทรตูด
หมึ ก เข า ฉายในโรงภาพยนตร เ มื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน
2561 เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 25.00 ล า นบาท แบ ง เป น
สัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท เอ็ ม เทอร ตี้ ไ นน จํ า กั ด ลงทุ น 70% (มู ล ค า
17.50 ลานบาท)
2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ลงทุน 30% (มูลคา
7.50 ลานบาท)

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 22

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนการถือ
หุน

9. กิจการรวมคาภาพยนตร
ไบคแมน 2

50.85%

10. กิจการรวมคาภาพยนตร
แกงตาลซิ่ง และ หลาน 25 นา 24

64.72%

11. กิจการรวมคาภาพยนตร
สามเกลอหัวแข็ง และ จวด กะเทยบั้ง
ไฟ

64.72%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุ ร กิ จ ผลิตภาพยนตรไทย เรื่ อ ง ไบค แ มน ศั ก ริ นทรตูด
หมึ ก 2 เข า ฉายในโรงภาพยนตร เ มื่ อ วั น ที่ 23 ตุ ล าคม
2562 เงิน
ลงทุ น ในสั ญ ญา 25.00 ล า นบาท แบ ง เป น สั ด ส ว นการ
ลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท เอ็ ม เทอร ตี้ ไ นน จํ า กั ด ลงทุ น 55% (มู ล ค า
13.75 ลานบาท)
2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ลงทุน 45% (มูลคา
11.25 ลานบาท)
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง อีเรียมซิ่ง ยังไมเขาฉายใน
โรงภาพยนตร และ ภาพยนตรเรื่อ ง มิ เ ตอร ดื้อ กั น ท า
เหรี ย ญทอง เข า ฉายในโรงภาพยนตร เ มื่ อ วั น ที่ 18
กันยายน 2562 เงินลงทุนในสัญญาเรื่องละ 25.00 ลาน
บาท แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท เอ็ ม เทอร ตี้ ไ นน จํ า กั ด ลงทุ น เรื่ อ งละ 70%
(มูลคาเรื่องละ 17.50 ลานบาท)
2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลคาเรื่องละ 7.50 ลานบาท)
- ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภาพยนตร ไ ทย เรื่ อ ง แสบสนั่ น ยั น หว า ง
Happy New You เขาฉายในโรงภาพยนตรเมื่อวันที่ 30
ธั น วาคม 2562 เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 23.50 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท เอ็ ม เทอร ตี้ ไ นน จํ า กั ด ลงทุ น เรื่ อ งละ 70%
(มูลคาเรื่องละ 16.45 ลานบาท)
2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลคาเรื่องละ 7.05 ลานบาท)
- ภาพยนตรไทย เรื่อง จวด กะเทยบั้งไฟ ยังไมเขาฉายใน
โรงภาพยนตร เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 15.50 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท เอ็ ม เทอร ตี้ ไ นน จํ า กั ด ลงทุ น เรื่ อ งละ 70%
(มูลคาเรื่องละ 10.85 ลานบาท)
2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลคาเรื่องละ 4.65 ลานบาท)
__________________________รับรองความถูกตอง

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 23

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม/การรวมคา
(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)

สัดสวนการถือ
หุน

12. บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น จํากัด

50.85%

13. กิจการรวมคาภาพยนตร
แสงกระสือ

27.74%

14. กิจการรวมคาภาพยนตร
ขุนแผนฟาฟน

47.16%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อฉายใน
โรงภาพยนตรในประเทศกัมพูชา จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศกั ม พู ช า เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561 ทุ น จด
ทะเบี ย น 200,000 USD แบ ง ออกเป น 200,000 หุ น
มูลคาหุนละ 1 USD ผูรวมลงทุนประกอบดวย :
1. บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร ส เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท จํ า กั ด
(มหาชน) มีสัดสวนลงทุน 55% (110,000 หุน ,จํานวน
เงิ น 110,000 USD หรื อ ประมาณ 3,630,000 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เทากับ 33 บาท) ,
2. MVP Entertainment Pte.Ltd (จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ประเทศกัมพูชา) สัดสวนลงทุน 30% (60,000 หุน) และ
3. Sabay Digital Corp.Ltd. (จดทะเบี ย นในประเทศ
กัมพูชา) สัดสวนลงทุน 15% (30,000 หุน)
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง แสงกระสือ เขาฉายในโรง
ภาพยนตรเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในสัญญา
35.00 ลานบาท แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริ ษั ท ทรานส ฟ อร เ มชั่ น ฟ ล ม จํ า กั ด ลงทุ น 40%
(มูลคา 14.00 ลานบาท)
2.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 30% (มูลคา 10.50
ลานบาท)
3.บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร เอ็ น เตอรเ ทนเมน ท จํ า กั ด และ
บริษัท นอรธสตาร จํากัด ลงทุนบริษัทละ 15% (มูลคา
บริษัทละ 5.25 ลานบาท)
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง ขุนแผนฟาฟน เขาฉายใน
โรงภาพยนตรเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เงินลงทุนใน
สัญญา 47.00 ลานบาท แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 51% (มูลคา 23.97
ลานบาท)
2.บริษัท บีฮีมอธ จํากัด ลงทุน 40% (มูลคา 18.80 ลาน
บาท)
3.บริ ษั ท มั น เวิ ร ค จํ า กั ด ลงทุ น 9% (มู ล ค า 4.23 ล า น
บาท)

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 24

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม/การรวมคา
(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)

สัดสวนการถือ
หุน

15. กิจการรวมคาภาพยนตร
THAT MARCH

12.94%

16. กิจการรวมคาภาพยนตร
OUR LOVE FOREVER

12.94%

17. กิจการรวมคาภาพยนตร
CLASSIC AGAIN

36.06%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง ดิวไปดวยกันนะ เขาฉาย
ในโรงภาพยนตรเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เงินลงทุนใน
สัญญา 25.00 ลานบาท แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี ) ลงทุ น 51%
(มูลคา 12.75 ลานบาท)
2.บริษัท Slap Monster จํากัด ลงทุน 35% (มูลคา 8.75
ลานบาท)
3.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 14% (มูลคา 3.50
ลานบาท)
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภาพยนตร ไ ทย เรื่ อ ง รั ก 2 ป ยิ น ดี คื น เงิ น
(Love Battle) เข า ฉายในโรงภาพยนตร เ มื่ อ วั น ที่ 20
มิ ถุ น ายน2562 เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 25.00 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี ) ลงทุ น 51%
(มูลคา 12.75 ลานบาท)
2.บริ ษั ท โต ะ กลมโทรทั ศ น จํ า กั ด ลงทุ น 35% (มู ล คา
8.75 ลานบาท)
3.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 14% (มูลคา 3.50
ลานบาท)
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง CLASSIC AGAIN เขาฉาย
ในโรงภาพยนตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เงินลงทุน
ในสั ญ ญา 25.00 ล า นบาท แบ ง เป น สั ด ส ว นการลงทุน
ดังนี้
1.CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี ) ลงทุ น 51%
(มูลคา 12.75 ลานบาท)
2.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 39% (มูลคา 9.75
ลานบาท)
3.บริ ษั ท โต ะ กลมโทรทั ศ น จํ า กั ด ลงทุ น 10% (มู ล คา
2.50 ลานบาท)

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 25

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม/การรวมคา
(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)

สัดสวนการถือ
หุน

18. กิจการรวมคาภาพยนตร
คืนยุติธรรม

64.72%

19. กิจการรวมคาภาพยนตร
CRACKED

20.00%

20. บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง
จํากัด

41.61%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง คืนยุติธรรม ยังไมเขาฉาย
ในโรงภาพยนตร เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 19.00 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ลงทุน 70% (มูลคา 13.30
ลานบาท)
2.บริษัท ดรีมบ็อกซ จํากัด และบริษัท มันเวิรค จํากัด
ลงทุนบริษัทละ 15% (มูลคาบริษัทละ 2.85 ลานบาท)
ธุรกิจผลิตภาพยนตรไทย เรื่อง CRACKED ยังไมเขาฉาย
ในโรงภาพยนตร เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญา 27.00 ล า นบาท
แบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้
1.CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกาหลี ) ลงทุ น 80%
(มูลคา 21.60 ลานบาท)
2.บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ลงทุน
20% (มูลคา 5.40 ลานบาท)
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารแพร ภ าพสั ญ ญาณดาวเที ย มและจั ด
จํ า หน า ยลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร ผ า นเคเบิ้ ล ที วี ช อ ง M
Channel
เป น บริ ษั ท ร ว มทุ น ระหว า งบริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร ส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด(มหาชน) กับบริษัท กันตนา
กรุป จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 40 ล า นบาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ
4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทยอย
ถือหุนจํานวน 1,799,996 หุน คิดเปนรอยละ 44.99
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทยอย ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่ม ตามสัดสวนการ
ถือหุนเดิม โดยซื้อหุน จํานวน 899,998 หุน ที่มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
เปน 60 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 6,000,000 หุน หุน
ละ 10 บาท และบริษัทยอยมีจํานวนหุนเปลี่ยนแปลงเปน
2,699,994 หุน โดยมีสัดสวนการถือหุนไมเปลี่ยนแปลง

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 26

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม/การรวมคา
(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)

สัดสวนการถือ
หุน

21. บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด

32.07%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจผลิตภาพยนตรและวีดีทัศน รวมทั้งงานดานบันเทิง
ทุกรูปแบบ
บริษัทนี้กอตั้งขึ้นในป 2557 จากการรวมทุนกับ 4 บริษัท
คื อ บจ.ทรู ไอคอนเท น ท ในกลุ ม ทรู ,แบ็ ง คอค ฟ ล ม
สตูดิโอ ,แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส และบมจ.เอ็ม พิคเจอรส
เอ็ น เตอร เ ทนเมนท ในสั ด ส ว นที่ เ ท า กั น คื อ บริ ษั ท ละ
28.57% โดยคิดเปนมูลคารายละ 50 ลานบาท และแม็ท
ชิ่ง สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดสวน 14.29% คิดเปนมูลคา
25 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนตั้งตนทั้งหมด 175 ลาน
บาท บริษัทมีเปาหมายที่จะผลิตภาพยนตรไทยคุณภาพ
เพื่ อ ป อ นตลาดทั้ ง ในและต า งประเทศ โดยเป ด ตั ว
ภาพยนตร เ รื่ อ งแรก “ตุ ก แกรั ก แป ง มาก”(เข า ฉาย 28
สิงหาคม 2557)
เ มื่ อ วั น ที่ 10 ก ร ก ฎ า ค ม พ . ศ . 2561 ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด
(“บริษัทรวมคา”) มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท ทรานส ฟ อร เ มชั่ น ฟ ล ม จํ า กั ด จากหุ น สามั ญ
จํ า นวน 1.75 ล า นหุ น โดยมี มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 100
บาท เปนหุนสามัญ จํานวน 2.45 ลานหุน โดยมีมูลคาที่
ตราไว หุ น ละ 100 บาท คิ ด เป น เงิ น ลงทุ น ใหม เ ท ากับ
245 ลานบาท บริษัท เอ็ม พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) (“เอ็ม พิคเจอร”) ไดชําระ
คาหุน จํานวน 35.00 ลานบาท สําหรับหุนสามัญที่เพิ่ม
จํานวน 350,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไว ทําใหสัดสวน
การถื อ หุ น ของบริ ษั ท ย อ ยดั ง กล า วเปลี่ ย นแปลงเป น
850,000 หุ น หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 34.69 ของทุ น จด
ทะเบียนของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด การ
เพิ่มทุนดังกลาวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 27

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม/การรวมคา
(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)
22. บริ ษั ท เอ็ ม วี พี เอ็ ม พิ ค เจอร ส ฟ ล ม
ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จํากัด

สัดสวนการถือ
หุน
36.98%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 เป น การรวม
ลงทุ น ของกลุ ม บริ ษั ท โดยบริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร ส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เอ็มวีพี
เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท จํ า กั ด เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต น ทั้ ง สิ้ น
125,000 USD แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุนหุนละ
12.5 USD สั ด ส ว น กา รลงทุ นร อย ละ 40 แ ล ะ 60
ตามลําดับ แบงเปนวงเงินลงทุนของบริษัทเทากับ 4,000
หุ น เป น เงิ น 50,000 USD หรื อ ประมาณ 1,750,000
บาท (อั ต ราแลกเปลี่ย น USD เท า กั บ 35 บาท ณ 30
มิถุนายน 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติใหลงทุนเพิ่มตามสัดสวน
การถือหุน จํานวน 34,200 หุน หุนละ 10,000 กีบ คิด
เปนเงินทั้งสิ้น 342,000,000 กีบ (ประมาณ 1,304,000
บาท) ทําใหทุนจดเบียนจากเดิม เทากับ 1,000,000,000
กีบ แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน เปลี่ยนแปลงเปน
1,855,000,000 กีบ แบงเปนหุนสามัญ 185,500 หุน
และสัดสวนการลงทุนจากเดิม 40,000 หุน เปลี่ยนแปลง
เปน 74,200 หุน โดยมีสัดสวนการถือหุนไมเปลี่ยนแปลง

ในอดีตบริษัทฯถือหุนตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอรส จํากัด ซึ่งจัดจําหนายภาพยนตรเขาโรงภาพยนตรและยังไดถือ
หุนในบริษัท เอ็มวีดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนทกรุป จํากัด) และบริษัทฯไดทํา
การปรับโครงสรางธุรกิจมาอยางตอเนื่องและตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 เปนตนมา บริษัททั้งสองไดอยูภายใตก าร
บริหารงานของบมจ. เอ็มพิคเจอรสเอ็นเตอรเทนเมนท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดจําหนายภาพยนตรตั้งแต
ตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งนี้กลุมธุรกิจผลิตภาพยนตรไดผลิตภาพยนตรไทยออกสูตลาดภาพยนตรอยางตอเนื่อง ยังคงตั้งใจที่จะ
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใหเติบโตขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 28

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ธุรกิจอื่น
เพื่อตอยอดธุรกิจบันเทิงใหครบวงจร บริษัทฯไดรวมลงทุนในธุรกิจตางๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นป 2562 ดังนี้
บริษัทรวม/การรวมคา

สัดสวนการถือหุน

ธุรกิจประกอบกิจการ

28.09%

ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบริการ
บริษัทลงทุนใน บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท ซึ่งจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ป ร ะ เ ทศ ไ ทย เ ป น ผู พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
ศูนยการคาประเภทศูนยการคาแบบเปดไลฟ
สไตล ม อลล ตั้ ง แต ป 2547 ด ว ยรู ป แบบ
ศูนยการคาไลฟสไตลมอลลขนาดกลางใกลกับ
แหลงชุมชน เพื่อชวยใหทั้งสองฝายเติบโตไป
ควบคูกันโดยมีโรงภาพยนตรของเมเจอรเปนผู
เช า หลั ก ที่ ช ว ยดึ ง ดู ด ลู ก ค า เข า มาใช บ ริ ก าร
ขณะที่สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนทซึ่งอยูในชวง
ของการขยายธุรกิจก็เปนอีกชองทางที่ชวยให
บริษัทฯ สามารถขยายสาขาไดงายยิ่งขึ้นเชนกัน
ธุรกิจพื้นที่ใหเชา

(รับรูโดยวิธีสวนไดเสีย)
1. บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) (“SF”)

2. บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

50.00%
(14.05% ทางออมผาน SF)
3. กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
33.00%
ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบริการ
เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“MJLF”)
ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯไดมีพัฒนาการ
ที่ สํ า คั ญ คื อ ความสํ า เร็ จ ในการจัด ตั้ง กองทุน
รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ มเจอร ซี นี
เพล็กซ ไลฟสไตล (MJLF) เปนกองทุนที่เขาไป
ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น และอาคารใน
โครงการเมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ รั ช โยธิ น และ
เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ รั ง สิ ต รวมมู ล ค า 2,300
ล า นบาท จดทะเบี ย นอยู ใ นตลาดหลั ก ทรัพย
แหงประเทศไทย โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวน
รอยละ 33 ของกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ กําไรที่
ได ม าจากการขายกองทุ น บริ ษั ท ฯได นํ า ไป
ลงทุนในสาขา Standalone แหงใหมบนถนน
รัตนาธิเบศร และศูนยการคาเมเจอรอเวนิวรัช
โยธิ น ที่ เ ขา รวมลงทุ น รวมกั บ บมจ. สยามฟว
เจอรสดีเวลอปเมนท บริษัทละรอยละ 50
__________________________รับรองความถูกตอง
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3. กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“MJLF”) (ตอ)

4. บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร จํากัด

40.00%

5. บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท
จํากัด

49.00%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ
ไลฟสไตล (MJLF) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ต อ ยอดทางธุ ร กิ จ ในธุ ร กิ จ โรงภาพยนตรและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยไมตองเพิ่มทุนจากผูถือหุน
และมี ท รั พ ย สิ น อยู ใ นครอบครองมากเกิ น ไป
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอร
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
ธุรกิจจําหนายบัตรชมกีฬา คอนเสิรต และงาน
ตาง ๆ
ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯไดเขาลงทุนใน
บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม ดวยสัดสวนรอย
ละ 40 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บจ. ไทยทิค
เก็ตเมเจอร เพื่อชวยขยายงานของบริษัทฯไปสู
ชองทางการเปนตัวแทนจําหนายบัตรชมการ
แสดงต า งๆ รวมถึ ง ใช สิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด โดยการใชชองจําหนายบัตรชม
ภาพยนตรเปนชองทางในการจําหนายบัตรชม
การแสดงต า งๆ เช น บั ต รคอนเสิ ร ต บั ต รชม
กี ฬ า และบั ต รโดยสาร เป น ต น ด ว ยเหตุน้ีจึง
เปนการใชชองจําหน ายบัตรชมภาพยนตร ใ ห
เกิดประโยชนสูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร ยัง
ชวยดึงดูดลูกคาใหเขามาในศูนยการคามากขึ้น
อีกดวย
ผลิตและจําหนายภาพยนตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บริษัทรวมมือเปน
พันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ซีเจ อีแอนดเอ็ม
จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต และจั ด จํ า หน า ย
ภาพยนตรที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลี และ
ธุ ร กิ จ สื่ อ บั น เทิ ง ครบวงจร จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ซี เ จ
เมเจอร เอ็นเตอนเทนเมนท จํากัด ดวยทุนจด
ทะเบี ย น 70 ล า นบาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ
7,000 หุน หุนละ 10,000 บาท ประกอบดวย
__________________________รับรองความถูกตอง
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5. บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท
จํากัด (ตอ)

1.บริ ษั ท เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถื อ หุ น สั ด ส ว นร อ ยละ 49.00 เงิ น
ลงทุน 34.3 ลานบาท
2. CH Holdings Limited ถื อ หุ น สั ด ส ว นร อ ย
ละ 49.00 เงินลงทุน 34.3 ลานบาท
3.ผูถือหุนรายยอย ถือหุนสัดสวนรอยละ 2.00
เงินลงทุน 1.4 ลานบาท
ผลงานภาพยนตรเรื่องแรกคือ “20 ใหมยูเทิรน
วัย หัวใจรีเทิรน” (เขาฉายเดือนธันวาคม 2559)

กลุ ม เมเจอร ซี นี เ พล็ กซ วางนโยบายการประกอบธุรกิ จหลักของกลุมคือ การทํ าศูน ยรวมความบัน เทิง ในนาม
“เมเจอร ซีนีเพล็กซ” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวลงิ่ คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง ในนาม “เมเจอร โบวล ฮิต”
“บลูโอ ริทึมแอนโบวล”และ “ซับ ซีโร” เปนบริการบันเทิงหลักที่จะดึงลูกคาเขามาใชบริการภายในสาขา สําหรับพื้นที่สวนที่
เหลือภายในสาขา จะถูกจัดสรรใหกับกิจการรานคาภายนอกเชาดําเนินการ โดยกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะคัดสรรเฉพาะ
รานคาที่จําหนายสินคาและบริการประเภทที่เสริมและสนับสนุนใหสาขามีความหลากหลายของสินคาและความครบวงจรใน
งานบริการเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้สินคาและบริการนั้นจะตองมีลักษณะสอดคลองและตรงกับความตองการและรสนิยม
ของกลุมลูกคาของโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเปนหลัก
การขยายสาขาในแตละครั้ง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้งเปนสําคัญ สาขาของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขาตั้งอยูบนทําเลทองในเขตพื้นที่แหลงชุมชนที่พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและ
สถานที่ทํางานบริษัทเอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซเขาไปในหางสรรพสินคา ศูนยการคา
แบบเปด ไลฟสไตล มอลล) และหางคาปลีกขนาดใหญ ลวนเปนโอกาสทางการคาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซในการสรางฐาน
ลูกคาและธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่งใหกวางขึ้น โดย กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดยึดนโยบายการวางรูปแบบของสินคา
และบริการที่หลากหลายในทุกสาขา ทําใหบริเวณพื้นที่ใหบริการในแตละสาขาแวดลอมดวยรานคารานอาหารนอกเหนือจาก
โรงภาพยนตรและโบวลิ่งที่เปนบริการเพื่อความบันเทิงหลัก
จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ สามารถจําแนกตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจออกไดเปน
2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ศูนยบันเทิง (Standalone Complex)
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบันเทิง ในลักษณะ Standalone Complex กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเปน
เจาของอาคารและจัดสรรพื้นที่สวนใหญเพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง และจัดสรรพื้นที่สวนที่เหลือเพื่อใหเชา
สําหรับรานคาตางๆ และกําหนดพื้นที่บางสวนใหเปนพื้นที่ใชสอยสวนกลางรวมทั้งลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion
Hall)
จุดเดนที่สําคัญของการเปน Standalone Complex ทําใหมีความคลองตัวอยางมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นที่
ใหเกิดประสิทธิภาพและสงผลตอรายไดจากแตละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งความคลองตัวในการกําหนดเวลาเปด-ปด
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 31
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อาคารซึ่งมีผลตอระยะเวลาเปดใหบริการและโอกาสการทํารายได การวางผังโครงสรางพื้นที่บริการแตละสวนอยางเหมาะสม
รวมถึงการกําหนดขนาดพื้นที่รานคาเชา รวมทั้งการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุนและสนับสนุนยอดขายในแตละสาขา
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ในรูปแบบของศูนยบันเทิง (Standalone Complex) ประกอบดวย 5 สาขาไดแกสาขาปนเกลา
สาขารัชโยธิน สาขาสุขุมวิท สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาด งามวงศวาน แคราย
รูปแบบที่ 2 : สาขา
การประกอบธุ รกิ จในรูป แบบของสาขา กลุ ม เมเจอร ซี นี เ พล็ กซ จะดําเนิน การเช า พื้ นที่ บ างสว นภายในอาคาร
ศูนยการคา การเชาพื้นที่ทําใหมีขอจํากัดในดานของขนาดพื้นที่ใหบริการ ดังนั้นบริการหลักที่มีในสาขาจะเปดใหบริการสวน
โรงภาพยนตรเปนหลักและจัดสรรพื้นที่สวนที่เหลือจากบริเวณโรงภาพยนตรเพื่อใหเชาชวงสําหรับเปนรานคาใหบริการ ยกเวน
บางสาขา หากไดพื้นที่เชาที่มีขนาดใหญพอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปดใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง และ
จัดสรรพื้นที่บางสวนสําหรับใหเชาชวงตอ (หากมีพื้นที่เหลือ)
ในรูปแบบของสาขา บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1.
รูปแบบที่อยูในศูนยการคาขนาดใหญ (Shopping Complex) เชน ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เปนตน
2.
รูปแบบที่อยูในหางแบบ Discount Store / Hypermarket เชน บิ๊กซี , เทสโก โลตัส เปนตน
3.
รูปแบบที่อยูในศูนยการคาแบบเปด (Neighborhood Mall) เชน The Esplanade ,เมกาบางนา ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนตน

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 32
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
รายไดสวนใหญของบริษัท จําแนกตามกลุมธุรกิจหลัก ดังนี้

ปี 2560
กลุ่มธุรกิจ

ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

6,521

66%

7,564

71%

7,953

71%

ธุรกิจสือ� โฆษณา

1,395

14%

1,340

13%

1,584

14%

ธุรกิจโบว ์ลิง� และคาราโอเกะ

413

4%

438

4%

419

4%

ธุรกิจให ้เช่าพืนที
� แ� ละบริการ

433

4%

425

4%

430

4%

ธุรกิจสือ� ภาพยนตร์
รายได ้อื�น

209

2%

185

2%

311

3%

966

10%

719

7%

444

4%

รวมรายได้

9,937 100%

10,671 100%

11,141 100%

หมายเหตุ รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี�ยรับ ค่าบริหารงาน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจ ําหน่ าย
เงินลงทุนและส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมตามวิธสี ่ วนได้เสียจากการลงทุน เป็ นต้น

การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภัณฑ ตามโครงสรางรายได ประกอบดวย

ธุรกิจโรงภาพยนตร (Cinema Business)
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
2.1.1 โรงภาพยนตร
โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ เปนโรงภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) มีสาขาครอบคลุม
หลายพื้นที่ เพื่อใหสามารถรองรับความตองการของผูชมและจํานวนภาพยนตรที่เพิ่มขึ้น ในปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือก
และความสะดวกในการเลือกชมภาพยนตรใหแกลูกคา โดยเพิ่มโรงภาพยนตรระดับพรีเมี่ยม เพียบพรอมดวยการตกแตง
สถานที่หรูหรา สวยงาม และการบริการที่ประทับใจลูกคายิ่งขึ้น ปจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 170 สาขา 812 โรงภาพยนตร
แบงเปนสาขาในประเทศไทย จํานวน 162 สาขา 773 โรงภาพยนตร ตั้งอยูในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 46 สาขา และ
ตางจังหวัดจํานวน 116 สาขา และสาขาในตางประเทศ 8 สาขา ไดแก ประเทศกัมพูชา 5 สาขา 26 โรงภาพยนตร และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 สาขา 13 โรงภาพยนตร บริหารแบรนดในเครือโรงภาพยนตรท้ังหมด 7 แบรนด
สามารถรองรับจํานวนผูชมไดทั้งสิ้น 181,196 ที่นั่ง ซึ่งมีรายละเอียดแตละสาขา ดังนี้

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 33

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

1)

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ มีจํานวน 130 สาขา 556 โรงภาพยนตร 126,820 ที่นั่ง แบงเปน
1.1
สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 30 สาขา 189 โรงภาพยนตร 42,672 ที่นั่ง
ประเภทสถานที่ตั้ง
สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
จํานวนโรงภาพยนตร
รองรับผูชมไดสูงสุด
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
(โรง)
(จํานวนที่นั่ง)
1. Standalone
4 สาขา

1. สาขารังสิต

16

3,257

2. สาขารัชโยธิน

15

3,708

3. สาขาปนเกลา

5

1,372

4. สาขาสุขุมวิท
1. สาขาแจงวัฒนะ
2. สาขาเพชรเกษม

8
5
6

1,745
1,040
1,690

1. สาขาบางกะป

10

2,194

2. สาขาศาลายา

5

964

3. สาขาธัญบุรี

4

976

4. สาขาโลตัสนวนคร

4

1,194

5. สาขาโลตัสศรีนครินทร
6. สาขาบิ๊กซีมหาชัย

5
5

1,210
1,097

7. สาขาโลตัสบางใหญ

8

2,049

8. สาขาโลตัสนครปฐม

4

897

9. สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์

4

911

10.สาขาโลตัสสามพราน
11.สาขาบิ๊กซีปทุมธานี

2
5

414
1,297

12.สาขาโลตัสบางปะกอก

3

777

13.สาขาโลตัสพระราม 2

3

760

14.สาขาโลตัสกําแพงแสน

2

286

4. Department Store
1. สาขาแฟชั่น ไอสแลนด
10 สาขา

7

1,508

2. สาขาบางนา

10

1,948

3. สาขาพระราม 2

9

1,600

4. สาขาพระราม 3

9

2,491

5. สาขานนทบุรี

5

634

6. สาขาสําโรง

8

1,731

2. Lifestyle Mall
2 สาขา
3. Hypermarket
14 สาขา

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 34

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ตั้ง

สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

6

1,473

5

1,165

6

1,409

4. Department Store 7. สาขาสามเสน
10 สาขา (ตอ)
8. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
9. สาขาเกตเวย บางซื่อ

10.สาขาโรบินสันลาดกระบัง
5
รวม
189
หมายเหตุ : สาขารามคําแหง ปดดําเนินการตั้งเดือน กันยายน 2560 เปนตนไป
1.2
ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Hypermarket
64 สาขา

875
42,672

สาขาตางจังหวัด จํานวน 92 สาขา 328 โรงภาพยนตร 75,999 ที่นั่ง
สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

1. สาขานครสวรรค
2. สาขาพิษณุโลก
3. สาขาสมุย
4. สาขาชลบุรี
5. สาขากระบี่
6. สาขาอยุธยา
7. สาขาเพชรบูรณ
8. สาขาโลตัสบานโปง
9. สาขาอมตะนคร

5
4
3
4
4
4
4
5
5

1,168
1,016
870
1,023
1,089
1,248
1,095
1,436
1,249

10.สาขากําแพงเพชร

4

965

11.สาขาบิ๊กซีจันทบุรี

5

1,280

12.สาขาบิ๊กซีรอยเอ็ด

5

1,234

13.สาขาโลตัสแกลง

4

1,079

14.สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี

4

1,065

15.สาขาโลตัสหนองบัวลําภู

4

994

16.สาขาโลตัสนครสวรรค

4

668

17.สาขาฉะเชิงเทรา

5

1,636

18.สาขานครศรีธรรมราช

4

971

19.สาขาโลตัสสุพรรณบุรี

4

870

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 35

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Hypermarket
64 สาขา (ตอ)

สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

20.สาขาบิ๊กซีนครพนม

2

616

21.สาขาบิ๊กซีศรีมหาโพธิ์(ปราจีนบุรี)

2

616

22.สาขาบิ๊กซีนาน

2

498

23.สาขาโลตัสขอนแกน ประตูน้ํา

5

1,041

24. สาขาบิ๊กซีลพบุรี

5

1,088

25. สาขาบิ๊กซีราชบุรี

4

937

26. สาขาพะเยา

3

652

27. สาขาบิ๊กซีระนอง

3

694

28. สาขาโลตัสสตูล

3

707

29. สาขาโลตัสนาดี

3

669

30. สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย

5

1,310

31. สาขาบิ๊กซีลําปาง

4

866

32. สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย

2

398

33. สาขาบิ๊กซีบานไผ

2

546

34. สาขาโลตัสจะนะ

2

456

35. สาขาบิ๊กซีสิชล

2

456

36. สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ

2

192

37.สาขาบิ๊กซีโคราช

4

980

38.สาขาโลตัสยโสธร

2

335

39.สาขาบิ๊กซีดานขุนทด

1

204

40.สาขาบิ๊กซีวังน้ําเย็น

1

224

41.สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ

1

204

42.สาขาโลตัสพิจิตร

2

347

43.สาขาท็อปพิจิตร

3

625

44.สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี

1

204

45.สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

2

431

46.สาขาโลตัสพัทลุง

3

429

47.สาขาบิ๊กซีพังโคน

1

205

48.สาขาบิ๊กซีชัยภูมิ

2

277

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 36

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ตั้ง

สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

1. Hypermarket

49.สาขาบิ๊กซีสัตหีบ

3

791

63 สาขา (ตอ)

50.สาขาโลตัสอูทอง

2

344

51.สาขาโลตัสพิบูลมังสาหาร

2

276

52.สาขาโลตัสโคกสําโรง

2

292

53.สาขาบิ๊กซีหนองกี่

1

205

54.สาขาโลตัสศรีสะเกษ

2

309

55.สาขาโลตัสราชบุรี

2

320

56.สาขาบิ๊กซีลาดยาว

1

205

57.สาขาโลตัสพล

2

316

58.สาขาบิ๊กซีเชียงราย

4

1,044

59.สาขาโลตัสมาบตาพุด

2

399

60.สาขาโลตัสบานสวน

2

348

61.สาขาโลตัสจอมทอง

1

207

62.สาขาโลตัสอางทอง

2

465

63.สาขาเดชอุดม

2

331

1. สาขาพัทยา

8

1,721

2. สาขาหัวหิน

4

1,383

7

1,835

8

2,117

3. สาขาสระบุรี

4

1,064

4. สาขาเชียงราย

5

1,231

5. สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี

7

1,562

6. สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก

5

1,169

7. สาขาโรบินสันสระบุรี

6

1,317

8.สาขาโรบินสันสกลนคร

4

856

9.สาขาเดอะ สกาย อยุธยา
10.สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม เฟสติวัล

4
10

951
2,419

11.สาขาโรบินสันรอยเอ็ด

4

916

12.สาขาพังงา

3

634

13.สาขาโรบินสันมุกดาหาร

4

1,016

2. Lifestyle Mall
2 สาขา

3. Department Store 1. สาขาเชียงใหม
27 สาขา
2. สาขาอุดรธานี

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 37

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ตั้ง

สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

8

1,487

7

1,408

16.สาขาเซ็นทรัลสมุย

3

672

17.สาขาแจมฟา ลําพูน

4

1,092

18.สาขาโรบินสันเพชรบุรี

5

1,046

19.สาขาโรบินสันกําแพงเพชร

4

753

20.สาขาสหไทย ทุงสง

3

607

21.สาขาศรีพงษพารค อุตรดิต

3

593

22.สาขาอัศวรรณ หนองคาย

2

580

23.สาขาโอเชี่ยนชุมพร

5

905

24.สาขาไชยแสง สิงหบุรี

3

745

25.สาขาโรบินสันชัยภูมิ

3

707

26.สาขาที.เอ็ม.เค. กาญจนบุรี

4

910

27.สาขากาดสวนแกว

6

1,288

328

75,999

3. Department Store 14.สาขาเซ็นทรัลระยอง
27 สาขา (ตอ)
15.สาขาสหไทย สุราษฎธานี

รวม

หมายเหตุ : สาขาอุบลราชธานี ปดดําเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนไป
1.3
ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Department Store
7 สาขา

สาขาในตางประเทศ จํานวน 8 สาขา 39 โรงภาพยนตร 8,295 ที่นั่ง
สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในตางประเทศ
1. สาขาอิออน มอลล ประเทศกัมพูชา
2. สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร
สาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว
3. สาขาปากเซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว
4. สาขาเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
5. สาขาโสรยา ประเทศกัมพูชา
6. สาขาอิออนล มอลล 2
เมืองปงคเปย ประเทศกัมพูชา
7. สาขา ITEC MALL
สาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด
(โรง)
(จํานวนที่นั่ง)
7
1,581
5

1,148

4

1,087

3
6

457
807

8

1,953

4

843

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 38

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทสถานที่ตั้ง
2. Hypermarket

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ
ในตางประเทศ
1. สาขาบิ๊กซีปอยเปต ประเทศกัมพูชา
รวม

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด
(โรง)
(จํานวนที่นั่ง)
2
419
39
8,295

2) โรงภาพยนตรอีจีวี ซีนีมา จํานวน 24 สาขา 91 โรงภาพยนตร 18,673 ที่นั่ง
2.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 สาขา 38 โรง 6,789 ที่นั่ง
ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Hypermarket
2 สาขา
2. Department Store
3 สาขา

สาขาในเครืออีจีวี ซีนีมา
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จํานวนโรง
ภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

5
2
10
11
10
38

1,177
348
1,837
1,854
1,573
6,789

1. สาขาออมใหญ
2. สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ
1. สาขาซีคอนบางแค
2. สาขาเซ็นทรัลปนเกลา
3. สาขาฟวเจอรปารค รังสิต
รวม

หมายเหตุ : สาขาลาดพราว ปดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนไป
2.2)
ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Hypermarket
18 สาขา

สาขาตางจังหวัด จํานวน 19 สาขา 53 โรงภาพยนตร 11,884 ที่นั่ง
จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

1. สาขาโลตัสขอนแกน

5

1,206

2. สาขาแมสอด

4

1,184

3. สาขาโลตัสสงขลา
4. สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช

5
4

1,243
876

5. สาขาบิ๊กซี อุดรธานี

4

844

6. สาขาโลตัส สุราษฎรธานี
7. สาขาโลตัสพิมาย
8. สาขาบิ๊กซีลําพูน
9. สาขาบิ๊กซีน้ํายืน
10.สาขาบิ๊กซีทาทอง

6
2
3
1
3

1,298
377
738
194
490

11.สาขาบิ๊กซีบานดุง

1

204

สาขาในเครืออีจีวี ซีนีมา
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด
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จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)

12.สาขาบิ๊กซีทาตะโก

1

204

13.สาขาโลตัสสุโขทัย

1

96

14.สาขาบิ๊กซีคําตากลา

1

205

15.สาขาบิ๊กซีหนองบัว

1

205

16.สาขาโลตัสอุตรดิตถ

2

234

17.สาขาบิ๊กซีปากชอง

3

764

18.สาขาโลตัสสระบุรี

2

386

1. สาขาศรีราชา

4

1,136

53

11,884

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
16

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
4,145

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
16
12
28

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
4,074
2,418
6,492

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
8

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
1,347

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
13

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
2,647

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Hypermarket
18 สาขา (ตอ)

2. Department Store

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สาขาในเครืออีจีวี ซีนีมา
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

รวม
3)

สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ จํานวน 1 สาขา

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Department Store
4)

สาขาในเครือเอสพลานาด จํานวน 2 สาขา

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Standalone
2. Lifestyle Mall
รวม
5)

สาขาในเครือ
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ
1.สาขางามวงศวาน แคราย
1.สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก

สาขาควอเทียร ซีเนอารต จํานวน 1 สาขา

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Department Store
6)

สาขาในเครือ
พารากอน ซีนีเพล็กซ
1. สาขาสยามพารากอน

สาขาในเครือ
ควอเทียร ซีเนอารต
1. สาขาควอเทียร ซีเนอารต

สาขาไอคอน ซีเนคอนิค จํานวน 1 สาขา

ประเภทสถานที่ตั้ง
1. Department Store

สาขาในเครือ
ไอคอน ซีเนคอนิค
1. สาขาไอคอน ซีเนคอนิค

__________________________รับรองความถูกตอง
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สาขาในเครือซีนีเพล็กซ จํานวน 11 สาขา 100 โรงภาพยนตร 21,072 ที่นั่ง
7.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 6 สาขา 63 โรงภาพยนตร 12,715 ที่นั่ง

ประเภทสถานที่ตั้ง
1.Department Store
6 สาขา

สาขาในเครือซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1. สาขาซีคอน ศรีนครินทร
2. สาขาพรอมานาด
3. สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล
4. สาขาพาราไดซ พารค

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
12
8
8
8

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
2,777
1,781
1,128
1,545

5. สาขาเมกาซีนีเพล็กซ

15

3,243

6. สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต

12

2,241

รวม

63

12,715

จํานวนโรงภาพยนตร
(โรง)
10
5
6
10

รองรับผูชมไดสูงสุด
(จํานวนที่นั่ง)
2,549
1,038
1,198
2,339

7.2) สาขาในตางจังหวัด จํานวน 5 สาขา
ประเภทสถานที่ตั้ง
1.Department Store
4 สาขา

สาขาในเครือซีนีเพล็กซ
ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด
1. สาขาโคราช
2. สาขาไดอานา หาดใหญ
3. สาขาบลูพอรต หัวหิน
4. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ

2.Lifestyle Mall

1. สาขาอยุธยา ซิตี้พารค

6

1,233

รวม

37

8,357

ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ คือมีการตกแตงโรงภาพยนตร (Theme) ที่สวยงาม
หรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกตางกันในแตละสาขา ในเรื่องของเกาอี้นั่งชมภาพยนตรจะมีใหเลือกหลายรูปแบบ และมีให
เลือกหลายระดับราคา การจัดวางเกาอี้ภายในโรงภาพยนตรจะเปนแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งการวางเกาอี้สลับ
ชองไฟระหวางแถว ทําใหไมเกิดการบังกันระหวางแถวหนาและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ระหวางแถวหนาและแถวหลังใหกวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตลอดชวงเวลาชมภาพยนตร นอกจากนี้สาขาสวนใหญยังจัดใหมีบริการหองวีไอพี และ
มุมกาแฟรับรองลูกคา รวมถึงการใหบริการนวดแบบสปาดวยเกาอี้ไฟฟาอยางดี เพื่อใหลูกคารูสึกผอนคลายระหวางรอชม
ภาพยนตรอีกดวย
ในดานเครื่องมือและอุปกรณ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซทุกสาขา ไดติดตั้งจอฉายภาพยนตรขนาดใหญ
Mega Screen ที่มีขนาดหนากวางตามขนาดความกวางภายในโรงภาพยนตร ทําใหผูชมสามารถเห็นภาพไดชัดเจนในทุก
ตํ า แหน ง ที่ นั่ง และล าสุด ก็มี นวั ตกรรมการชมภาพยนตรที่ เรียกว า Screen X เป น เทคโนโลยี ใ นการฉายภาพยนตรดวย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศา รอบทิศทาง เปนจอจากขอบลางจรดเพดานในรูปแบบเดียวกับจอไอแม็กซ โดยใช
ระบบการฉายภาพยนตรจาก 3 ทิศทาง ดวยเครื่องฉายภาพยนตร 9 ตัว มาพรอมกับระบบเสียง Dolby Atmos ที่ใหเสียง
__________________________รับรองความถูกตอง
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สามมิติรอบทิศทาง และลําโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งความสมบรูณแบบทันสมัยดานเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital
Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุ ด ยอดนวั ต กรรมเทคโนโลยี ค วาม
บันเทิงครบรสทั้งภาพ แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอรสกรีน ที่มีความละเอียดคมชัด สมจริง กวาระบบดิจิตอลทั่วไปถึง
30% ผานเครื่องฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตรดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ
“โรงภาพยนตร จอยักษ ไอแมกซ”
เปนโรงภาพยนตรจอยักษแหงแรกของภูมิภาคเอเชีย เปดใหบริการที่พารากอนซีนีเพล็กซ ภายในโรงภาพยนตร
สามารถรองรับผูชมไดสูงสุดถึง 491 ที่นั่ง เปนโรงภาพยนตรที่มีจอฉายภาพยนตรขนาดใหญ กวาง 28 เมตร และสูง 21 เมตร
พรอมดวยระบบเสียงสมบูรณแบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําใหภาพและเสียงที่ถายทอดคมชัดเหมือนเขาอยู
ในเหตุการณจริง และปจจุบันทางเมเจอรยังไดนําระบบ DMR (Digital Re-mastering) เขามาซึ่งเปนระบบการฉายในรูปแบบ
ใหมที่ใหภาพคมชัดกวาปกติถึง 10 เทา พลังเสียง Digital Surround 12,000 วัตต ปจจุบันเมเจอร ซินีเพล็กซไดเปดใหบริการ
โรงภาพยนตร ไอแมกซ จํานวน 5 สาขา ประกอบดวย สาขาพารากอน,สาขารัชโยธิน,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม,
สาขาควอเทียร ซีเนอารต สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล และสาขาไอคอน ซีนีโคนิค รองรับผูเขาชมไดรวม 2,448 ที่นั่ง (สาขาเซ็นทรัล
เฟสติวัล หาดใหญ เปลี่ยนเปนโรงภาพยนตรระบบปกติ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 เปนตนไป)
ปจจุบันราคาบัตรเขาชมสําหรับภาพยนตร 3 มิติ (3D) เฉลี่ยประมาณ 180-760 บาท และราคา 120-700 บาท
สําหรับภาพยนตร 2 มิติ (2D) ตามประเภทของเกาอี้ที่ใหบริการ เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น.
ภาพยนตรแตละเรื่องใชเวลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 2.30 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงภาพยนตรจอยักษไอแมกซยัง
สามารถรองรับการฉายภาพยนตรฮอลลีวูดความยาว 2-3 ชั่วโมงไดเพื่อความบันเทิงอยางตอเนื่อง
“โรงภาพยนตร 4DX”
เปดใหบริการที่พารากอนซีนีเพล็กซ เปนที่แรก โรงภาพยนตร 4DX เปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมแหงโลก
ภาพยนตร ที่จะใหลูกคาไดรับอรรถรสในทุกๆดาน ไมวาจะเปน ภาพ แสง สี เสียง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคตาง ๆดวยการเพิ่ม
ความพิเศษใหกับโรงภาพยนตรดวยเกาอี้แบบเฉพาะ พรอมเอ็ฟเฟกซตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 มิติ
ซึ่งเอ็ฟเฟกซแตละชนิดถูกออกแบบมาเปนอยางดี เพิ่มความตื่นเตนใหกับภาพยนตรไมวาจะเปนการขยับของเกาอี้ ลมเปา
ละอองน้ํา กลิ่น แรงสั่นสะเทือน สะกิดขา สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอรสกรีน ที่
ให ภ าพคมชั ดสมจริง ภาพที่ ฉ ายเป นระบบ Master image 3D พร อ มแวน ตาบางเบาที่ รับภาพเฉพาะระบบ 4 มิ ติ เทานั้น
สําหรับภาพยนตรที่จะเขาฉายในโรงภาพยนตรดิจิตอล 4 มิติลวนเปนภาพยนตรฟอรมยักษที่หลายคนชื่นชอบแตกตางจากโรง
ภาพยนตรที่เปน Simulator ทั่วๆไป เชนที่ Dream world หรือ Siam Ocean World ที่ฉายหนังเพียง 7 นาทีเทานั้นหรือ
แมกระทั่งภาพยนตรไทยที่สามารถทํา 4D Effect ไดเชนกัน โดยภายในโรงภาพยนตรสามารถรองรับผูชมไดสูงสุดถึง 140 ที่นั่ง
ราคาบัตรเขาชมโดยเฉลี่ยประมาณ 250 - 600 บาท ปจจุบัน เมเจอรฯ เปดใหบริการโรงภาพยนตร 4DX ทั้งสิ้น 11 สาขา คือ
สาขาพารากอน, สาขารัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ, สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต,
สาขาพรอมานาด ,สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล ,สาขาเดอะมอลลโคราช สาขาเมกาซีนีเพล็กซ ,สาขาไอคอน ซีนีโคนิคและสาขา
อิออนมอลล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ในดานความปลอดภัยของผูเขามาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซนี ีเพล็กซ เปนสิ่งที่บริษัทฯ คํานึงเปนพิเศษ และ
ถือเปนหลักการสําคัญของงานบริการที่จะตองมี โดยจะเห็นไดจากการเปนผูเริ่มตนในการออกแบบโรงภาพยนตรใหมีทางเดิน
ดานนอกโรงโดยรอบเชื่อมตอถึงกันไมสับสน ซึ่งจะตองออกแบบตั้งแตเริ่มตน เชน สาขาที่เปน Standalone เมเจอร ซีนี
เพล็กซ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตรไวในอาคารตั้งแตเริ่มตนขออนุญาตกับทางราชการเลย และตอเชื่อมกับทางหนีไฟ โดย
__________________________รับรองความถูกตอง
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เชื่อมตอไปยังบันไดหนีไฟที่สามารถลงมาถึงชั้นลางและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดทันที ขอสําคัญทางเดินโดยรอบ หรือ
บันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสวางหากเกิดเหตุการณขึ้น สําหรับสาขาที่อยูตามอาคารของผูอื่น ทาง
บริษัทฯ ก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักโดยใชหลักการเดียวกับอาคารที่เปนของบริษัทฯ เอง ทางเดินไมมืดมีแสงสวาง
เพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดรอบถึงกันโดยตลอด ไมสับสน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดติดตั้งกลองวงจรปดใน
จุดตางๆและเครื่องมือตรวจจับอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูมาใชบริการอีกดวย
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีลักษณะเดนของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1.
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะลงทุนเฉพาะสวนงานโครงสราง งานตกแตงโรงภาพยนตร และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยี ข องโรงภาพยนตร ที่ สํ า คั ญ คื อ ระบบการฉายภาพและระบบเสี ย ง หรื อ จะเรี ย กรวมว า เป น
ผูลงทุนใน Hardware โดยเจาของภาพยนตรหรือผูสรางภาพยนตรจะเรียกเปน ผูลงทุนใน Software
2.
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไมมีภาระตนทุนในสวนของการจัดซื้อภาพยนตร (หนัง) เปนหนาที่ของบริษัท
ตัวแทนจําหนายภาพยนตรซึ่งสวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรทั้งในประเทศและตางประเทศ จะเปนผูสง
ฟลมหรือเทปภาพยนตรใหโรงภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตรเปนรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจาของ
Software จะเปนผูลงทุนโปรโมทภาพยนตรของตัวเองใหเปนที่นิยมของคนดู ซึ่งหมายถึงตนทุนทางการตลาดทั้งหมดที่
เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เจาของภาพยนตรจะตองลงทุนเอง
3.
รายไดจากคาบัตรชมภาพยนตร ทางเจาของโรงภาพยนตรจะเปนผูเก็บจากผูชม และจะแบงสวนแบงคาตั๋ว
หนังที่ไดรับมาใหกับเจาของภาพยนตร โดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้รายไดสวนนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
55 ของรายไดรวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังมีรายไดเสริมจากการขายเครื่องดื่มและ
ปอปคอรน (Concession) และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก MGEN Card (M-Generation cash card) และบัตรสมาชิก
รายเดือน MPASS (Movie Pass card) ซึ่งเปนบริการเสริมที่สนับสนุนยอดขายตั๋วหนังไดเปนอยางดี
4.
รายไดที่มีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายไดจากคาโฆษณาบนจอภาพยนตร (On-screen Advertising)
และพื้นที่ใชสอยนอกโรงภาพยนตร ในฐานะเจาของสถานที่รวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนทํากิจกรรมรวมกับเจาของสินคา
ตางๆ (Sponsorship)
5.
โรงภาพยนตร เ มเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ มี ค วามโดดเด น คื อ เป น เจ า ของอาคารเอง สํ า หรั บ สาขาที่ เ ป น
Standalone ดังนั้นจึงสามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตรไดงายกวาการเขาไปเชาพื้นที่ในอาคารของผูอื่น
เชน ฉายรอบแรกเร็วกวา หรือรอบสุดทายสามารถเลิกไดดึกกวาคูแขง และยังสามารถที่จะใชพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวกับภาพยนตรในการสงเสริมการขายได
6.
จํานวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเขาถึงลูกคามากขึ้น และรองรับกับแนวโนมอุตสาหกรรมหนัง
ตางประเทศที่เขามาในตลาดเอเชียและในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยจะมีปริมาณ
และคุณภาพมากขึ้น
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2.1.2

สาขาและทําเลที่ตั้ง
สาขาที่เปดใหบริการในปจจุบัน มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมแหลงชุมชนจํานวนมาก สรุปไดดังนี้
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 46 สาขา
สาขา
สถานที่ตั้ง
1. สาขาปนเกลา
เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขามศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา
2. สาขาสุขุมวิท
เลขที่ 1221/39 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 61
3. สาขารัชโยธิน
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลสี่แยกรัชโยธิน
4. สาขาแจงวัฒนะ
โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจงวัฒนะ ใกลหางบิ๊กซี
5. สาขารังสิต
เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายกใกลศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต
6. สาขาพระราม 3
ชั้น 7 และชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
7. สาขาบางนา
ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา
8. สาขาบางกะป
ชั้น 3 อาคารเทสโก โลตัส สาขาบางกะป
9. สาขาพระราม 2
ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
10. สาขานนทบุรี
ชั้น 4 , 6 หางริเวอร พลาซา ชอปปง เซ็นเตอร
11. สาขาแฟชั่น ไอสแลนด
ชั้น 3 อาคารศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ถนนรามอินทรา
12. สาขาเพชรเกษม
ชั้น 2 อาคารสยามฟวเจอร เพาเวอร เซ็นเตอร
13. สาขาสําโรง
ชั้น 5 อาคารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จ.สมุทรปราการ
14. สาขาศาลายา
ชั้น 1 ของหางเทสโก-โลตัส ถนนพุทธมณฑลสาย 5
15. สาขาธัญบุรี
ชั้น 2 บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
16. สาขาโลตัสนวนคร
ชั้น3 อาคารเทสโกโลตัส 98/103 หมู 13 ต.คลองหนุม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
17. สาขาโลตัสศรีนครินทร
ชั้น 2 อาคารเทสโกโลตัส หมู 6 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมืองใหม จ.สมุทรปราการ
18. สาขาสามเสน
เลขที่ 1024 อาคารศูนยการคาสุพรีม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต
19. สาขามหาชัย
เลขที่ 79 อาคารศูนยการคาบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร
20. สาขาพาราไดซ
เลขที่ 61 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร เขตประเวศ
21.สาขาเมกา ซีนีเพล็กซ
เลขที่ 39 หมู 6 ศูนยการคาเมกะบางนา ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
22.สาขาเซ็นทรัลปนเกลา
ชั้น 5 อาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี
23.สาขาฟวเจอรปารค รังสิต
ชั้น 3 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต
24.สาขาโลตัสบางใหญ
อาคารเทสโก โลตัส เลขที่ 90 หมู 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
25.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 789 หมู 2 ต.ทายบานใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
26.สาขาซีคอนบางแค
ชั้น 4 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค บางแค ถนนเพชรเกษม
27.สาขาซีคอนสแควร
ชั้น 4 อาคารศูนยการคา ซีคอน สแควร ถนนศรีนครินทร
28.สาขาออมใหญ
ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ออมใหญ จ.นครปฐม
29.สาขาพารากอนซีนีเพล็กซ ชั้น 5 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระราม 1
30.สาขาเอสพลานาดซีนีเพล็กซ ชั้น 5 อาคารศูนยการคาเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก
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สาขา
สถานที่ตั้ง
31.สาขาเอสพลานาดซี นี เ พล็ ก ซ งาม เลขที่ 56 อาคารศูนยการคาเอสพลานาด ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง
วงศวาน แคราย
นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
32.สาขาควอเทียร ซีเนอารต
ศูนยการคาเอ็มควอเทียร เลขที่ 8 ถนนสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
33.สาขาเซ็นทรัล เวสตเกต
อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาเวสตเกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมูที่ 6
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
34.สาขาเดอะ พรอมานาด
อาคารศูนยการคาเดอะ พรอมานาด เลขที่ 587,589 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
35.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสตวิลล
อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล เลขที่ 69,69/1,69/2
ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
36.สาขาโลตัสนครปฐม
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
37.สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 94หมู 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
38.สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ
อาคารศูนยการคา บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 498/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
39.สาขาโลตัสสามพราน
ชั้น2 อาคารศูนยการคาเทสโก โลตัส เลขที่ 20/10 หมู 1 ต.ทาตลาด อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73000
40.สาขาบิ๊กซี ปทุมธานี
อาคารศูนยการคา บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 41/10 หมูที่ 3 ต.บานฉาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
41.สาขาโลตัสกําแพงแสน
อาคารศู น ย ก ารค า เทสโก โลตั ส ถนน มาลั ย แมน ตํ า บล ทุ ง กระพั ง โหม อํ า เภอ
กําแพงแสน นครปฐม 73140
42.สาขาเกตเวย บางซื่อ
ถนน ประชาราษฎร สาย 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
43.สาขาไอคอนซีเนคอนิค
ศูนยการคาไอคอนสยาม แขวง คลองตนไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
44.สาขาโลตัสบางปะกอก
อาคารศูนยการคาเทสโก โลตัส ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
45.สาขาโลตัสพระราม 2
อาคารศูนยการคาเทสโก โลตัส เลขที่ 407 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพ 10150
46.สาขาโรบินสันลาดกระบัง
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 308/1 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520
สาขาในเขตตางจังหวัด 116 สาขา
สาขา
1. สาขาเชียงใหม
2. สาขานครสวรรค
3. สาขาอุดรธานี
4. สาขาฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา จ.เชียงใหม
ชั้น 3 อาคารวิถีเทพ จ.นครสวรรค
ชั้น 5 ศูนยการคาเจริญศรี คอมเพล็กซ จ.อุดรธานี
ชั้น 2 อาคารศูนยการคาสยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จ.ฉะเชิงเทรา
__________________________รับรองความถูกตอง
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สาขา
5. สาขาหัวหิน
6. สาขาสมุย
7. สาขาพิษณุโลก
8. สาขาพัทยา
9. สาขาชลบุรี
10. สาขากระบี่
11. สาขาอยุธยา
12. สาขาเพชรบูรณ
13. สาขาโลตัสบานโปง
14. สาขาอมตะนคร
15. สาขาสระบุรี
16. สาขาเชียงราย
17 .สาขากําแพงเพชร
18. สาขา เซ็นทรัลพิษณุโลก
19. สาขาบิ๊กซีจันทบุรี
20.สาขานครศรีธรรมราช
21.สาขาบิ๊กซีรอยเอ็ด
22.สาขาโลตัสแกลง
23.สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี
24.สาขาโลตัสหนองบัวลําภู
25.สาขาเดอะสกาย อยุธยา
26.สาขาโลตัสนครสวรรค
27.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม
28.สาขาโรบินสันสระบุรี
29.สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี
30.สาขาโรบินสันสกลนคร
31.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ
32.สาขาโลตัสสุพรรณบุรี
33.สาขาบิ๊กซีนครพนม
34.สาขาโลตัสสงขลา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ จ.ประจวบคีรีขันธ
ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตัส สาขาสมุย จ.สุราษฎรธานี
ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตัส ถนนพิษณุโลก-หลมสัก จ.พิษณุโลก
ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พัทยา จ.ชลบุรี
ชั้น 2 อาคารบิ๊กซี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ชั้น 2 อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 191 หมูที่ 12 จ.กระบี่ 81000
ชั้น 2 ของหางบิ๊กซี บนถนนสายเอเชีย จ.อยุธยา
ชั้น 1 ของหางโลตัสบนถนนเกตุปญญา จ.เพชรบูรณ
ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตัส 110 หมู5 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี
ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตัส 700/75 หมู 5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เลขที่ 179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
เลขที่ 99/9 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย
เลขที่ 613/1 ศูนยการคาบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมูที่ 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก
ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 1012 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด จ.จันทบุรี
ศูนยการคาสหไทยพลาซา เลขที่ 1392 ถ.ศรีปราชญ ต.ทาวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
320 หมูที่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
อาคารเทสโกโลตัส ชั้น 1 แลขที่ 279/1 ถ.สุขุมวิท อ.แกลง จ.ระยอง
ชั้น 2 หางบิ๊กซี เลขที่ 140/20 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 36 หมู 2 ต.ลําภู อ.หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
เดอะสกายชอปปงเซ็นเตอร ชั้น 4 เลขที่ 59/99 หมู 1 ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 124/12 หมูที่ 10 หางเทสโก โลตัส ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค
ชั้น5 ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม
ชั้น2 ศูนยการคาโรบินสัน หอง 235 เลขที่ 99 หมู 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เลขที่ 331 หมู 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หางโรบินสัน เลขที่ 88/8 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ ถ.กาญจนวณิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
อาคารเทสโกโลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู 5 ต.ทาระหัด อ.เมืองสุพรรณ
จ.สุพรรณบุรี 72000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 เลขที่ 9/2 ซ.รวมมิตร ถ.นิตโย ต.หนอง
ญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 64 หมู 2 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 46

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

สาขา
35.สาขาบิ๊กซีศรีมหาโพธิ(ปราจีนบุรี)
36.สาขาโรบินสันรอยเอ็ด
37.สาขาพังงา
38.สาขาโรบินสันมุกดาหาร
39.สาขาโคราช
40.สาขาศรีราชา
41.สาขาโลตัสขอนแกน
42.สาขาโลตัสแมสอด
43.สาขาโลตัสนครศรีธรรราช
44.สาขาเซ็นทรัลระยอง
45.สาขาบิ๊กซีนาน
46.สาขาสหไทย สุราษฎรธานี
47.สาขาบิ๊กซีอุดรธานี
48.สาขาโลตัส สุราษฏรธานี
49.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย
50.สาขาโลตัสขอนแกน 2
51.สาขาไดอานา หาดใหญ
52.สาขาบิ๊กซีลพบุรี
53.สาขาบิ๊กซีราชบุรี
54.สาขาพะเยา
55.สาขาบิ๊กซีระนอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 618 หมูที่ 7ชั้น 1 ต.ทาตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 137 หมู 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
อาคารหางสรรพสินคาเอ็นเค ชอปปง มอลล เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
ชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาเดอะมอลล ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา
ชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาโรบินสัน ศรีราชา จ.ชลบุรี
ชั้น 1-2 เทสโกโลตัสซุเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแกน
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 17 ถ.สายเอเชีย ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก
อาคารเทสโก โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง หองเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1
ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขานาน เลขที่ 708 หมู 4 ต.ไชยสถาน
อ.เมืองนาน จ.นาน 55000
อาคารศูนยการคาสหไทย การเดน พลาซา สุราษฎรธานี เลขที่ 528/1
ถนนตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000
ศูนยการคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 415 หมูที่ 3 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
41000
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 9/1 หมูที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฏรธานี จ.สุราษฏรธานี 84000
อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมูที่ 2 ต.บอผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320
เลขที่ 356 หมูที่ 3 ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
อาคารศูนยการคาไดอานาคอมเพล็กซ เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 2 หมู 1 ต.ทาศาลา อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 534 หมู 1 ต.โคกเหนือ
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
อาคารศูนยการคาเจริญภัณฑ ดีพารทเมนทสโตร เลขที่ 127
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นตเตอร เลขที่ 666/1 หมูที่ 4 ต.บางนอน
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
__________________________รับรองความถูกตอง
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

สาขา
56.สาขาโลตัสสตูล
57.สาขาโลตัสนาดี
58.สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย
59.สาขาบิ๊กซีลําปาง
60.สาขาโลตัสพิมาย
61.สาขาโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย
62.สาขาบิ๊กซีบานไผ
63.สาขาโลตัสจะนะ
64.สาขาบิ๊กซีสิชล
65.สาขาโลตัสประจวบคีรีขันธ
66.สาขาอยุธยา ซิตี้ปารค
67.สาขาบลูพอรต
68.สาขาแจมฟาลําพูน
69.สาขาบิ๊กซีลําพูน
70.สาขาโลตัสสุโขทัย
71.สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี
72.สาขาโลตัสพิจิตร
73.สาขาโรบินสัน เพชรบุรี

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 219 หมูที่ 2 ต.ยานซื่อ อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 118 หมูที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 150 หมู 7 ต.อิสาณ
อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 65ถ.ไฮเวยลําปาง-งาว ต.สบตุย
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 85 หมู 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 954 หมู 14 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
44410
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 100 หมู 6 อ.บานไผ จ.ขอนแกน
40110
อาคารศู น ย ก ารค า เทสโก โ ลตั ส เลขที่ 157/4 หมู 5 ต.บ า นนา อ.จะนะ จ.สงขลา
90130
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 205/3หมู 1 ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ 77000
อาคารศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค เลขที่ 126 หมู 3 ถนนสายเอเชีย
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อาคารศูนยการคาบลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล เลขที่ 8/89 ซอยหมูบานหนองแก
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
ศูนยการคาแจมฟา ช็อปปง มอลล เลขที่ 179/1 หมูที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000
อาคารศูนยการคา บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 200 หมูที่ 4 ต.บานกลาง
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000
ชั้น 1 อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 55/2 หมู 4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
ชั้น 1 อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 157 หมู 4 ต.สระประดู
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 67130
ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 122 หมู 8 ต.ทาหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 162 หมูที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
76150
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

สาขา
74.สาขาบิ๊กซี สุวรรณภูมิ
75.สาขาโลตัส ยโสธร
76.สาขาบิ๊กซี ดานขุนทด
77.สาขาบิ๊กซี โคราช 2
78.สาขาบิ๊กซี น้ํายืน
79.สาขาบิ๊กซี บานดุง
80.สาขาบิ๊กซี วังน้ําเย็น
81.สาขาโลตัส ทาทอง
82.สาขาบิ๊กซี ทาตะโก
83.สาขาโรบินสัน กําแพงเพชร
84.สาขาท็อปส พิจิตร
85.สาขาบิ๊กซี สุโขทัย
86.สาขาสหไทย ทุงสง
87.สาขาโลตัส พัทลุง
88.สาขาศรีพงษพารค อุตรดิตถ
89.สาขาบิ๊กซี พังโคน
90.สาขาบิ๊กซี คําตากลา
91.สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ
92.สาขาบิ๊กซี สัตหีบ
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สถานที่ตั้ง
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 12 หมูที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.รอยเอ็ด 45130
อาคารศูนยการคา เทสโก โลตัส เลขที่ 437 หมูที่ 10 ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
35000
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 384 หมู 3 ต.ดานขุนทด
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 103 ถนนปกธงชัย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นคราชสีมา 30000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 500 หมูที่ 9 ถนนบริบาลดําริ
ตําบลศรีสุทโธ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 916 หมู 1 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวัง
น้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
อาคารศูนยการคาเทสโก โลตัส เลขที่ 444 หมูที่ 6 ต.ทาทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 989 หมู 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก
จ.นครสวรรค 60160
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 651/1 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร 62000
ชั้น1 ศูนยการคาท็อปส พลาซา พิจิตร เลขที่ 332 หมู 3 ต.คลองคะเชนทร
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสุโขทัย เลขที่ 68 หมูที่ 2 ต.บานกลวย
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
อาคารสหไทย พลาซา ทุงสง เลขที่ 389 หมูที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
อาคารเทสโก โลตัส สาขาพัทลุง เลขที่ 155 หมูที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
อาคารศูนยการคาศรีพงษพารค อุตรดิตถ เลขที่ 45/1-5 ถนนอินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาพังโคน เลขที่ 506 หมูที่ 8 ต.พังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 296 หมูที่ 11 ต.คําตากลา อ.คําตากลา
จ.สกลนคร 47250
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 99 หมูที่ 1 ต.บุงคลา อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 88/18 หมูที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี

สาขา
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93.สาขาโลตัสอูทอง
94.สาขาบิ๊กซีหนองบัว
95.สาขาโลตัสพิบูลมังสาหาร
96.สาขาโลตัสโคกสําโรง
97.สาขาบิ๊กซีหนองกี่
98.สาขาโลตัสศรีสะเกษ
99.สาขาโลตัสราชบุรี
100.สาขาอัศวรรณ หนองคาย
101.สาขาบิ๊กซีลาดยาว
102.สาขาโอเชี่ยนชุมพร
103.สาขาไชยแสง สิงหบุรี
104.สาขาโลตัสอุตรดิตถ
105.สาขาโรบินสันชัยภูมิ
106.สาขาโลตัสพล
107.สาขาบิ๊กซีเชียงราย
108.สาขาโลตัสมาบตาพุด
109.สาขาที.เอ็ม.เค. กาญจนบุรี
110.สาขาโลตัสบานสวน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

931 อาคารเทสโก โลตัส สาขาอูทอง หมูที่ 1 ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี
554 อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลหนองกลับ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
29 อาคารเทสโกโลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร ถนนสถิตยนิมานการ ตําบลพิบูล อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
122/1 อาคารเทสโกโลตัส สาขาโคกสําโรง หมูที่ 4 ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี
199 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาหนองกี่ หมูที่ 2 ตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย
95 อาคารเทสโก โลตั ส สาขาศรีสะเกษ หมู ที่ 6 ตํ า บลโพธิ์ อํ า เภอเมือ งศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
อาคารเทสโกโลตัส ตําบล หนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
อาคารอัศวรรณ ชอปปงคอมเพล็กซ เลขที่ 88/8 หมูที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ์ชัย
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 99/19 หมูที่ 6 อําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค 60150
อาคารศูนยการคาโอเชี่ยน ชอปปงมอลล เลขที่ 188/181 ศาลาแดง ตําบลทาตะเภา
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
อาคารศูนยการคาไชยแสง เลขที่ 910 ถนนขุนสรรค ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง
จังหวัดสิงหบุรี 16000
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 2 ถนนศรีชาววัง ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000
อาคารศูนยการคาโรบินสัน เลขที่ 299/9 หมูที่ 6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000
อาคารเทสโก โ ลตั ส เลขที่ 11 ถนนมิ ต รภาพ ตํ า บลเมื อ งพล อํ า เภอพล จั ง หวั ด
ขอนแกน 40120
อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 58 หมูที่ 17 ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
อาคารเทสโกโลตัส เลขที่ 158/18 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
อาคารศูนยการคาทีเอ็มเค พารค เลขที่ 99/8 หมูที่ 1 ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 57/37 หมูที่ 6 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
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111.สาขาโลตัสจอมทอง
112.สาขาโลตัสอางทอง
113.สาขาโลตัสเดชอุดม
114.สาขาบิ๊กซีปากชอง
115.สาขากาดสวนแกว
116.สาขาโลตัสสระบุรี
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อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 100 หมูที่ 11 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม 50160
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 73 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตําบลโพสะ อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง 14000
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 429 หมูที่ 19 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
อาคารบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร เลขที่ 28 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง
นครราชสีมา 30130
อาคารศูนยการคากาดสวนแกว เลขที่21 ถ.หวยแกว ตําบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม
50200
อาคารศูนยการคาเทสโกโลตัส เลขที่ 91/3 ถ.มิตรภาพ ตําบาลปากเพรียว อ.เมือง
สระบุรี 18000

สาขาในตางประเทศ 8 สาขา
สาขา
1.สาขาอิออน มอลล
2.สาขาเวียงเทียน
3.สาขาปากเซ
4.สาขาเสียมเรียบ
5.สาขาโสรยา
6.สาขาอิออน มอลล 2
7.สาขา ITEC Mall
8.สาขาบิ๊กซี ปอยเปต
2.1.3

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนยการคาอิออน มอลล เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง, เขตโดนเปญ
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เวียนเทียนเซ็นเตอร ชอปปงมอลล ถนนคูเวียง หมูบานนนชาน เมืองศรีสัตตนาค
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาคารศูนยการคาเฟรนดชิปมอลล บานแกวสัมพันธ เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sivatha Road, Phum Thmey, Svay Dongkum District Siem Reap, SiemreabOtdar Meanchey, Cambodia
ชั้น5 อาคารศูนยการคาโสรยา เซ็นเตอรพอย ถนน 63 สงกัต บึงเรียง เขตโดนเปญ
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Aeon Mall Sen Sok, Street No. 1003, Village Bayab, Sangkat Phnom Penh
Thmey, khan Sen Sok, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia
ITECC Mall Kamphengmouang Road Ban Phonthan Neua Xaysetha District
Vientiane Capital, Lao PDR,
Kabal Span 1 Village, Sangkat PoiPet, Krong PoiPet , Banteay Meanchey
Province, Kingdom of Cambodia

รอบฉายและโปรแกรมหนัง

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขา เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14
ชั่วโมงตอวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่องใชเวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทําใหโรงภาพยนตรแตละโรงสามารถทํารอบฉาย
ไดเฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบตอวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหมที่จะเขาฉายในแตละสัปดาห (Movie Line
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up) และหนังที่อยูระหวางฉาย ซึ่งโดยเฉลี่ยในแตละสัปดาหจะมีหนังใหมเขาฉายประมาณ 5-6 เรื่อง และหนังแตละเรื่องจะมี
ระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห หรืออาจจะนานกวานั้นขึ้นอยูกับกระแสความนิยมของหนัง
2.1.4 ภาพยนตรที่เขาฉาย
โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซกรุป ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกคายบริษัทตัวแทนภาพยนตร เปด
กวางใหทุกคายนําภาพยนตรเขาฉายดวยเงื่อนไขการแบงรายไดคาบัตรเขาชมที่ตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของภาพยนตรเรื่อง
นั้นๆ จะเห็นไดวาภาพยนตรที่เขาฉายในป 2562 มีจํานวน 321 เรื่อง หรือเฉลี่ยมีภาพยนตรเขาใหมทุกสัปดาหๆ ละ 6-7 เรื่อง
ซึ่ง เมเจอรซีนีเพล็กซ ไดพิจารณาคัดเลือกภาพยนตรท่ีมีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตองการของผูชมเขาฉายทั้งหมด
276 เรื่อง หรือรอยละ 86 ของภาพยนตรทั้งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตรใหนานขึ้นโดยมีรายละเอียด
ประกอบ ดังนี้
ประเภทของภาพยนตร
รวมภาพยนตรตางประเทศ
ภาพยนตรไทย
รวมภาพยนตรที่เขาฉายทั้งหมด
2.1.5

จํานวนที่ฉายใน
เครือเมเจอรซีนีเพล็กซ (เรื่อง)
234
42
276

จํานวนที่ฉายทั้งหมด(เรื่อง)
275
46
321

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสาขาและประเภทของเกาอี้นั่งที่ใหความสะดวกสบายระหวางการ
ชมภาพยนตร และระบบการฉายที่ตางกันทั้ง ระบบปกติ ระบบสองมิติ 2D และระบบสามมิติ 3D ซึ่งสรุปได ดังนี้
โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ และซีนีเพล็กซ
ประเภทเกาอี้นั่ง
Normal มาตรฐาน
Honeymoon seat แบบพับที่เทาแขนได
First class เกาอี้นั่งแบบพับที่เทาแขนไดบนชั้นลอย
Platinum Chair
Milano Chair
Hall Of Frame
Emperor chair เกาอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได
Mega Milano Chair / East Ville Chair
Ultima chair
Honeymoon Twin seat (เกาอี้คู)
Opera chair เกาอี้คูขนาดกวาง
Galleria / Opera Deco (เกาอี้คู)
Milano Twin Seat / Westgate Chair (เกาอี้คู)

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง (บาท)
70-370
90-300
150-270
220-550
250-390
300-320
300-420
350-390
400
500-740
500-1240
600-640
600-740
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ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง (บาท)
700-750
900-1100
1300-1500
1600-1800

Q CoCoon Chair
Ultra Screen
Q CoCoon Chair (เกาอี้คู)
Mega Ultra Screen

โรงภาพยนตรในเครืออีจีวี ซีนีมา
ประเภทเกาอี้นั่ง
Normal มาตรฐาน
Honeymoon seat
Gold Class
Premier (เกาอี้คู)
Milano Twin Seat (เกาอี้คู)
Premier (เกาอี้คู) / Opera Chair (เกาอี้คู)

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง (บาท)
70-280
90-300
350-520
400-440
500-640
600-640

โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ควอเทียรซีเนอารต ไอคอนซีเนคอนิค และโรงพิเศษ IMAX ,4DX,Real D
ประเภทเกาอี้นั่ง
Candy Seat
Priemium
Privilege
Premium X Chair
Privilege X Chair
Privilege X Chair
Normal Seat
Priemium IMAX
Privilege IMAX
Single Sofa Bed
Privilege XL Chair
Iconic Chair
Quartier Chair
Royal Balcony
Prestige
Platinum
Ultimate Chair (เกาอี้คู)
Opera Deco (เกาอี้คู) / Double Sofa Bed (เกาอี้คู)
Ultra Chair (เกาอี้คู)

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง (บาท)
120-270
120-500
140-600
160-310
160-550
180-330
220-340
220-450
240-500
300-320
300-350
300-390
300-470
320-370
450-500
500-540
600-1200
700-740
800-1900
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ประเภทเกาอี้นั่ง
Opera Chair (เกาอี้คู)
Paragon Chair(เกาอี้คู)
Paragon X Chair (เกาอี้คู)
Q CoCoon Chair
Ultimate IMAX (เกาอี้คู)
Q CoCoon Chair (เกาอี้คู)
2.1.6

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง (บาท)
900-1240
900-940
1000-1040
1100-1200
1500
2000-2200

บริการจําหนายเครื่องดื่มและปอปคอรน (Concession)

รายไดจากสวนบริการ Concession หนาโรงภาพยนตร เปนรายไดเสริมที่สําคัญและสรางความครบวงจรในงาน
บริการใหแกธุรกิจโรงภาพยนตร ซึ่งในป 2562 มีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 19 ของรายไดรวม โดยมีสินคาหลักคือ ปอป
คอรน (Popcorn) และเครื่องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบใหเขากับภาพยนตรที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น
และมีสินคาเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกใหลูกคา อาทิเชน แซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเลนจําพวก
ขนมซองนานาชนิดอยาง มันฝรั่งแผนกรอบ (Potato Chip) สาหรายอบกรอบ และลูกอม เปนตน
นอกเหนือจากรสชาติของปอปคอรนที่กลมกลอม รอนๆ หอมกรุน แลวการกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคานเตอร
บริการใหเพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร จํานวนที่นั่งรวมและจํานวนผูมาใชบริการ ประกอบกับการตกแตงเคานเตอร
บริการใหสะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคลองกับรสนิยมของลูกคาก็เปนเรื่องที่สําคัญ อีกทั้งการจัดตําแหนงการวาง
สินคาในเคานเตอรใหสะดวกตอการใหบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขาซื้อ เปนกลยุทธการขายที่สําคัญสามารถสราง
ความประทับใจ ความนาสนใจ และกระตุนยอดขายสินคาไดเปนอยางดี
2.2

การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจโรงภาพยนตร

2.2.1

กลยุทธการตลาด

ดวยการวางเปาหมายทางธุรกิจที่จะเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภาพยนตรเปนสินคาหลัก
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตรดวยการดําเนินกลยุทธการแขงขันอยางมืออาชีพ
ตลอดมาตั้งแตเริ่มกิจการ โดยการวางตําแหนงการตลาด (Market Positioning Strategy) ใหโรงภาพยนตรเปนโรง
ภาพยนตรที่มีมาตรฐานของสถานที่และงานบริการในระดับสูงเทียบเทาโรงแรมระดับหาดาว ควบคูไปกับการสราง
ความนิยมในศูนยบันเทิง และดวยการใชกลยุทธการสรางชื่อสินคา “เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” (Brand Awareness
Strategy) ใหกับทั้งโรงภาพยนตรและศูนย บันเทิง จากสโลแกน “รวมสรางฝนบันเทิงระดับโลก (Sharing the
world’s best entertainment dreams)” ที่พรอมจะสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ของทุกความ
ล้ําสมัยจากโลกบันเทิงมานําเสนอแกลูกคามาอยางตอเนื่อง ทําใหปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนที่นิยม
ของลูกคาในดานบริการบันเทิงที่ไดมาตรฐาน ทันสมัยและครบวงจร
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กลยุทธการตลาดหลักๆ ที่นํามาใชประกอบดวย
1. กลยุทธโรงภาพยนตรมาตรฐานสูง
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเดนที่เหนือและแตกตางจากโรงภาพยนตรของคูแขง
อย า งชั ด เจน (Product Differentiation) ในเรื่ อ งความสวยงามหรู ห ราของสถานที่ บ ริ ก ารทั้ ง ภายนอกและภายใน
โรงภาพยนตรและความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดานภาพและเสียง ทั้งนี้เปนผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
ลู ก ค า ผู ใ ช บ ริ ก ารโรงภาพยนตร (Moviegoer) อย า งต อ เนื่ อ ง พบว า ลู ก ค า ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานที่เปนอันดับหนึ่งในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จึงกําหนดเปน
นโยบายและแผนงานที่ตอเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาสาขาใหมีความสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ ดวยมาตรฐานโรงแรม
ระดับ 5 ดาว เปนสําคัญ
1.1 กลยุทธดานทําเลที่ตั้งที่สมบูรณ
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลที่ตั้งสาขาโรงภาพยนตรใหกระจาย
ครอบคลุมพื้นที่ตําบล อําเภอในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง โดยมีองคประกอบสําคัญคืออยูในเขตพื้นที่แหลงชุมชน ใจ
กลางเมือง ใกลสถานศึกษา ใกลหางสรรพสินคา ใกลสถานที่ทํางานบริษัทเอกชน ใกลสถานที่ราชการ ใกลแหลงชุมชนที่พัก
อาศัย และอยูในเสนทางที่การสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจําทางผานหลายสายและเปนทางผานออกสูภาคตางๆ เพื่อให
เข า ถึ ง กลุ ม ลู ก ค า โดยแบ ง เป น 4 รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ไดแ ก Stand alone Complex, สาขาในห า งสรรพสิ นค า , สาขาใน
Hypermarket และสาขาในศูนยการคาแบบเปด เพื่อใหเหมาะสมกับในแตละทําเลที่ตั้งของสาขา
1.2 กลยุทธการทําการตลาดเชิงรุกกับลูกคา
เพื่อสรางฐานลูกคาและรักษาความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่อง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดดําเนินกลยุทธ
การตลาดเชิงรุกกับลูกคา โดยบริษัทมีแผนการตลาดที่มีความรวดเร็วและมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและเปนแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกคา กลยุทธการทําการตลาดเชิงรุกที่ใช
อยูในปจจุบันประกอบดวย
• การนําเสนอสินคาและบริการที่หลากหลาย รวมถึงจัดภาพยนตรเขาฉายที่ครบอรรถรสมากที่สุด
• งานบริการที่ประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ที่เขาใจ เขาถึงลูกคา เปนสําคัญ
• กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 วิธีการ
แบบที่ 1) กิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงปดเทอม,ชวงปลายป เปน
ตน และกิจกรรมสงเสริมการขายทั้งป เชน ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกลูกคาในการเขาชม
และการซื้อบัตรชมภาพยนตร นอกจากนี้ ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty Program) รวมถึงการทําโปรโมชั่น
สวนลดพิเศษบางชวงเวลาอีกดวย
แบบที่ 2) แบบเปนของสะสม เชน การแจกแฮนดบิล (Handbill) แผนภาพ โฆษณา ภาพยนตรที่คาย
ภาพยนตรผลิตออกมาเพื่อแจกใหกับผูชมภาพยนตรที่นิยมสะสมเปนที่ระลึก และเปนการประชาสัมพันธใหทราบถึงภาพยนตร
ที่จะเขาฉายในโปรแกรมถัดไป อีกชองทางหนึ่ง
แบบที่ 3) แบบเปนบัตรกํานัล เชน บัตร Gift Card ใชแทนการสงของขวัญใหแกกันในเทศกาลตางๆ
และบัตรของขวัญสําหรับองคกร ที่สามารถพิมพรูปภาพ หรือผลิตภัณฑที่ตองการได เพื่อมอบใหลูกคาหรือผูมีอุปการคุณ
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1.3

กลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกิจ
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เชน
บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความรวมมืออํานวยความสะดวกดานสถานที่ในการทําโปรโมชั่น
หนังแตละเรื่องจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน (Sneak Preview) รวมทั้งการชวยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังใหเหมาะสมกับความ
นิยมของตลาด โดยแตละสาขาจะวางโปรแกรมหนัง จํานวนรอบฉายของหนังแตละเรื่องไมเหมือนกัน และมีความยืดหยุน โดย
หนั ง เรื่ อ งใดที่มี กระแสความนิย มมากจะถูก วางรอบฉายจํ านวนมากรอบขึ้ น เพื่ อ รองรั บกระแสความนิ ยมในการเขาชม
ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ในขณะเดียวกันหนังเรื่องใดที่เขาฉายแตไดรับความนิยมจากผูชมนอยก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทั้งนี้
เพื่อจะไดนําหนังเรื่องที่ไดรับความนิยมมากกวาเขาฉายแทนเพื่อใหสอดคลองและตอบสนองไดทันกับความตองการของลูกคา
พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่สําคัญคือสปอนเซอร ซึ่งเปนบริษัทเจาของสินคาบริษัทใหญ ๆ และ
สวนใหญเปนบริษัทที่มีชื่อทางการคาเปนสากล (International Brand) และมีกลุมลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกับลูกคาของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยโรงภาพยนตรจะรวมทําแผนการตลาดกับกลุมสปอนเซอรอยางตอเนื่อง เชนการทําโฆษณาบนจอ
ภาพยนตรและการทําโปรโมชั่นภายในพื้นที่สาขา เปนตน
2. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องดวยภาพยนตรที่เขาฉายในปจจุบันมีจํานวนมากและมีหลากหลายประเภท บริษัทใหความใสใจในการ
จัดหาภาพยนตรที่เขามาฉายใหเหมาะกับผูชมทุกเพศ ทุกวัย ทําใหฐานลูกคาผูชมภาพยนตรคอนขางกวาง กลุมลูกคาของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซจะครอบคลุมตั้งแตวัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ และกลุมที่มาเปนครอบครัว โดยกลุมวัยรุนและวัยทํางานจะ
มีความถี่ในการใชบริการชมภาพยนตรสูงกวากลุมอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกดานเวลาและความชอบดูภาพยนตร
หลากแนวกวากลุมลูกคาอื่น จัดโปรแกรม มูฟวี่ออนดีมานท เพื่อจัดหาภาพยนตรเขาฉายไดตรงใจลูกคามากขึ้น
นอกจากกลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ป น ผู นิ ย มชมภาพยนตร ทั่ ว ไป (Moviegoers) กลุ ม เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ ได ใ ห
ความสําคัญกับการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น โดยมีเปาหมายขยายเขาสูกลุมผูที่ยังไมนิยมชมภาพยนตร (Non-moviegoers)
หรือผูที่ยังไมชอบไปโรงภาพยนตรซึ่งบริษัทฯ เชื่อวายังมีอีกเปนจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใชกลยุทธการเขาถึงหรือ
Direct marketing ชักชวนใหลองใชบริการ มีสวนลด หากการทําการตลาดกับลูกคากลุมนี้สําเร็จจะสามารถทําใหกลุมเมเจอร
ซีนีเพล็กซ เพิ่มฐานลูกคาและจํานวนยอดขายใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการกระตุนยอดขายจาก
กลุม Moviegoers ซึ่งนิยมติดตามชมภาพยนตรเปนประจํา การขยายฐานลูกคานอกจากกลุมคนทํางานและครอบครัว แบง
ตามบัตรสมาชิกเงินสดและสะสมแตม ไดแก MGEN Kids (สําหรับเด็ก) MGEN regular (สําหรับวัยทํางาน) และ MGEN
Freedom (สําหรับผูสูงอายุ) แลว บริษัทยังสรางฐานลูกคากลุมนักเรียน นักศึกษาซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดใหญ และมีไลฟสไตลที่
ทันสมัย อยางบัตรสมาชิกเงินสดและสะสมแตม MGEN Student (สําหรับนักเรียน) และบัตรสมาชิก M Pass ดูหนังไมอั้น
เหมาจายรายเดือนสําหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งคอนขางตรงกับไลฟสไตลเด็กวัยรุน
3. ชองทางการจําหนาย
การจํ า หน า ยตั๋ว เข าชมภาพยนตรนอกจากผา นช อ งจํา หน ายตั๋ ว (Box Office) หรื อ เครื่อ งจํา หนายตั๋ว
อัตโนมัติ (E-Ticket) บริเวณดานโรงภาพยนตร ซึ่งเปนวิธีเดิม แตก็ยังคงเปนที่นิยมใชอยูในปจจุบัน และเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคาในการซื้อตั๋วเขาชมภาพยนตร และลดระยะเวลาในการรอซื้อตั๋วที่จุดจําหนายตั๋ว ลูกคาเพียงนํา QR
Code มา Scan ที่บริเวณทางเขาโรงภาพยนตร ก็สามารถเขารับชมภาพยนตรไดเลย เพื่อเปนการประหยัดเวลาของลูกคาเปน
อยางมาก บริษัทไดจัดใหมีชองทางการจอง และ/หรือ จําหนายตั๋วที่หลากหลาย ไดแก
1) ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร 0-2515-5555
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เว็บไซต www.majorcineplex.com , www.egv.com, www.paragoncineplex.com และ
www.esplanadecineplex.com

3) Mobile Application ,Line Pay
2.2.2
ก.

ภาวะการแขงขัน
มูลคาตลาดภาพยนตร

มูลคาตลาดภาพยนตรที่เขาฉายในโรงภาพยนตรในป 2562 ที่ผานมา มีมูลคารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ
8,000 ลานบาท เปนสวนของมูลคาตลาดภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใชระบบสวนแบงรายไดจากคาขาย
บัตรชมภาพยนตร ประมาณรอยละ 47 ของมูลคาตลาดรวม สวนที่เหลืออีกรอยละ 53 เปนมูลคาตลาดภาพยนตรที่จําหนาย
ผานระบบสายหนังในตางจังหวัด ซึ่งตอบโจทยการขยายสาขาออกสูตางจังหวัดของบริษัท เปนอยางมาก
ข.

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร

1.
โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรสามารถประเมินไดจากตัวชี้ (Indicator) ทางธุรกิจไดแก
จํานวนประชากรตอโรง (Population Per Screen) โดยบริษัทฯ คาดวาประชากรในประเทศไทย จํานวนกวา 70 ลานคน
เฉลี่ยจํานวนประชากรตอโรง (ประมาณ 1,300 โรง) อยูที่ระดับประมาณ 54,000 คนตอโรง มีระดับราคาตั๋วเฉลี่ย (Average
ticket price) เทากับประมาณ 5 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศเกาหลีใต ที่มีจํานวนประชากรประมาณ
51 ลานคน เฉลี่ยจํานวนประชากรตอโรง (ประมาณ 3,173 โรง) อยูที่ระดับประมาณ 17,000 คนตอโรง มีระดับราคาตั๋วเฉลีย่
เทากับประมาณ 7 ดอลลารสหรัฐฯ จํานวนตั๋วภาพยนตรที่ขายไดในป 2562 ในประเทศเกาหลีใต มีจํานวนประมาณทั้งสิ้น
227 ลานใบ ในขณะที่ประเทศไทยมีจํานวนประมาณ 40 ลานใบ ซึ่ง เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใตแลวแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยยังมีภาวะจํานวนโรงภาพยนตรนอยกวาจํานวนประชากร (Under Screen) คือ มีจํานวนภาพยนตร (Software)
ที่ผลิตออกมาและรอจะเขาฉายในโรงภาพยนตรรอบแรกมากกวาจํานวนโรงภาพยนตร (Hardware) ที่รองรับ ทําใหภาพยนตร
แตละเรื่องมีระยะเวลาการเขาฉายและจํานวนรอบที่ฉายในโรงภาพยนตรไดระยะเวลาจํากัดโดยเฉลี่ยประมาณ 2–3 สัปดาห
ระยะเวลาการฉายและจํานวนรอบฉายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยูกับความนิยมของภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เปรียบเทียบกับความ
นิยมของหนังเรื่องอื่นที่มีกําหนดการเขาฉายในชวงเดียวกันเปนปจจัยสําคัญ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนภาพยนตรที่
ผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรจากฮอลลีวูดที่มีจํานวนสูงถึงปละประมาณกวา 700 เรื่อง กับจํานวนภาพยนตรที่
สามารถนําเขามาฉายในประเทศไดเพียงปละประมาณ 200-300 เรื่อง
2.
ในภาคเอกชน หลายๆ บริษัทนอกจากจะไดเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตรมากขึ้น ทั้ง
ในส ว นของจํ า นวนภาพยนตร ไ ทยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากหลายๆ ค า ย เช น ไฟว ส ตาร , GDH559 , สหมงคลฟ ล ม , M39 ,
,Transformation film ,T Moment และ CJ Major Entertainment เปนตน ยังเกิดโมเดลการรวมทุนในการผลิตภาพยนตร
จากหลายๆพารตเนอร ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนและทําใหเกิดผูผลิตที่มีความรูและประสบการณเพิ่มขึ้นในตลาด
ภาพยนตรไทย และยังเนนในดานคุณภาพใหมากขึ้นดวย ทั้งในสวนของงบประมาณการถายทํา สถานที่ถายทําภาพยนตรที่มี
ขนาดใหญ และไดมาตรฐานสูงขึ้นเทียบชั้นไดกับ Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําใหสัดสวนรายไดจากภาพยนตรไทยมี
สัดสวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาครัฐไดพยายามสงเสริมใหผูสรางภาพยนตรตางชาติเขามาลงทุนใชประเทศไทยเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตร ซึ่งสัญญาณตางๆ เหลานี้นาจะเปนผลดีตอธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวตอไป
3.
ในตางจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไมกี่จังหวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex สวนใหญแลวจะ
เปนโรงหนังรุนเกา ที่มีสภาพคอนขางทรุดโทรม ไมทันสมัย ทําใหทางกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมินวาโอกาสในการขยาย
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การเติบโตไปในตางจังหวัด ตามตําบล อําเภอตางๆ ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสสูง นอกจากนั้นประชากรในตางจังหวัดมี
กําลังซื้อสูง และขาดความบันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตรที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน ทําใหความตองการที่จะไดรับความบันเทิงใน
รูปแบบนี้มีสูงมากดวย
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมินวาธุรกิจโรงภาพยนตรภายในประเทศยังมี
โอกาสในการเติบโตอีกมากจากการที่หลายๆ ฝายเขามาลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรภายในประเทศ ซึ่งโรง
ภาพยนตรถือเปนชองทางที่สําคัญสําหรับวงการภาพยนตรทั้งภายในประเทศ และทั่วโลกที่ตองอาศัยชองทางนี้ในการเผยแพร
ผลงานภาพยนตรเปนลําดับแรกกอนจึงจะเผยแพรไปสูชองทางอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนั้นโรงภาพยนตรจึงจําเปนตองมี
มาตรฐานสูงทั้งดานสถานที่ และระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของผูชม ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงนโยบายในการ
ขยายเขาสูพื้นที่ในเขตปริมณฑลและตางจังหวัด เพื่อทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการไปชมภาพยนตรมากยิ่งขึ้น
ค.
ผูป ระกอบการโรงภาพยนตร (คูแขงขัน)
ผูประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปจจุบัน มี 2 รายหลัก ดังนี้
ชื่อโรงภาพยนตร
บริษัทผูประกอบการ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ, อีจีว,ี พารา
กอน ซีนีเพล็กซ และเอสพลา
บริษัทฯ และบริษัทยอย
นาด ซีนีเพล็กซ
เอส เอฟ เวิ ล ด , เอส เอฟ
บมจ. เอส เอฟ คอรปอเรชั่น
เอ็กซ และ เอส เอฟ ซีนมี า
ที่มา: บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรและเว็บไซดของบริษัทฯ

จํานวนสาขา

จํานวนโรงภาพยนตร

162

773

63

396

เนื่องดวยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรที่ตองอาศัยประสบการณในธุรกิจเปนสําคัญ
อีกทั้งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจที่คอนขางจํากัด ทําใหผูประกอบการใน
ธุรกิจลวนเปนรายเดิมที่อยูในวงการเทานั้นและเปนการยากสําหรับรายใหมจะเขามาเริ่มธุรกิจ
ง.

สวนแบงตลาด
ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีมีสวนแบงตลาดรวมกัน ประมาณรอยละ 70 1 สวนที่
เหลืออีกประมาณรอยละ 30 เปนของโรงภาพยนตรรายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทั้งนี้สวนแบงตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋ว
ภาพยนตรแตละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาหแรกที่เขาฉาย
จ.

แนวโนมภาวะการแขงขัน
บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรป 2562 มีการใหบริการดานบันเทิงออนไลนมาก
ขึ้น สงผลใหผูผลิตคอนเทนด แขงขันกันผลิตงานที่มีคุณภาพมากขึ้นและปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นการที่โรงภาพยนตรพัฒนาและ
นําเสนอระบบเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งภาพและเสียงมาใหบริการผูชม ทั้งยังคัดสรรภาพยนตรและคอนเทนดที่นาสนใจมานําเสนอ
อยางตอเนื่อง เปนการเพิ่มอรรถรสใหแกลูกคา ไดมากกวาบันเทิงออนไลน ทั้งยังปรับปรุงตกแตงสถานที่บริการใหทันสมัย
สวยงามอยูเ สมอเพื่อใหสอดคลองกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วของลูกคา การอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ

1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และSONY
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เขาถึงบริการของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขาเขาสูพื้นที่ทําเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและตางจังหวัดมากขึ้น แนวโนมการ
แขงขันจะมุงเนนไปยังการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในระยะยาวมากกวา
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

2.3.1

การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย

ก.

ภาพยนตร
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีภาระตนทุนในการจัดซื้อภาพยนตร ลักษณะการประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตรจะเปดรับภาพยนตรเขาฉาย จากทุกคายผูผลิตทั้งคายตางประเทศและในประเทศ ผานบริษัทตัวแทนจําหนาย
ภาพยนตรทั้งรายใหญและรายอิสระ โดยเปนการเจรจาตกลงสวนแบงรายไดจากยอดขายตั๋วเขาชมภาพยนตรทั้งนี้ไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการหามฉายในโรงภาพยนตรเครืออื่น และยอดขายตั๋วเขาชมภาพยนตรนั้นรวมสวนที่เปนโปรโมชั่น หรือ
สวนลดของโรงภาพยนตรดวย ในลักษณะเรื่องตอเรื่องและโรงตอโรง ไมมีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการตอรอง
อัตราสวนแบงรายไดจะอยูบนพื้นฐานของประวัติยอดขายตั๋ว ผูประกอบการรายใดที่มีโรงภาพยนตรจํานวนมาก ลูกคาใหความ
นิยมและมีประวัติการทํายอดขายตั๋วสูงอยางตอเนื่อง จะมีอํานาจการตอรองสวนแบงสูงตามไปดวย
ข.
บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร
บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมบริษัทตัวแทนจําหนาย และ
บริษัทผูสรางภาพยนตรและจัดจําหนาย

บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรมี 2 กลุม คือ
1.
บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ตั ว แทนจํ า หน า ยภาพยนตร ร ายใหญ คิด เปน
สัดสวนรอยละ 70 ไดแก บริษัท เอ็มพิคเจอร จํากัด ,บริษัท มงคลฟลม จํากัด,บริษัท เอ็มวีพี จํากัด,บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร
เนชั่นแนล พิคเจอรส (ฟารอีสต) จํากัด ,บริษัท วอนเนอร บารเทอรส (FE) จํากัด ,บริษัท โมโนฟลม จํากัด และบริษัทโซนี่ พิค
เจอรส รีลิสซิ่ง วอลท ดิสนีย สตูดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด
2.
บริษัทตัวแทนจําหนายอิสระคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 โดยสวนใหญไมไดเปนบริษัทใน
เครือของบริษัทผลิตรายใด แตจะเปนผูซึ่งจะนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศ หรือผูที่จัดหาภาพยนตรภายในประเทศเอง โดย
จะทําธุรกิจในลักษณะซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากบริษัทผูผลิตหรือผูสรางภาพยนตร จากตลาดคาภาพยนตรในตางประเทศ เชน
เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส หรือจากผูสรางภาพยนตรรายเล็กภายในประเทศทั่วไป โดยอาศัยเน็ตเวิรคที่มีอยูในการดําเนิน
ธุรกิจ

บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยและจัดจําหนาย
บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย มีผูที่เขามาในวงการผลิตภาพยนตรเพิ่มขึ้นหลายคาย เชน กลุมของ
บริษัท อารเอส โปรโมชั่น, กลุมของบริษัทแกรมมี่, กลุมในเครือสถานีโทรทัศนชอง 3, กลุมไฟวสตาร, กลุมสหมงคลฟลม กลุม
บริษัท โมโน กรุป รวมถึงบริษัทในกลุมของบริษัทเมเจอร อาทิเชน บริษัท M39 จํากัด ,บริษัท ทรานฟอรเมชั่น ฟลม จํากัดและ
บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร เอ็ น เตอร เทนเมน ท จํ า กั ด เป น ต น ซึ่ ง แนวโน ม ที่ ธุ รกิจ ภาพยนตรไทยมีก ารเติบ โตค อ นข า งสูง จึ ง มี
ผูประกอบการหลายคายที่ อาทิเชน บมจ. เวิรคพอยท เอ็นเตอเทนเมนท บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น เขาเล็งเห็นโอกาสในการลงทุน
และเขาสูธุรกิจนี้ การรวมลงทุนสรางภาพยนตร เปนการลดความเสี่ยงในแงการลงทุนการสรางภาพยนตรไดดีกวาในอดีต จะ
ชวยใหกระจายความเสี่ยง ลดการขาดทุนจากการผลิต รวมถึงมีทุนสรางภาพยนตรคุณภาพไดมากขึ้น และมีตลาดหารายได
จากช อ งทางต างๆ ทั้ ง ในและตา งประเทศ เนื่ อ งจากพั น ธมิ ตรที่ เข ารว มมี ความชํ านาญเฉพาะดาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส วนทําให
ภาพยนตรเรื่องนั้น ๆ มีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการรณรงคและปลุกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม ใหลูกคา ลด ละ เลิก
การใชหลอดซึ่งเปนขยะฟุมเฟอยใชครั้งเดียวทิ้งและยากตอการยอยสลาย ซึ่งเปนปญหาขยะที่สง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยู
ในปจจุบัน บริษัทฯ พรอมเปน Green Cinema หันมาใหบริการหลอด ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอยางน้ําตาลออยที่สามารถ
ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ เริ่มใหบริการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชิญชวนลูกคาซึ่งเปนกลุมคน
รุนใหมใหตระหนักและใสใจปญหาสิ่งแวดลอม โดยไดจัดวางถังขยะแยกประเภท ไดแก พลาสติก, กระดาษ และ ขยะทั่วไป
เพื่องายตอการทิ้งและงายตอการนําไปกําจัดขยะตอไป เพื่อชวยแกปญหาขยะลนเมืองและการกําจัดขยะที่ถูกวิธีซึ่งจะชวยลด
ภาวะกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการกําจัดขยะที่ผิดประเภท

ธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะและไอซสเก็ต (Bowling Karaoke & Ice Skate Business)
ดวยการวางกลยุทธการตลาดเนนสรางความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
ธุรกิจหลัก กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดขยายเขาสูธุรกิจโบวลิ่งใชชื่อทางการคาวา “เมเจอร โบวล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด
โบวล” สุดยอดโบวลิ่งสมบูรณแบบ โดยวางนโยบายการเปดสาขาของเมเจอร โบวล ควบคูไปกับการขยายสาขาของโรง
ภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทั้งนี้ยังไดเสริมกิจการลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมเขามาภายใตแบรนด “ซับ ซีโร” จํานวน 3
แหง ไดแก สาขาเอสพลานาด งามวงศวาน, สาขาสุขุมวิท ,สาขาเมกาซีนีเพล็กซ
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทฯ ไดเริ่มธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะในป 2540 ที่สาขาสุขุมวิท จํานวน 20 เลน โดยเนนความหลากหลาย
ของการบริการเพื่อเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรภายใตชื่อ “เมเจอรโบวลฮิต” ซึ่งบริการโบวลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อ
ความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเปนรูปแบบที่แตกตางจากโบวลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเนนเพื่อการกีฬา เมเจอร
โบวลมีรูปแบบผสมผสานระหวางบริการโบวลิ่งดวยอุปกรณโบวลิ่งสะทอนแสง (Cosmic Bowl) สะทอนแสงทั้งลูก พิน และ
เลน เขากับบรรยากาศบันเทิง ในลักษณะ Boutique Bowl พรอมการใหบริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูมาใช
บริการ พรอมกันนี้ยังมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดการแขงขัน (Tournament) พรอมจัดเลี้ยงเปนหมู
คณะ เปนสถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆ สามารถมาสังสรรคดวยกันได ตอมาในป 2549 บริษัทไดเปดตัวโบวลิ่งแบรนดใหม
ออกสูตลาดภายใตชื่อ “บลูโอริทึมแอนดโบวล” โดยมีลักษณะเปนแฟชั่นโบวลิ่งมุงเนนกลุมลูกคายานใจกลางเมือง โดยเปด
ใหบริการแหงแรก ณ หางสรรพสินคาสยามพารากอนมีโบวลงิ่ 38 เลน หองคาราโอเกะ 16 หอง และหองแบบ Platinum 2
หอง ภายใน 1 หองประกอบดวยเลนโบวลิ่ง 4 เลน และบริการคาราโอเกะ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี
อัตราคาเกมสโบวลิ่งถัวเฉลี่ยอยูระหวาง 80 บาทถึง 190 บาทตอเกมส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาขา ชวงวันและเวลาทําการ
นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูที่มาใชบริการไดแก บริการใหเชารองเทา จําหนายถุงเทา และบริการ
จําหนายสินคาและอุปกรณโบวลิ่งในรานโปรชอป (Proshop) ซึ่งเปนรานคาที่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอก
บริการหองคาราโอเกะในนาม “เมเจอร คาราโอเกะ” เปนอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงที่สอดคลองเปนอยางดีกับ
ความนิยมและพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการโบวลิ่งที่นิยมมากันเปนกลุมคณะ ตามนโยบายของบริษัท เมเจอร โบวล
จะมีหองคาราโอเกะเปดใหบริการตามความเหมาะสมของแตละสาขา
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นอกจากนี้ บริษัทไดเปดตัวลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมภายใตชื่อ “ซับซีโร” ซึ่งกลายเปนที่สังสรรคสําหรับกลุมคน
รุนใหมใจกลางเมืองสรางความสนุกแปลกใหมบนลานไอซสเก็ตเพื่อตอบสนองทุกกลุมลูกคาที่นิยมกีฬาทาทายสุดอินเทรนด
ภายใตคอนเซ็ปต “Sport and Entertainment” เปนสถานที่ที่ลูกคาเขามาเลนกีฬาและไดรับความบันเทิงดวยบนพื้นที่
ใหบริการตอสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยังใหบริการลาน Academy สําหรับเรียนรูวิธีการเลนกับโคช
ระดับมืออาชีพดวยบรรยากาศสวนตัว โดยจะมีสอนเลนทั้งแบบ Figure และ Hockey
ในระหวางป 2562 บริษัทไดปดดําเนินการสาขาอุดรธานี (เมษายน 2562) ,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ (บลู
โอ) (เมษายน 2562) และซับซีโรสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม (กันยายน 2562) สําหรับสาขาที่ผลประกอบการไมดี ทําให
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทเปดใหบริการในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งหมด 12 สาขา ประกอบดวยเลนโบวลิ่ง 267 เลน หองคาราโอเกะ 153 หองและลานสเก็ตน้ําแข็งจํานวน 3 ลาน มี
รายละเอียดดังนี้
สาขาในประเทศ
1.สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)
2.สาขารัชโยธิน (บลูโอ)
3.สาขารังสิต (บลูโอ)
4.สาขาเมกาซีนีเพล็กซ (บลูโอ)
5.สาขางามวงศวาน-แคราย (บลูโอ)
6.สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ)
7.สาขาพัทยา (บลูโอ)
8.สาขาปนเกลา
9.สาขาสุขุมวิท (บลูโอ)
สาขาในตางประเทศ
10.สาขาอิออน มอลล

จํานวน จํานวนหอง จํานวนลาน
เลนโบวลิ่ง คาราโอเกะ สเก็ตน้ําแข็ง
38
16
36
19
26
13
24
25
1
24
13
1
22
17
22
9
20
14
20
10
1
13

-

-

11.สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

8

-

-

12.สาขาอิออน มอลล 2 ประเทศกัมพูชา

14

-

-

267

153

5

รวมทั้งสิ้น
2.2

การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจโบวล่งิ คาราโอเกะและไอซสเก็ต

2.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธการตลาด
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางตําแหนงสินคาและบริการ (Positioning) ให “เมเจอร โบวล ฮิต” เปนสุดยอด
โบวล่ิงที่มีความสมบูรณ ทั้งในเรื่องการออกแบบและการใหบริการที่เขาถึงความตองการของผูมาใชบริการ ดวยวัตถุประสงค
ของการดําเนินธุรกิจโบวลิ่งเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตรและเพิ่มความหลากหลายใหบริการภายในสาขาของเมเจอร ซีนี
เพล็กซ ทําใหกลยุทธการตลาดดานตางๆ ที่นํามาใช ลวนเปนกลยุทธการทําตลาดรวมและสอดคลองกับกลยุทธการตลาดของ
โรงภาพยนตร ประกอบดวยกลยุทธมาตรฐานสูง กลยุทธดานทําเลที่ตั้งที่สมบูรณ กลยุทธการทําตลาดเชิงรุก และกลยุทธการ
__________________________รับรองความถูกตอง
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สรางพันธมิตรธุรกิจ แมวาจะมีรายละเอียดตางกันบางเนื่องจากความตางในการดําเนินธุรกิจ นอกจากเมเจอร โบวล ฮิต ยังมี
แบรนด บู ล โอ ริ ทึ ม แอนด โบว ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ให เ ข า ถึ ง กลุมเป าหมายมากยิ่ ง ขึ้น โดยวางตําแหนง ของ
ผลิตภัณฑใหแตกตางจากเมเจอรโบวล ซึ่งจะเนนความเปน urban lifestyle และกลุมเปาหมายผูซึ่งชื่นชอบการพบปะสังสรรค
ในสถานที่ท่ีมีบรรยากาศหรู และการบริการเปนเสิศ โดยสถานที่ตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด โบวล ไดตั้งอยูกับหางใหญใจกลาง
เมือง นอกจากนี้ในสวนของลานสเก็ตน้ําแข็ง ยังเขาถึงกลุมเปาหมายในระดับเด็ก และวัยรุน เนื่องจากมีการจัดคลาสอบรมที่
ไดรับความสนใจเปนอยางมาก
ข.
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ฐานลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายหลักของธุรกิจโบวลิ่ง เปนกลุมและชวงวัยเดียวกับลูกคาของธุรกิจโรง
ภาพยนตร ที่นิยมและชื่นชอบในความทันสมัยของสินคาและบริการ และมีพฤติกรรมการใชจายสินคาเพื่อความบันเทิงอยาง
สม่ําเสมอ
ค.
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
1.
ณ สาขาของเมเจอร โบวล ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด โบวล
2.
ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ที่เขาถึงลูกคาโดยตรง
2.2.2

ภาวะการแขงขัน

ก.

ผูประกอบการ
ในปจจุบันผูประกอบการสถานโบวลิ่งเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลที่มีสาขามากกวา 5 สาขา มีเพียง
เมเจอรโบวล ฮิตและ บลูโอ ริทึ่ม แอนดโบว จึงจัดอยูในอันดับ 1 ของธุรกิจในประเทศไทย
ข.
แนวโนมการแขงขัน
เนื่องดวยธุรกิจโบวลิ่งมีขอจํากัดอยูหลายประการ ซึ่งทําใหการเขามาของผูประกอบการรายใหมเปนได
คอนขางยาก ตัวอยางขอจํากัดเชน ขนาดพื้นที่ใหบริการที่มีขนาดใหญ อีกทั้งถูกจํากัดดวยความกวางและความยาวของเลน
โบวลิ่ง และเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงในการกอสรางสถานที่และจัดซื้ออุปกรณโบวลิ่ง เปนตน
สําหรับแนวโนมการแขงขันในธุรกิจของกลุมผูประกอบการรูปแบบเดิม นาจะออกมาในลักษณะของการเรง
พัฒนารูปแบบการใหบริการและอาจมีการแขงขันในดานราคาประกอบดวย ทั้งนี้ไมมีผลกระทบกับ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ
“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล”ดวยเหตุผลของรูปแบบ และกลุมลูกคาที่ตางกัน เชน กลุมครอบครัว เปนตน โดยที่ เมเจอร โบวล ฮิต
สรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นๆ ดวยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัวที่พาลูกหรือเด็ก
เขามาใชบริการ
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

2.3.1

การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย

ก.

บริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโบวลิ่ง
อุปกรณโบวลิ่งที่มีจําหนายในปจจุบันเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ
ในกรณีของ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล” ใชอุปกรณโบวลิ่งที่ทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผูนํา
อุปกรณโบวลิ่งระดับโลก โดยเปนการซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ข.
อาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับสวนงานครัวดูแลดานอาหารและเครื่องดื่มนั้นการจัดซื้ออาหารสดจะเปนในลักษณะวันตอวันโดย
การประมูลเปรียบเทียบราคาแตละรายสวนเครื่องดื่มจําพวกแอลกอฮอลนั้นสวนใหญจะเปนสินคาในกลุมสปอนเซอรเปนหลัก
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และมีสินคาจากรายอื่นเสริม การสั่งซื้อจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเปนหลักไมมีรายประจําผูกขาดทําใหเกิดความ
คลองตัวในการจัดซื้อสูง
2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมม-ี

ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา (Advertising Business)
ภายใตการดําเนินงานของ “บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ” ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพื่อใหบริการสื่อโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ พารากอน
ซีนีเพล็กซ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ อีจีวี ซีนีมา เมกา ซีนีเพล็กซและอื่นๆทั้ง 7 แบรนด ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
รวมไปถึงในสวนของ เมเจอรโบวล เมเจอรคาราโอเกะ บลูโอ ริทึมแอนดโบวล และธุรกิจตางๆที่ เมเจอรซีนีเพล็กซกรุป ถือ
หุนอยู เชน สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท รวมถึงการใหบริการทําโปรโมชั่นภาพยนตรและใหบริการทางการตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การโฆษณาในโรงภาพยนตร ปจจุบันเรียกวา Cinemedia จัดเปนชองทางโฆษณาอีกชองทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
และเปนที่นิยมของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคา เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่กําหนดไดมากกวาการ
โฆษณาผานสื่อประเภทอื่นอยางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ หรือแผนปายโฆษณา รวมถึงนวัตกรรมโฆษณา ใหมลาสุดที่เรียกวา 4D
Ads ที่ลูกคาจะไดรับอรรถรส มากขึ้น สื่อตางๆของบริษัทฯ เปนการโฆษณาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแนวกวาง (Mass
Advertising) โดยบริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายและชองทางการขายใหหลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดมากขึ้นรวมทั้งจํานวนโรงภาพยนตรที่เพิ่มขึ้น โดยมีจํานวนผูเขามาใชบริการในศูนยการคา โรงภาพยนตร และ โบวลิ่ง ของ
บริษัทฯ ในป 2562 ที่มีกวา 40 ลานคน จากการขยายสาขาและจํานวนโรงภาพยนตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตางจังหวัด ซึ่ง
เปนที่สนใจของแบรนดที่มีสินคาระดับแมส ที่จําหนายแกกลุมลูกคาทั่วประเทศ เพราะถือเปนโอกาสในการสื่อสารถึงกลุมลูกคา
ในวงกวางมากขึ้น และจากความไมหยุดนิ่งที่จะหานวัตกรรมใหมๆมานําเสนอแกลูกคาของโรงภาพยนตร ทําใหบริษัทฯ
สามารถเลือกแบรนดสินคาตางๆ ตามกลุมลูกคาแตละกลุมได เชน โรงภาพยนตร Kids Cinema เปนการสรางโอกาสสราง
รายได จากการขยายฐานไปยั ง แบรนดพ าร ตเนอรที่ เป นแบรนด สินค าสํา หรั บครอบครัว เป น ต น ทํ า ให สื่ อ โฆษณาในโรง
ภาพยนตรยังมีศักยภาพในการเติบโตและการแขงขันสูง เพราะเปนสื่อที่นิยมและมียอดเงินโฆษณาสูง ในอุตสาหกรรมโฆษณา
ในโรงภาพยนตรที่บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาสนใจเลือกและจัดสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการ
ลงโฆษณาในสื่อโทรทัศน วิทยุและออนไลน เนื่องจากจุดเดนของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตรสามารถคาดการณจํานวนของ
ผูรับสื่อโฆษณาหรือผูบริโภคไดคอนขางชัดเจน อีกทั้งสามารถสื่อไดตรงกับกลุมลูกคาที่ตองการ
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

2.1.1

บริการสื่อโฆษณา (Media Provider)

ประกอบดวยบริการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1.
โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads)
2.
โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)
3.
โฆษณาบนปายโฆษณาพลิกได 3 หนา (Tri Vision) บนผนังหนาโรงภาพยนตร
4.
โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจําหนายบัตรชมภาพยนตร
__________________________รับรองความถูกตอง
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเครื่องดื่ม
โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเครื่องดื่ม
โฆษณากลางแจง (Billboard/Cut-out)
โฆษณาสี่มิติในโรงภาพยนตร 4D Ads
โฆษณาบนจอภาพยนตร 270 องศา (Screen X)
Namimg Sponsor ตามโรงภาพยนตรที่จัดสรางขึ้นแบบมีลักษณะเฉพาะตางๆ ซึ่งสื่อโฆษณาตรงสวน
เติบโตตามโรงภาพยนตรใหมๆ หรือระบบโรงภาพยนตรในรูปแบบใหมๆ ที่สามารถสรางอิมเมจใหกับ
แบรนดของพารตเนอรได และสวนใหญแลวการซื้อชื่อโรงภาพยนตรจะเปนการเซ็นสัญญาระยะยาวขั้นต่ํา
1 ป ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการขายโฆษณาในรูปแบบนี้เปนรายป อยางตอเนื่อง

2.1.2

การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Movie Promotion)

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะของบริการ
1.
การทํากิจกรรมรวมกับบริษัทผลิตภาพยนตร (Movie Co-promotion) โดยมีบริษัทเจาของสินคาเขารวม
เปนผูสนับสนุนรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
2.
การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Film Promotion) เปนการทําโปรโมชั่นนําเสนอภาพยนตรใหกับคายหนัง
อิสระ
2.1.3 การใหบริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)
เปนการจัดกิจกรรม On Ground Marketing เปนการสราง Engagement ใหกับแบรนดพารตเนอร โดยใหบริการ
กับบริษัทเจาของสินคาทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุมเปาหมายที่กําหนด ทั้งภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร และบริษัท
ฯ ยังใหความสําคัญกับกิจกรรม On Ground ในรูปแบบตางๆ กับคอหนังในประเทศไทย ไมวาจะเปนกิจกรรมที่เปนซิกเนเจอร
อยาง Movie on the Beach และ Movie on the Hill กิจกรรมดูหนังเอาตดอรที่เมเจอรไดจัดตอเนื่องมาเปนปที่ 7 และปที่
3 ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมดังกลาว นอกเหนือจากสรางประสบการณการดูหนังที่แตกตางจากคูแขงใหกับแบรนดเมเจอรแลว
เมเจอรยังตอยอดกิจกรรมนี้ดวยการสรางรายไดจากการขายโฆษณากับแบรนดพารตเนอร เพื่อใหแบรนดพารตเนอรเขามามี
สวนรวมในงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนปายสปอนเซอร การออกบูธจําหนายสินคา และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อ
Engagement กับผูเขารวมงาน นอกจากนี้ เมเจอรยังไดจับมือกับแบรนดพารตเนอรที่สนใจจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นมาใหม
เพื่อใหสอดคลองกับหนังดังในชวงเวลานั้นๆ เชน Wiko Exclusive Movie Day 2019, Krungsri First Choice Exclusive
Movie Night Avengers : End Game เปนตน
2.1.4 การบริหารสื่อโฆษณาในรูปแบบ Media Solution
ในป 2562 เปนปแรกที่สื่อโฆษณาเมเจอรมีการนําเสนอแพ็กเกจโฆษณาใหกับลูกคาในรูปแบบมีเดียโซลูชั่น ดวยการ
รวมกับแบรนดพารตเนอรศึกษาความตองการของแบรนด เพื่อออกแบบการตลาดและกลยุทธตางๆ รวมกัน ผาน Big Data
Analysis จากผูชมที่เขามาชมภาพยนตรในเครือเมเจอร และฐานสมาชิกบัตร MGEN ,M Pass และอื่นๆ มาวิเคราะหทํา
Cross Marketing รวมกับแบรนดพารตเนอรของ Major CineAd มากขึ้น

2.2

การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจบริการสื่อโฆษณา (Advertising Business)

2.2.1

การตลาด
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ก.

กลยุทธการตลาด
ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร กลยุทธการตลาดจะเนนการนําเสนอใหลูกคาบริษัทโฆษณาและ
บริษัทเจาของสินคาเห็นวาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนแหลงชุมนุมของกลุมผูบริโภคที่มีรสนิยมการใชจายซื้อสินคา
เพื่อความบันเทิงอยางไมจํากัด ฐานอายุคอนขางกวางตั้งแตวัยรุน วัยทํางานและกลุมที่มาเปนครอบครัว โดยกลุมที่มีความ
สม่ําเสมอในการเขามาใชบริการจะเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน จากขอมูลรายไดโรงภาพยนตรและโบวลิ่งสามารถประเมินยอด
จํานวนผูท่ีเขามาใชบริการ (Visitor) ภายในสาขาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซและมีความถี่ในการเขามาใชบริการมากนอย
ตางกันในแตละสาขา ทั้งนี้จํานวนผูที่เขามาใชบริการแตละสาขาจะแปรผันตามจํานวนโรงภาพยนตร โบวลิ่ง และบริการอื่นๆ
ในสาขา
การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสงเสริมการขายแบบโตตอบสอง
ทาง (Interactive media) และ การทําโฆษณาสินคารวมกับเจาของผลิตภัณฑ (Cross promotion) ซึ่งสามารถทําไดกับทุก
พื้นที่สาขาของ เมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวี อันไดแกภายในและภายนอกโรงภาพยนตร บริเวณลานโบวลิ่ง หองคาราโอเกะ
พื้นที่สวนกลางในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร
ข.

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของสื่อโฆษณาสําหรับโรงภาพยนตรจะมีความหลากหลาย เนื่องจากบริษัทฯมีโรงภาพยนตร ที่
ออกแบบใหเขากับกลุมลูกคาเฉพาะแตละกลุมและกลุมลูกคาตามความหลากหลายของภาพยนตรที่เขาฉาย ซึ่งแบงออกได 2
ประเภทคือลูกคาบริษัทโฆษณา (Media Agency) และลูกคาทางตรง (Direct Client) คือบริษัทเจาของสินคา ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน ซึ่งปจจุบันบริษัทไดใหความสําคัญและทํางานรวมกับ Agency โฆษณาผานการ Workshop และแผนโฆษณา
รวมกันเพื่อเหมาะสมกับลูกคาแตละแบรนดมากขึ้น การรวมมือกับ Agency เปนการมุงเนนเพิ่มฐานแบรนดพารตเนอรที่เปน
Global Brand ซึ่งในปจจุบันไดมีบริษัทที่เปน Global Brand เขามาบุกตลาดในประเทศไทยจํานวนมาก และบริษัทเหลานั้น
ใชงบประมาณการตลาดสูงในการสรางการเติบโตใหกับธุรกิจอยางรวดเร็วในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปนการเขาถึงบริษัท
ขนาดกลางและเล็กที่ซื้อโฆษณาผาน Agency ไดอีกดวย
ค.

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
สํ า หรั บ ลู ก ค า บริ ษั ท โฆษณา และลู ก ค า ทางตรง (Direct Client) การเข า ถึ ง ลู ก ค า บริ ษั ท ใช วิ ธี Direct
Approach ดวยพนักงานขายสื่อโฆษณาที่มีความรูในผลิตภัณฑของบริษัทเปนอยางดี สามารถผสมผสานความตองการของ
ลู ก ค า ให เ ข า กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ และกลุ ม ลู ก ค า ในโรงภาพยนตร เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ยอดขายให กั บ ลู ก ค า และสื่ อ สารให บ รรลุ
วัตถุประสงคของลูกคาเปนสําคัญ
2.2.2

ภาวะการแขงขัน

ก.

มูลคาตลาดและสวนแบงตลาด

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคาใชจายโฆษณาผานสื่อโรงภาพยนตรและสื่อโฆษณา
ภายนอกอาคาร (Outdoor) ในป 2562 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลคารวมประมาณ 124,267 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคากอนหัก
สวนลดใหกับลูกคา เติบโตจากปกอนหนาจํานวนกวา 4,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 โดยสื่อในโรงภาพยนตร มีมูลคา
กวา 9,000 ลานบาท ซึ่งเติบโตจากปกอนหนาถึงรอยละ 20 ซึ่งเปนสื่อโฆษณาที่เติบโตสูงสุด ในจํานวนสื่อทั้งหมด โดยอันดับ
สองไดแก สื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งสะทอนถึงความนิยมของบริษัทโฆษณาในโรงภาพยนตร ในดานโอกาสการเขาถึงกลุมผูชมสูงสุด
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สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 65

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ข.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

แนวโนมการแขงขัน

เนื่องดวยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาที่มีคอนขางจํากัดในแตละป ทําใหการ
จัดสรรงบโฆษณาแตละประเภทตองมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาเปนหลักสําคัญ ทําใหแนวโนมการแขงขัน
นาจะออกมาในรูปของแตละคายโรงภาพยนตรหันมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตรใหมีความทันสมัยเพื่อเพิ่มความ
นิยม แตทั้งนี้เมเจอร ซีนีเพล็กซไดกาวรุดหนาอยางโดดเดน และเหนือคูแขงในธุรกิจโรงภาพยนตร เนื่องจากเมเจอร ซีนี
เพล็ ก ซ เป น Entertainment Complex และมี บ ริ ก ารที่ ม ากกว า โรงภาพยนตร มี สิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ ความบั น เทิ ง
หลากหลายชนิด พรอมใหบริการแกลูกคาที่เขามาใชบริการในสาขา และมีพื้นที่ภายในสาขาที่สามารถจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดได ทําใหโอกาสในการสรางและขยายฐานลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีลักษณะที่แนนอนและตอเนื่องดวยนโยบายการ
พัฒนาที่ไมหยุดนิ่งทั้งการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการที่สม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความตองการและรสนิยมของลูกคาเปน
หลัก ทําใหโอกาสในการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เหนือกวาคูแขง
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

2.3.1

การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย

เปนการใชทรัพยากรเฉพาะที่มีอยูในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ เพื่อจัดกิจกรรมสรางรายไดเขาบริษัทฯ เชน โรง
ภาพยนตร โบวลิ่ง พื้นที่ภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ รวมทั้งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพื่อการโฆษณา เปนตน
2.3.2

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมม-ี

ธุรกิจใหบริการพื้นที่เชา (Rental Space Business)
การประกอบธุรกิจใหบริการพื้นที่เชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคูไปกับการเปดสาขาใหม
โดยการใหบริการพื้นที่เชามีเปาหมายเพื่อสรางความหลากหลายใหกับบริการภายในสาขา โดยการจัดหาและคัดเลือกประเภท
รานคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชจายของลูกคาที่เขามาใชบริการเปนสําคัญ
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

2.1.1

พื้นที่ใหเชา

บริ ษั ท ฯ ให บ ริ ก ารพื้ น ที่ เ ช า ในรู ป แบบ Standalone เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ที่ ห ลากหลาย
นอกเหนือจากใหบริการโรงภาพยนตร โบวลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของรานคาให
สอดคลองกับรสนิยมและพฤติกรรมของผูที่เขามาใชบริการเปนหลัก โดยมีทั้งการเชาในอาคารเปนรานคาที่มีขนาดเล็ก-ใหญ
ตามที่ลูกคาตองการ และรานคา outdoor market ภายนอกอาคาร ซึ่งมีการจัดวางผังโซนรานอาหาร รานขายของ และมี
ดนตรีสดแสดงใหรับฟงฟรีทุกคืน ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2562 โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว สถานีหาแยกลาดพราว ถึง
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สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแลวเสร็จและเปดดําเนินการเปนที่เรียบรอย สงผลใหสาขารัชโยธินมีลูกคามาใชบริการ
มากขึ้น
ขอมูลพื้นที่เชาและอัตราเชาพื้นที่ ณ 31 ธันวาคม 2562
สาขาในประเทศไทย

1.สาขาเมโทรโพลิส
2.สาขางามวงศวาน แคราย
3.สาขาสุขุมวิท
4.สาขารัชโยธิน*
5.สาขารังสิต*
6.สาขาออมใหญ
7.สาขาฟวเจอรรังสิต
8.สาขาสําโรง
9.สาขาสยามพารากอน
10.สาขาควอเทียร ซีเนอารต
11.สาขาพิษณุโลก
12.สาขาบางกะป
13.สาขาโลตัส นวนคร
14.สาขาสมุย
15.สาขาเชียงใหม
สาขาในตางประเทศ
16.สาขาเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ใหเชา (ตรม.)

อัตราการเชาพื้นที่
(Occupancy
Rate) (%)

สิทธิการเชา

21,961
11,481
6,645
2,909
1,564
1,150
673
429
374
253
186
110
99
89
30

100%
77%
95%
100%
89%
73%
100%
100%
84%
100%
100%
0%
100%
0%
100%

ใหเชาชวง
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง
ใหเชาชวง

891
48,845

100%
92%

ใหเชาชวง

หมายเหตุ * เฉพาะพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา ซึ่งมิไดโอนไปที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

พื้นที่เชาภายใตการบริหารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
1. สาขารัชโยธิน
2. สาขารังสิต
3. สาขารัชโยธิน อเวนิว

พื้นที่ใหเชา (ตรม.)
(ไมรวมพื้นที่รายการ
ระหวางกัน)
8,531
2,269

อัตราการเชาพื้นที่
Occupancy Rate
(%)
89%
84%

8,340

69%

19,141
80%
รวม
2.1.2
รูปแบบสัญญาเชา
พื้นที่ใหเชาเปดเปนรานคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือรานคาเชาที่ทําสัญญาเชาระยะยาว
มากกวา 3 ป และรานคาเชาที่ทําสัญญาเชาระยะสั้นไมเกิน 3 ป
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สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 67

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

2.1.3

บริการระบบสาธารณูปโภค
เปนบริการเสริมที่ควบคูไปกับการใหเชาพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลักๆ เชนการ
ใหบริการแสงไฟ ไอเย็น และบริการพื้นที่สวนกลางเชน ลิฟทโดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบปองกันอัคคีภัย บริการทําความ
สะอาด บริการรักษาความปลอดภัย และการใหบริการที่จอดรถภายในสาขา
2.2

การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจใหบริการพื้นที่เชา (Rental Space Business)

2.2.1

การตลาด

ก.

กลยุทธการตลาด
เนื่องจากลักษณะเดนของพื้นที่ใหเชาอยูในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนกลยุทธการขายในตัวที่ทําให
การขายพื้นที่เปนไปอยางราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ทั้งนี้เนื่องจากกลุมลูกคาและจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการภายในสาขา
ที่เพิ่มจํานวนอยางตอเนื่อง เปนประเด็นพิจารณาหลักที่เจาของรานคาเลือกที่จะเปดสาขาตามสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ
ข.
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาที่เชาพื้นที่ภายในสาขา จะตองเปนรานคาระดับแนวหนาที่ไดรับการพิจารณาวามีสินคาและบริการที่
มีเอกลักษณและโดดเดนในประเภทนั้นๆ อีกทั้งมีรูปแบบการตกแตงรานคาที่สอดคลองกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร ซีนี
เพล็กซที่วางแนวไว โดยรานคาสวนใหญเปนพันธมิตรที่มีความสัมพันธกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ตอเนื่องมาตั้งแตสาขาแรกที่
สุขุมวิท และดวยความสัมพันธอันดีทําใหการใหเชาพื้นที่สําหรับสาขาใหมที่จะเกิดขึ้นเปนไปอยางราบรื่น ประกอบกับพื้นที่ของ
เมจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีมากเหมือนพลาซาอื่นๆ ดวยการรักษาภาพลักษณของเมเจอรซีนีเพล็กซ ที่ไมมุงหวังทําธุรกิจดานการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย แตเปนการรักษาสมดุลการใชพื้นที่เพื่อใหเกิดความคุมคาของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของสินคา จึง
สามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ไดเกือบทั้งหมดทุกสาขา เนื่องจากเปนลูกคารายเดิมที่ขยายสาขาไปพรอมกับโรง
ภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เชน ราน เค เอฟ ซี รานเอ็ม เค สุกี้ รานแมคโดนัล รานแบลค แคนยอน และรานหนังสือบี ทู
เอส เปนตน
ค.
ชองทางการจําหนาย
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดําเนินการใหเชาพื้นที่โดยผานทีมงานขายพื้นที่ เขาเสนอรูปแบบ และจุดเดนของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยมีจํานวนลูกคาและฐานลูกคาที่เขามาใชบริการภายในสาขาเปนจุดขายสําคัญ ประกอบกับภาพลักษณ
ที่โดดเดนตรงเปาหมายกลุมผูมาใชบริการภายในอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ ซึ่งเปนอีกทางเลือกของเจาของกิจการในการลงทุน
2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ดวยความแตกตางจากคูแขงในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ
ดวยประสบการณการเปดสาขาที่ผานมา แมวาจะมีบางสาขาที่ตั้งอยูใกลกับศูนยการคาและบางสาขาตั้งอยูในศูนยการคา
ลูกคาพื้นที่เชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังคงใหความเชื่อมั่นที่จะเปดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหมของเมเจอร ซีนี
เพล็กซ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ภายในศูนยการคาตางๆ ในวันนี้ยังขาดแคลนและมีจํานวนไมเพียงพอ ดังนั้นจึงเริ่มเกิดการ
ลงทุนศูนยการคาใหมขึ้นในเขตพื้นที่ตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
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-ไมม-ี

ธุรกิจสื่อภาพยนตร (Movies Content)
บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อภาพยนตรภายใตบริ ษัท เอ็มพิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
(มหาชน) เปนการรวมกันของธุรกิจ จัดจําหนายลิขสิทธิ์ ภาพยนตรวีซีดี ดีวีดี บลูเรย ผลิตภาพยนตรไทย และสื่อภาพยนตรตา ง
ๆ เพื่อฉายผานโรงภาพยนตรชั้นนําของประเทศไทย พรอมทั้งจําหนายลิขสิทธิผานทางสื่อโทรทัศนในรูปแบบของ Free TV
และระบบ Pay TV ซึ่งถือเปนการรวมกันตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยธุรกิจดังกลาวไดสงเสริมรายไดแกธุรกิจหลักของบริษัท
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ธุรกิจสื่อภาพยนตรสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือการจัดหาภาพยนตร และผลิตภาพยนตร เพื่อจัดจําหนายภายใน
โรงภาพยนตร และการจัดจําหนายในชองทางโทรทัศน และชองทางออนไลนตางๆ โดยเขาซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจําหนาย
ภาพยนตรจากผูผลิตภาพยนตร และทําการโฆษณาประชาสัมพันธควบคูกันไป
2.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

อุตสาหกรรมสื่อภาพยนตรในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยแนวโนมของโรงภาพยนตรที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น รวมถึงสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลนตางๆ ที่เกิดใหมเพื่อทดแทนสื่อวีซีดี และดีวีดีที่มีการปรับตัวลดลง ทําใหเขาถึง
ผูบริโภคไดมากและเร็วขึ้น ทําใหบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรมีการแขงขันกันสูง ไมวาจะเปนการคัดเลือกภาพยนตรที่นาสนใจ
และมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมเมื่อเขาฉายในโรงภาพยนตร ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมสงเสริมการขายใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ผลกระทบทางดานการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตรยังคงเปนปญหาที่มีมาอยางตอเนื่องในปจจุบัน เนื่องจากมีการ
ลักลอบวางจําหนายอยางแพรหลาย ซึ่งราคานั้นต่ํากวาราคาขายของภาพยนตรลิขสิท ธิ์มาก ดังนั้นรัฐบาลไดมีนโยบาย
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อยางเครงครัดมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลไดประชุมมีมติใหตั้งศูนยปฎิบัติการปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ (ศปช.) เพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
มารวม ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอ
ศ.) เพื่อดําเนินการปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิอยางเด็ดขาด ในสวนของบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรไดรวมกับ
กร
มทรัพสินยทางปญญาเปดชองทางใหผูบริโภคแจงขอมูลผูละเมิดลิขสิทธิทางปญญาผานทางเวปไซดและโทรศัพทของกรม
ทรัพยสินทางปญญา
และเนื่องดวยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตรในประเทศไทย ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ ผูผลิต
ภาพยนตรไทยที่มีคุณภาพมีจํานวนผูขายนอยรายและภาวะการแขงขันในตลาดผลิตภาพยนตรไมสูงมาก สงผลตอแนวโนมของ
ธุรกิจผลิตภาพยนตรใหไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องตามไปดวย บริษัท เอ็มพิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ไดเล็งเห็นความสําคัญของแนวโนมธุรกิจภาพยนตไทย ดังนั้นจึงจัดตั้งบริษัท เอ็มเทอรตี้ไนท สตูดิโอ จํากัด (M39) บริษัท เอ็ม
ทาเลนท จํากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ทาเลนท วัน จํากัด) และบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่สราง
ภาพยนตรที่มีคุณภาพปอนเขาสูตลาดทั้งไทยและตางประเทศ รวมถึงไดรวมทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆสรางภาพยนตรไทย
ที่มีคุณภาพ และความเสี่ยงในการขาดทุนต่ํา เพื่อสงเสริมรายไดที่มั่นคงใหบริษัทตอไป
2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมม-ี
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3. ปจจัยความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยในนามของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดําเนินงานไดดังนี้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตรที่เขาฉาย
ผูประกอบการโรงภาพยนตรในฐานะของผูฉายภาพยนตรจําเปนตองพึ่งพาภาพยนตรที่เขาฉายคอนขางสูง หาก
บริษัทไมสามารถหาภาพยนตรเพื่อนํามาฉายในโรงภาพยนตรได สงผลใหบริษัทสูญเสียรายได เนื่องจากเปนปจจัยหลักที่
สํ า คั ญ ในการก อ ให เกิ ดรายไดของธุ รกิจ หรื อ คิ ด เปน อั ตรารอ ยละ 74 ของรายไดทั้ งหมดของบริษั ท รายไดหลัก ของโรง
ภาพยนตรมาจากการจําหนายบัตรเขาชมภาพยนตร ซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนภาพยนตรที่เขาฉาย และระดับความนิยมของ
ภาพยนตรแตละเรื่อง อยางไรก็ตาม โรงภาพยนตรเปนชองทางจัดจําหนายภาพยนตรอันดับแรก และมีความสําคัญสูงที่สุด
เจาของและผูจัดจําหนายภาพยนตร จําเปนตองพึ่งพาโรงภาพยนตรในการฉายภาพยนตร เพื่อเปนใบเบิกทางในการจัด
จําหนายในชองทางโทรทัศน และชองทางออนไลนตางๆ ดังนั้นการทําธุรกิจระหวางผูประกอบการโรงภาพยนตร ผูผลิต
ภาพยนตร และบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร จึงมีลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเปาหมายการเติบโตของทั้งสองธุรกิจรวมกัน
ทําใหความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตรที่เขาฉายในโรงภาพยนตรลดนอยลง
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 70 2 (สวนแบงตลาดจะวัดจากยอดขาย
ตั๋วภาพยนตรแตละเรื่อง) ซึ่งถือเปนผูนําตลาดอันดับ 1 นับเปนการเพิ่มอํานาจตอรองของบริษัทกับเจาของและผูจัดจําหนาย
ภาพยนตรมากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรและทําการตลาดผานบริษัท เอ็ม พิคเจอร
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และสนับสนุนการรวมทุนการผลิตและพัฒนาภาพยนตรไทยสูอุตสาหกรรมภาพยนตรมาก
ขึ้นจากบริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีความชํานาญ ทําใหบริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตรจากผูจัดจําหนาย
ภาพยนตรลงในชวงเวลาที่ไมมีภาพยนตรฟอรมยักษจากฮอลลีวูดเขาฉายในประเทศ
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจระยะยาวกับผูผลิตภาพยนตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยลักษณะของธุรกิจผูผลิตภาพยนตรและผูประกอบการโรงภาพยนตรจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น
บริษัทจะทําความตกลงกับผูผลิตภาพยนตรตั้งแตการวางแผนในการผลิตภาพยนตรตั้งแตตน ทําใหบริษัทสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
การแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตรนั้น ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซมีฐานะเปนผูนําในวงการ
ทั้งในดานสถานที่และอุปกรณที่ทันสมัย มีการขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาเดิมใหมีรูปลักษณทันสมัยอยูเสมอ โดยการ
ลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแก Standalone หางสรรพสินคา ศูนยการคาแบบเปด และหางคาปลีกขนาดใหญ เพื่อ
ขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับความตองการ แตการเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตรคูแขง ลวนสงผล
กระทบตอกิจการของเมเจอร ซีนีเพล็กซ อาทิเชน สัดสวนรายไดลดลง ,เกิดการเปรียบเทียบทั้งในเชิงสภาพแวดลอมและการ
บริการ เปนตน บริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไดใหความสําคัญกับการสรางและรักษาฐานลูกคา
ดวยการวางกลยุทธการตลาดที่ตอเนื่องและนําเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกวาโรงภาพยนตร เชน บริการโบวลิ่ง และ
คาราโอเกะ รานคาในสาขา รวมทั้งการปรับปรุงสาขาเดิมใหสวยงามอยูเสมอ ทําใหศักยภาพการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซ
โดดเดนกวาโรงภาพยนตรอื่น

2

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ SONY , Warner Brothers และ United International Pictures
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ในอีกดานหนึ่งคูแขงที่สําคัญของธุรกิจโรงภาพยนตรคือ สื่อออนไลน ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งอาจสราง
ผลกระทบตอรายไดและการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร แตอยูในระดับที่ไมเปนนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบริการที่นําเสนอใน
สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหลูกคาที่มาใชบริการไดรบั ความบันเทิงอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร
นอกจากนี้ในดานการปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกลาว รัฐบาลไดใหความสําคัญกับปญหานี้ ดวยการดําเนินมาตรการเรง
ปราบปรามอยางเขมงวดและมีความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม มีผลทําใหสื่อผิดกฎหมายลดลงเปนอยางมาก
ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม
ในป 2563 บริษัทฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตรของเมเจอรซีนิเพล็กซ ทั้ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมประมาณ 20-40 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิมให
สวยงาม และเปนที่พึงพอใจของลูกคา คาดวาจะใชประมาณ 150-200 ลานบาท โดยใชเงินกูจากสถาบันการเงิน และ/หรือ
การนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกู และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
การลงทุ น ในสาขาใหม อ าจเกิ ดความไมแ น น อนของผลตอบแทนจากการลงทุ น อาจส ง ผลให บ ริ ษั ท ตอ งเลื่อน
ระยะเวลาการเปด หรือมีคาใชจายที่สูงขึ้นจากตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป แตดวยประสบการณความสําเร็จอยางตอเนื่อง ทําให
บริษัทมีระยะเวลาคุมทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปสําหรับกรณีสาขาและมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
โครงการ (IRR) ประมาณรอยละ 15-20 ซึ่งเปนไปตามผลจากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มีการวางแผนกําหนดทําเลที่ตั้งบนทําเลทองในเขตพื้นที่
แหลงชุมชนที่พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและสถานที่ทํางานบริษัทเอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการใช
บริการ ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจวาจะสามารถนําความสําเร็จมาสูสาขาใหมและสรางความเติบโตใหกับกลุมเมเจอร ซีนี
เพล็กซ ไดอยางตอเนื่องตอไป
อยางไรก็ตาม หากระยะเวลาคุมทุนไมเปนไปตามที่คาด บริษัทก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร
ปรับจํานวนเลนโบวลิ่ง ปรับจํานวนพื้นที่เชา หรือปรับคาเชาพื้นที่ ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยการลงทุนสาขาใหมทุก
แหงจะใชมาตรการเดียวกันนี้ในการพิจารณาและดําเนินงานจากการรวมลงทุนกับบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) และการขยายสาขาผานหางสรรพสินคาและหางคาปลีกขนาดใหญ ยังชวยใหบริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต
ละพื้นที่ไดเปนอยางดี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูงและบุคคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
เนื่องดวยกิจการเมเจอรซีนีเพล็กซกอตั้งและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการดวยทีมงานบริหารของนายวิชา
พูลวรลักษณ ผูกอตั้งกิจการ เสมือนวากิจการตองพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณของผูกอตั้งเทานั้น อีกทั้งบริษัทอาจมีความ
เสี่ยงจากการที่กลุมผูกอตั้งอาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทลงหรือออกจากการเปนผูบริหารในกิจการ จะสงผลใหเสีย
ความสัมพันธกับผูผลิตภาพยนตร และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัท ทําใหสงผลกระทบกับรายไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความ
เสี่ยงดังกลาวเปนไปไดยากมากเมื่อพิจารณาถึงความเปนเจาของและความผูกพันที่นายวิชา พูลวรลักษณ ไดสรางกิจการ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมา และมีความตั้งใจที่จะประกอบกิจการใหเติบโตตอไปในฐานะของผูบริหาร
และผูกอตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอยางลึกซึ้ง หรือการขาดผูบริหารระดับสูงที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในธุรกิจ
โรงภาพยนตรไป บริษัทจึงไดจัดทําแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ (Succession Plan) เพื่อกําหนด
แนวทางการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง(Successor) โดยกําหนดตําแหนงที่สําคัญภายในบริษัทที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนิน
และขยายธุรกิจไปไดอยางยั่งยืน พรอมทั้งกําหนดคุณลักษณะและความสามารถที่จําเปนของตําแหนงสําคัญนั้นๆ จึงสงผลให
บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานนี้ได
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ความเสี่ยงทางดานอัคคีภัย
บริษัทอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภัย สงผลใหบริษัทตองหยุดดําเนินการ ทําใหสูญเสียรายได อยางไรก็ตามบริษัท
ไดมีการทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องตางๆ ซึ่งเปนไปตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยไดรวมถึงการ
ประกันภัยดานอัคคีภัย ดวยวงเงินที่พอเพียงแกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได เชน ทรัพยสิน และรายไดที่สูญเสียจากการหยุด
ดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ดวย นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดการซอมดับเพลิงเปนประจําทุกป โดยไดรับ
คําแนะนําและชวยเหลือจากตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเปนประจํา
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกอการรายหรือเหตุการณความไมสงบ
สถานการณการกอความไมสงบภายในประเทศยังมีอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทบาง เชน ผู
เขาชมลดลง รายไดลดลง แตมิไดมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามบริษัทยังคงใหความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอยาง
รัดกุมและเขมงวด การติดตามขาวสารและมาตรการเฝาระวังอยางใกลชิดยังคงถูกนํามาใชเพื่อเปนการปองกันและลดโอกาสที่
จะเกิดเหตุวุนวายตางๆในสาขาที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับเหตุตางๆ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณตรวจอาวุธและกลองวงจรปดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัท เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลเขามาใชเปนเครื่องมือสําคัญ ในการแขงขันทางธุรกิจในหลายๆดาน ทั้งการ
สื่อสาร การจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล รวมถึงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง
ในดานนี้และการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก โดยประเด็นความเสี่ยงที่ยังถือวามี
ความสําคัญทีส่ ุดคือ ความเสี่ยงจากการคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ซึ่งมีผลกระทบในวงกวาง
ตั้งแตระบบงานตางๆ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูใชงาน ผลกระทบ ตอมาคือ ความมั่นคงและความปลอดภัย
ของขอมูล สําหรับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ กรณีละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร เชน พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล ที่อาจเกิดการตรวจสอบนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ อันสงผลใหเกิดการหยุดชะงักในการดําเนินกิจกรรมไดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงในดานดังกลาว บริษัทฯจึงได เตรียม
แผนงาน ระบบ และมาตรการปองกันและบรรเทา ผลกระทบจากความเสี่ยงในดานดังกลาว ไดแก
1. กําหนดใหมีนโยบายสารสนเทศของกลุมบริษัท ประกอบดวย แนวทางปฎิบัติในการใชงาน การกํากับดูแล การ
ปองกันรักษาความปลอดภัย และบทกําหนดโทษ รวมถึง การใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน การสรางความตระหนักรูและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การใชสื่อสังคมออนไลนใหกับพนักงานอยาง
ตอเนื่อง ผานการแจงขาวสารผานระบบอีเมลล การอบรมแลจะจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยี อยางถูกตอง ที่ไมละเมิดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความปลอดภัยของ
ขอมูล เพื่อปองกันการถูกคุกคามทางไซเบอร รวมถึงคุณและโทษจากการใชสื่อสังคมออนไลน ที่จะสงผล
กระทบตอสังคม
2. การสรางระบบปองกันความปลอดภัยตั้งแตระบบเครือขายจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่มีความเสี่ยง
ตอการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก
• ระดับเครือขายมีการสรางไฟรวอลล (Firewall) เพื่อปองกันและตรวจสอบใหมีการรับสงขอมูล ใน
ชองทางที่กําหนดกับปลายทางที่อนุญาตเทานั้น
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• ระดั บ อุป กรณมี การติดตั้ง โปรแกรมปอ งกัน ไวรัสคอมพิ ว เตอรทุก เครื่ อง และมีก ารเชื่ อมตอมาที่
สวนกลาง เพื่อสามารถควบคุม และแกไขเครื่องที่มีปญหาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว พรอมทั้งยัง
สามารถหาสาเหตุของการคุกคาม เพื่อแกปญหาที่ตนเหตุและปองกันการเกิดปญหาซ้ํา ใรครั้งตอไป
3. การกําหนดสิทธิการใชงานระบบตางๆ ของพนักงาน เพื่อการจําแนกชั้นความลับและการจัดการขอมูล เพื่อให
การเขาถึงขอมูลเปนไปเพื่อประโยชนในการใชงานและตามความจําเปน อันจะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล
ที่เปนความลับและการจารกรรมขอมูลไดอยางเปนระบบ รวมถึงกําหนดใหมีระบบการบันทึกการเขาใชงาน
เพื่อใหสามารถตรวจสอบการเขาขอมูลในระบบตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การมีศูนยขอมูล (Data Center) และการสํารองขอมูล ที่สําคัญ เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชงานไดเมื่อระบบ
หลักมีปญหา สงผลใหธุรกิจยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
5. การเก็ บ ข อ มู ล การใช ง านเครือ ข า ยตามข อ บั ง คั บของพระราชบั ญญัติ ว า ดว ยการกระทํ าความผิ ดเกี่ย วกับ
คอมพิวเตอรและมีการกํากับดูแลการเขาถึงเว็บไซตที่มีความเสี่ยง ตอการถูกจารกรรมขอมูล หรือกระทําผิด
กฎหมาย
6. การติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการใขงานโปรแกรมที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาตางๆ ในสวนของระบบเครื่องแมขาย (Server) มีการ
ตรวจสอบสิทธิการใชงานและ License รวมถึงดําเนินการตออายุการใชงานทุกป เพื่อใหมั่นใจวาระบบทั้งหมด
ใชโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
7. การเพิ่มระบบบันทึกและติดตามการแกไขปญหาของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานที่ดูแลเรื่องดังกลาวสามารถสื่อสารกับผูใชงานและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการคาดการณ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณตางๆ ที่อยูนอกเหนือการคาดการณของบริษัท บริษัทไดมีการจัดทําแผนความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ โดยแผนความตอเนื่องทางธุรกิจนี้
บริษัทจะนํามาปรับใชในสถานการณตางๆ ไดทุกสถานการณ และอยางทันทวงที จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 ประเภทของทรัพยสิน
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย มีทั้งทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบ
ธุรกิจและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดไดดังนี้
4.1.1 สิทธิการเชาที่ดิน
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) เปนผูถือกรรมสิทธิ
มูลคาตาม
บัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

3.25

-ไมม-ี

เชาระยะเวลา 21 ป 4 เดือน 10
วัน สิ้นสุดป 2573

11.83

-ไมม-ี

รวม

15.08

สาขา / เนื้อที่

ลักษณะกรรมสิทธิ

สุขุมวิท

ผูใหเชา :

โฉนดเลขที่ 7584 ,7586,7587,7394 เนื้อที่ 3 ไร 21
ตารางวา ตั้งอยูที่ แขวงพระโขนง เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

รานสหกรณ กรุงเทพ จํากัด โดย
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน
กับนางอุรุวรรณ ชูทรัพย
ระยะเวลาสัญญาเชา :
20 ป นั บ แต วั น ที่ จ ดทะเบี ย น
สิ ท ธิ ก ารเช า วั น ที่ 5 เมษายน
2547 – 4 เมษายน 2567

งามวงศวาน-แคราย
โฉนดเลขที่ 1995 เลขที่ดิน 4 และ โฉนดเลขที่
213114 ขนาดพืน้ ที่ 5 ไร เลขที่ดนิ 5 ตําบลบางซื่อ อ.
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4.1.2

สิทธิการเชาอาคาร

สาขา

ผูถือกรรมสิทธิ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

สุขุมวิท

เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้

88.01

-ไมม-ี

รังสิต

1. เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้

0.46

-ไมม-ี

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ
ไลฟสไตล,เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้

-ไมม-ี

-ไมม-ี

341.55

-ไมม-ี

งามวงศวาน-แคราย เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้
รวม
4.1.3

430.02

สิทธิการเชาพื้นที่ในอาคาร
__________________________รับรองความถูกตอง
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สาขา / เนื้อที่
สํานักงานใหญ
ปนเกลา
อาคารเพชรปนเกลา เลขที่ 554554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา
อาคารศูนยการคาสยามฟวเจอร ดี
เวลอปเมนท ชั้น1-2 ถนน
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หนาเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิทธิ
เชาพื้นที่ระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดป 2581
เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2573
(เพชรปนเกลา)
เนื้ อ ที่ : 5,311.45 ตรม. (โรงภาพยนตร ) /
2,357.43 ตรม. (โบวลิ่ง)
เชาพื้นที่ระยะเวลา 24 ป สิ้นสุดป 2572

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
22.57
28.62

ภาระผูกพัน
-ไมม-ี
-ไมม-ี

3.29

-ไมม-ี

เนื้ อ ที่ : 5,311.45 ตรม. (โรงภาพยนตร ) /
2,357.43 ตรม. (โบวลิ่ง)

อุบลราชธานี

เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2568

3.30

-ไมม-ี

ควอเทียร ซีเนอารต

เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2578

94.38

-ไมม-ี

51.47

-ไมม-ี

เนื้อที่ : 828.20 ตรม. (โบวลิ่ง)

15.20

-ไมม-ี

เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2579

48.18

-ไมม-ี

11.43

-ไมม-ี

98.82

-ไมม-ี

ศูนยการคาเอ็มควอเทียร เลขที่ 8
ถนนสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

เอสพลานาด รัชดา
อาคารเอสพลานาด ชั้น2-5 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บลูพอรต หัวหิน
อาคารศูนยการคาบลูพอรต หัวหิน
รีสอรท มอลล เลขที่ 8/89
ซอยหมูบานหนองแก ต.หนองแก

เนื้อที่ : 6,500 ตรม.
เชาพื้นที่ระยะเวลา 24 ป สิ้นสุดป 2574
เนื้อที่ : 10,325 ตรม. (โรงภาพยนตร)

เนื้อที่ : 4,000 ตรม.

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

บิ๊กซี สิชล
อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร เลขที่ 205/3หมู 1 ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ไอคอน ซีเนคอนิค
ศูนยการคาไอคอนสยาม แขวง
คลองตนไทร เขต คลองสาน
กรุงเทพมหานคร

เชาพื้นที่ระยะเวลา 17 ป สิ้นสุดป 2576
เนื้อที่ : 1,111 ตรม.
เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2586
เนื้อที่ : 10,662 ตรม.

__________________________รับรองความถูกตอง
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สาขา / เนื้อที่

ลักษณะกรรมสิทธิ

สยามพารากอน

เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2574
เนื้อที่ : 14,000 ตร.ม.(โรงภาพยนตร)
เนื้อที่ : 2,000 ตร.ม.(โรงภาพยนตรIMAX)

ชั้น 5-6 อาคารศูนยการคาสยาม
พารากอน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เมโทรโพลิส

เนื้อที่ : 4,000 ตร.ม.(โบวลิ่ง)
เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ปสิ้นสุดป 2565

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
84.08

ภาระผูกพัน
-ไมม-ี

12.66

-ไมม-ี

27.99
24.85

-ไมม-ี
-ไมม-ี

4.44

-ไมม-ี

อาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร ราชดําริ ชั้น 5 แขวงปทุมวัน เนื้อที่ : 18,500 ตร.ม.(พื้นที่เชา)
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บิ๊กซีน้ํายืน

เชาพื้นที่ระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดป 2590

อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน
จ.อุบลราชธานี

เนื้อที่ : 367 ตร.ม.

รวม
531.28
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่ในการดําเนินกิจการโรงภาพยนตร โบวลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ําแข็ง
และพื้นที่เชา กับคูสัญญาที่เปนผูประกอบกิจการใหเชาพื้นที่ในอาคารสําหรับบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร เทสโก โลตัส เซ็นทรัล
พัฒนา โรบินสันซุปเปอรเซ็นเตอร และหางสรรพสินคาทองถิ่น ที่ไมมีภาระผูกพัน อีกประมาณ 169 สัญญา ทั้งนี้ พื้นที่สวน
ใหญจะเปนสัญญาเชาระยะเวลา 3-15 ป และไดรับสิทธิในการพิจารณาตออายุสัญญาไดอีก โดยสัญญาสวนใหญจะหมดอายุ
ลงในป 2563 – 2577
4.1.4

อุปกรณ

ก. อุปกรณในโรงภาพยนตร
บริษัทและบริษัทยอยเปนผูถือกรรมสิทธิในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตรประกอบดวย
โครงสรางของโรงภาพยนตร งานตกแตง งานเกาอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งานระบบเสียง เครื่องฉาย งานโครงจอ และ
อุปกรณเครื่องใชในโรงภาพยนตรและสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงภาพยนตร มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 รวม
จํานวนทั้งสิ้น 4,601 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไมมีภาระผูกพันกับบริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร แมเนจเมนท จํากัด เรื่องการเชา
เครื่องฉายภาพยนตร ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2561 เปนตนไป
ข. อุปกรณโบวลิ่ง หองคาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็ง
บริษัท เมเจอรโบวล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ)เปนผูถือกรรมสิทธิในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานกิจการ
โบวล่ิง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็งประกอบดวย อุปกรณโบวลิ่ง เลนโบวลิ่ง ลานสเก็ตน้ําแข็งและเครื่องตกแตง มีมูลคา
ตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 304 ลานบาท
4.1.5

งานระบบสาธารณูปโภค

__________________________รับรองความถูกตอง
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บริษัทและบริษัทยอยเปนผูถือกรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท บันไดเลื่อน และอาคารที่
จอดรถดวย มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 844 ลานบาท ซึ่งไดแก
ธุรกิจ

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)

ภาระผูกพัน

โรงภาพยนตร

734

-ไมม-ี

โบวลิ่ง คาราโอเกะและไอซสเก็ต

29

-ไมม-ี

พื้นที่เชา

81

-ไมม-ี

4.1.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 235.29 ลานบาท สรุปได ดังนี้
มูลคาตามบัญชี
ลักษณะของรายการ
สินทรัพยไมมีตัวตน
(ลานบาท)
คาความนิยม

97.93

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร

39.43

โปรแกรมคอมพิวเตอร

59.24

โปรแกรมระหวางทํา

38.69

เปนสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรจาํ นวน 17.17 ลาน
บาท ,สวนงานธุรกิจใหเชาและบริการจํานวน 22.79
ลานบาท และสวนงานธุรกิจสื่อภาพยนตรจํานวน
57.97 ลานบาท

คาความนิยมสวนใหญเกิดจากธุรกิจสื่อภาพยนตรจากความไมแนนอนของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ลิขสิทธิ์
ภาพยนตรบันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อลิขสิทธิ์ ตนทุนลิขสิทธิ์ตัดจําหนายเปน
ตนทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวนของการใชงานในชองทาง
เหลานั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปอยูระหวาง 2-10 ป และโปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป
4.1.7 ทรัพยสินทางปญญา
ตั้งแตเปดดําเนินการ บริษัทฯไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ สําหรับ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัททั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและไดรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
ตามกฎหมาย โดยมีเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการที่สําคัญคือ “MAJOR CINEPLEX” รวมถึงเครื่องหมายการคาที่
จดทะเบียนทั้งรวมและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “MAJOR CINEPLEX” อีกหลากหลายเครื่องหมาย ไดแก “EGV CINEMA”
“BluO RHYTHM & BOWL” เปนตน
นอกจากนี้บริษัทไดรับรางวัลโรงภาพยนตรอันดับ 1 ในเมืองไทย เปนรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019
แบรนดยอดนิยม อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จากผลการวิจัยแบรนดยอดนิยม
ที่สํารวจโดยบริษัท เคเดนซ อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ดวยกลุมตัวอยางผูใชงานจริงทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดย
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นิตยสาร Marketeer และไดรับรางวัล Thailand for Execllence in Branding 2018 เปนรางวัลสุดยอดแบรนด แ ห ง ป
ตอเนื่อง 11 ปซอน ตั้งแตป 2551 – 2561 ตอกย้ําความสําเร็จผูนําแบรนดโรงภาพยนตรอันดับ 1 ตามเปาหมายและนโยบาย
ของบริษัท ซึ่งเปนผูนําในการสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ จึงไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑของซุปเปอร
แบรนด 3 ดาน คือ คุณภาพของแบรนด (Brand Qualiity) ,ความสัมพันธระหวางแบรนดกับผูบริโภค (Brand Affinity) และ
เอกลักษณของแบรนด (Brand Personality) จัดโดย Superbrands Thailand รวมถึงรางวัล Influential Brands เปนสุด
ยอดแบรนดครองใจผูบริโภค Gen Y สูงสุดป 2562 จากการเปนผูนําโรงภาพยนตรอันดับหนึ่ง ที่ครองใจผูบริโภคกลุม Gen Y
(อายุ 25 - 35 ป) สูงสุดประจําป 2562 จัดโดยบริษัท นีโอ ทารเก็ต จํากัด และ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปรโดย
ในงานมีตัวแทนจากแบรนดชั้นนํารวมงานกวา 300 ราย จาก 7 ประเทศ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟลิปปนส จีน และ ไทย รางวัลดังกลาวจึงชวยตอกย้ําถึงความเปนตราสินคาอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค และถือไดวาเครื่องหมาย
การคาของบริษัทมีความแพรหลายเปนที่ยอมรับและอยูในใจผูบริโภคมาอยางยาวนาน จากความสําเร็จในการสรางการรับรู
และความนิยมในตราและเครื่องหมายการคาของบริษัท บริษัทจึงไมมีนโยบายและความจําเปนใดๆ ในการละเมิดเครื่องหมาย
การคาและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่นใด
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทพิจาณาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อวัตถุประสงคการขยายและสนับสุนธุรกิจของกลุมบริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป หรือสรรหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม มูลคารวม 3,818 ลานบาท โดยมีสัดสวนของเงินลงทุนในบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 27.26 ตามงบ
การเงินรวม

__________________________รับรองความถูกตอง
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5.ขอพิพาททางกฎหมาย
ในป พ.ศ. 2560 บริษัทประกันภัยของผูเสียหายจากเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นภายในอาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ
(ปนเกลา) ฟองรองใหบริษัทรับผิดชอบคาเสียหายจากเหตุการณดังกลาว กระทั่งในระหวางป พ.ศ. 2561 ศาลแพงไดมีคํา
พิพากษาใหบริษัทชดเชยแกบริษัทประกันภัยพรอมดอกเบี้ยจากเงินตนดังกลาวจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนจํานวนเงิน 408
ลานบาท บริษัทไดทําการยื่นอุทธรณและคดีความยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณและไมอาจทราบผลไดใน
ขณะนี้ บริษัทเชื่อวาจะไมมีความเสียหายที่สําคัญจากคดีดังกลาวและตั้งสํารองเผื่อไวบางสวน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชดเชยแกบริษัทประกันภัยรายหนึ่ ง
พรอมดอกเบี้ยจากเงินตนดังกลาวจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนจํานวนเงิน 10.7 ลานบาท บริษัทอยูในระหวางการยื่นฏีกา
สําหรับคดีนี้ตอไป

__________________________รับรองความถูกตอง
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6.ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอืน่
6.1
6.1.1

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลของบริษัท
บริ ษั ท เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “เมเจอร
ซีนีเพล็กซ”)
ประเภทธุรกิจ
: 1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “เมเจอร ซีนีเพล็กซ”,
“อีจีวี ซีนีมา”, “พารากอน ซีนีเพล็กซ”, “เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ”, “ควอ
เทียร ซีเนอารต” ,“ไอคอน ซีเนคอนิค” และ “ซีนีเพล็กซ”
2. ประกอบธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “เมเจอร
โบวล ฮิต”,“บลู-โอ ริทึ่มแอนโบวล”และลานสเก็ตน้ําแข็งในนาม “ซับ ซีโร”
3. ประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารสื่ อ และโฆษณาในโรงภาพยนตร ,พื้ น ที่ ภ ายในและ
ภายนอกของสาขาของเมเจอรซีนีเพล็กซ และบริษัทในกลุม ในนาม “เมเจอร
ซีนีแอด”
4. ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการภายในและภายนอกอาคารของบริษัทและ
กลุมบริษัท
5. ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร ในนาม “เอ็ม พิคเจอรส” “เอ็ม 39”
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
: 1839 ,1839/1-6 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 0107545000047
โฮมเพจบริษัท
: www.majorcineplex.com
โทรศัพท
: 0-2511-5427-36
โทรสาร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 894,667,502 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 894,667,502 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ชนิดและจํานวนหุนที่จําหนายได : หุนสามัญจํานวน 894,667,502 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
แลวทั้งหมด
ชื่อยอในตลาดหลักทรัพยแหง : MAJOR
ประเทศไทย
ชื่อยอหุนกูที่จดทะเบียน : 1.MAJOR229A สําหรับหุนกูไมดอยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป 2565
ในสมาคมตลาดตราสาร
2.MAJOR21OA สําหรับหุนกูไมดอยสิทธิ ครั้งที่ 2/2560 ครบกําหนดไถถอนป 2564
หนี้ไทย
อันดับเครดิตองคกร
: ระดับ “A” (Single A Straight) แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่
ชื่อบริษัท

:

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 80

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

6.1.2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ขอมูลของบริษัทนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ธุรกิจโรงภาพยนตร
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด
ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105544003725
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
99.93% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั สยามซีนีเพล็กซ จํากัด
ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105547057656
0-2511-5427-36
0-2930-3737
150,000,000 บาท
150,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและและการโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0107545000225
0-2511-5427-36
0-2930-3737
260,001,575 บาท
260,001,575 บาท
99.98% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด
ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105539139100
0-2511-5427-36
0-2930-3737
__________________________รับรองความถูกตอง
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ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: 25,000,000 บาท
: 25,000,000 บาท
: 99.96% (บริษัทยอยทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร แมนเนจเมนท จํากัด
ใหเชาและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
015554048284
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอรโฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ธุรกิจลงทุน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
015556003661
0-2511-5427-36
0-2930-3737
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
99.96% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (แคมโบเดีย) จํากัด
: ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและใหบริการดานจําหนายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่นและบริการดานโบวลิ่ง
: เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
: 0714 E/2014 (จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศกัมพูชา)
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
: 69.97% (บริษัทยอยทางตรง)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: บริษัท เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (ลาว) จํากัด
: ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและใหบริการดานจําหนายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น
: เวียนเทียนเซ็นเตอร ชอปปงมอลล ถนนคูเวียง หมูบาน
นนชาน เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
__________________________รับรองความถูกตอง
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ประชาชนลาว
01-00019319 (จดทะเบียนจัดตั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน) = 10,062,000 บาท
LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน) = 10,062,000 บาท
59.98% (บริษัทยอยทางออม)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท ซีนีเพล็กซ (ลาว) โซล จํากัด
: ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและใหบริการดานจําหนายอาหารและเครื่อง
บริโภคอื่น
: บานแกวสัมพันธ เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ นครหลวงเวียงจันทร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
: 16-00010251 (จดทะเบียนจัดตั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน) = 4,300,000 บาท
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน) = 4,300,000 บาท
: 99.96% (บริษัทยอยทางออม)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ที่ตั้งสาขา
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท เมเจอร รีวอรดส จํากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. เค-อารีนา)
: ใหบริการดานลูกคาสัมพันธ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และเครือขาย
เครื่องพิมพคูปองอัตโนมัติ
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 39 หมูที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 0105555064356
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 20,000,000 บาท
: 20,000,000 บาท
: 99.99% (บริษัทยอยทางตรง)
: บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด
: ประกอบกิ จ การสร า งและพั ฒ นาซอฟแวร ร วมทั้ ง แอปพลิ เ คชั่ น ประเภท
Enterprise Software
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 0105561067591
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 300,000 บาท
: 300,000 บาท
: 55.00% (บริษัทยอยทางตรง)
__________________________รับรองความถูกตอง
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ธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด
ใหบริการดานโบวลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034263
0-2511-5427-36
0-2930-3737
36,000,000 บาท
36,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบริการ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
ใหเชาพื้นที่ในอาคาร
1221/39, 1239 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0105537078910
0-2511-5427-36
0-2930-3737
78,000,000 บาท
78,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด
ใหบริการดานสาธารณูปโภค
1221/39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
0105540016130
0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,000,000 บาท
23,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด
ใหบริการดานสาธารณูปโภค
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105540016121
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บาท
__________________________รับรองความถูกตอง
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ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: 5,000,000 บาท
: 99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด
ใหเชาพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105539097628
0-2511-5427-36
0-2930-3737
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด
ใหเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034255
0-2511-5427-36
0-2930-3737
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
99.99% (บริษัทยอยทางตรง)

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด
ใหบริการโฆษณาและบริการใหคําปรึกษาธุรกิจ
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105544103711
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
99.93% (บริษัทยอยทางตรง)

ธุรกิจสื่อภาพยนตร
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่

:
:
:
:

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ใหบริการสื่อสิ่งพิมพ โฆษณา และการจัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0107544000124
__________________________รับรองความถูกตอง
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โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:

0-2512-0300
0-2930-3737
656,558,588.00 บาท
650,059,588.00 บาท
92.46% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไท เมเจอร จํากัด
ผลิตภาพยนตร
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กม. 10900
0105562116838
0-2515-5300
0-2930-3737
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
60.00% (บริษัทยอยทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด
: จัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตร เพื่อจัดทําวิซีดีและ
ดีวีดี และเพื่อถายทอดทางโทรทัศน
: 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105548154744
: 0-2512-0300
: 0-2930-3737
: 150,000,000 บาท
: 150,000,000 บาท
: 92.46% (บริษัทยอยทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด
จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105545084664
0-2512-0300
0-2930-3737
522,500,000 บาท
522,500,000 บาท
92.46% (บริษัทยอยทางออม)

__________________________รับรองความถูกตอง
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็ม เทอรตี้ไนน จํากัด
ผลิตภาพยนตร
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105552004395
0-2511-5814
0-2511-5810-2
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
92.46% (บริษัทยอยทางออม)

ชื่อบริษัท

: บริษัท เอ็ม ทาเลนต จํากัด
(เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 บริษัท ทาเลนตวัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เปน “บริษัท เอ็ม ทาเลนต จํากัด”)

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

ใหบริการผลิตภาพยนตรและรับจางผลิตงานทางดานบันเทิงทุกรูปแบบ
234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
010554068617
0-2261-7899
0-2261-7890
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
92.46% (บริษัทยอยทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น จํากัด
: จัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตร ณ ประเทศกัมพูชา
: 308, 2nd Floor, Preah Monivong Boulevard, Sangkat Chaktomukh,
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
: 00037449 (จัดตั้งในประเทศกัมพูชา)
: : : 200,000 USD (200,000 หุน มูลคาหุนละ 1 USD)
: 200,000 USD (200,000 หุน มูลคาหุนละ 1 USD)
: 50.85% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรแสงกระสือ
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่องแสงกระสือ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000401158
0-2511-5427-36
0-2930-3737
__________________________รับรองความถูกตอง
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เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: 35,000,000 บาท
: 27.74% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรขุนแผนฟาฟน
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่องขุนแผนฟาฟน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000414446
0-2511-5427-36
0-2930-3737
47,000,000 บาท
47.16% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตร That March
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง ดิวไปดวยกันนะ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000406745
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บาท
12.94% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตร OUR LOVE FOREVER
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน (Love Battle)
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000410289
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บาท
12.94% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตร CLASSIC AGAIN
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง CLASSIC AGAIN
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409655
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บาท
36.06% (บริษัทรวมทางออม)
__________________________รับรองความถูกตอง
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตร คืนยุติธรรม
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง คืนยุติธรรม
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000417411
0-2511-5427-36
0-2930-3737
19,000,000 บาท
64.72% (บริษัทรวมทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรไบคแมน
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่องไบคแมน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000399226
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บาท
64.72% (การดําเนินงานรวมกันทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: กิจการรวมคาภาพยนตรแกงตาลซิ่ง และ หลาน 25 นา 24
: ผลิตภาพยนตรไทยเรื่องอีเรียมซิ่ง และ ภาพยนตรเรื่อง มิเตอรดื้อ กันทา
เหรียญทอง
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0993000409698
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 50,000,000 บาท
: 64.72% (การดําเนินงานรวมกันทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรไบคแมน 2
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง ไบคแมน 2
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409701
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บาท
50.85% (การดําเนินงานรวมกันทางออม)

__________________________รับรองความถูกตอง
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรสามเกลอหัวแข็ง และ จวด กะเทยบั้งไฟ
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง เรื่อง แสบสนั่น ยันหวาง Happy New You
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000420764
0-2511-5427-36
0-2930-3737
39,000,000 บาท
64.72% (การดําเนินงานรวมกันทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจการรวมคาภาพยนตรฮักเถิดเทิง
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง ฮักเถิดเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000418981
0-2511-5427-36
0-2930-3737
18,000,000 บาท
50.85% (การดําเนินงานรวมกันทางออม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด
: ใหบริการแพรภาพสัญญาณดาวเทียม และจัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร
: 991 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
: 0105553012928
: 0-2129-4638-9
: 0-2129-4638-9
: 60,000,000 บาท
: 60,000,000 บาท
: 41.61% (การรวมคาทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด
ผลิตภาพยนตร โฆษณา รายการโทรทัศน รวมทั้งงานดานบันเทิงทุกรูปแบบ
6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
0105557122281
245,000,000 บาท
245,000,000 บาท
32.07% (การรวมคาทางตรง)

__________________________รับรองความถูกตอง
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอรส ฟลม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จํากัด
: จัดจําหนายภาพยนตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
: ชั้น 4 เลขที่ 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร ชอปปงมอลล ถนนคูเวียง หมูบาน
หนองจัน เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
: 01B00080044425(S/1)
: 856-21 520451
: 856-21 222262
: LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท
: LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท
: 36.98% (การรวมคาทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ผูเสียภาษีอากร
โทรศัพท
โทรสาร
เงินลงทุน
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

กิจการรวมคาภาพยนตร CRACKED
ผลิตภาพยนตรไทยเรื่อง CRACKED
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000420128
0-2511-5427-36
0-2930-3737
27,000,000 บาท
20.00% (บริษัทรวมทางตรง)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด (“TTM”)
: ตัวแทนจัดจําหนายตั๋วบัตรเขาชมการแสดง
: 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม.10110
: 0105543020073
: 0-2262-3969
: 0-2262-3898
: 10,000,000 บาท
: 10,000,000 บาท
: 40.00% (บริษัทรวมทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“SF”)
พัฒนาและบริหารศูนยการคา ประเภทศูนยการคาแบบเปด
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0107545000187
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
__________________________รับรองความถูกตอง
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ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: 2,131,929,050 บาท
: 2,131,920,931 บาท
: 28.09% (บริษัทรวมทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

: กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ มเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ ไลฟ ส ไตล
(“MJLF”)
: ใหเชาพื้นที่และใหบริการดานสาธารณูปโภค
: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เลขที่ 400/22 อาคาร
ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
: 179/2550
: 0-2673-3999
: 0-2673-3988
: 3,300,000,000 บาท
: 3,300,000,000 บาท
: 33.00% (บริษัทรวมทางตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (“RAV”)
พัฒนาและบริหารศูนยการคา
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% (บริษัทรวมทางตรง) / 14.05% (บริษัทรวมทางออมผาน “SF”)

บริษัท ซีเจ เมเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
ผลิตและจําหนายภาพยนตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105559037388
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
70,000,000 บาท
70,000,000 บาท
49.00% (บริษัทรวมทางตรง)

__________________________รับรองความถูกตอง
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6.1.3

ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
นายทะเบียนหุนกู
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
ผูสอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
นักลงทุนสัมพันธ
ที่อยูสํานักงาน
โทรศัพท
Email

6.2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 0-2229-2800
: 0-2654-5427
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2296-47880
: นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445)
: บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
: 0-2344-1000
: 0-2286-5050
: คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา
: บริษัท สํานักกฎหมายสากล พรีเมียร จํากัด
: เลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 26
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 0-2646-1888
: คุณศุภารี จายะภูมิ
: เมเจอรซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
: 0-25115427 ,0-25155300 #893 ,275
: ir@majorcineplex.com

ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมม-ี

__________________________รับรองความถูกตอง
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 894,667,502 หุน (พ.ศ. 2561 : 896,266,347 หุน)
ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2561 : 1 บาทตอหุน) หุนสามัญที่ไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวมีจํ า นวน
894,667,502 หุน (พ.ศ. 2561 : 894,667,502 หุน)

7.2

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ลําดับที่

กลุมผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1

นายวิชา พูลวรลักษณ

265,040,100

29.62

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

63,366,786

7.08

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

48,028,280

5.37

4

GIC PRIVATE LIMITED

45,547,200

5.09

5

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

44,929,302

5.02

6

STATE STREET EUROPE LIMITED

41,078,615

4.59

7

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

37,261,300

4.16

8

นายวิศรุต พูลวรลักษณ

20,436,900

2.28

9

นางภารดี พูลวรลักษณ

18,345,536

2.05

10

สํานักงานประกันสังคม

12,541,700

1.40

__________________________รับรองความถูกตอง
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การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
จํานวนหุนสามัญ (หุน )
รายชื่อ

ตําแหนง

31 ธ.ค. 61
ทางตรง

31 ธ.ค. 62

ทางออม

ทางตรง

ทางออม

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ

กรรมการ

4. นางภารดี พูลวรลักษณ

กรรมการ

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร

กรรมการ

440,000

-

440,000

-

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ

กรรมการ

-

350,000

-

350,000

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

672,500

-

672,500

-

8. นายวัลลภ ตังตรงจิตร

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

9. นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

10. รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ

-

-

-

-

11. นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ

กรรมการอิสระ

-

77,500

-

60,000

12. นายกิติกร พุมสวาง

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายกอสราง

30,046

-

30,046

-

13. นางจินดา วรรธนะหทัย

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจบริหารพื้นที่เชา

102,665

-

88,665

-

14. นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจสื่อโฆษณา

-

-

-

-

15. นายอภิชาติ คงชัย

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจโรงภาพยนตร

27,740

-

27,740

-

40,040

-

40,040

-

16. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท

264,840,100
1,020,000

-

-

-

18,345,536 265,040,100

18,345,536

-

1,020,000

-

18,345,536 264,840,100 18,345,536 265,040,100

17. นายอภิรักษ วาราชนนท

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายทรัพยากรมนุษย

2,000

-

2,000

-

18. นายนรุตม เจียรสนอง

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการตลาด

27

-

27

-

หมายเหตุ : ทางออม เปนการถือหลักทรัพยโดย คูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหาร

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถอื หุน หนา 95
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7.3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

การออกหลักทรัพยอื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพยแปลงสภาพ
บริษัทยอยไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ESOP-W2) ที่จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ออก
กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการซื้อสิทธิกลับคืนมาหรือจายชําระเปนเงินสด และไมมีการใชสิทธิในระหวางป 2562
วันที่ออก

ESOP-W2 24 เมษายน 2558

จํานวนที่ออก อัตราการใชสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ

(ลานหนวย)

(หนวย/หุน)

(บาท/หนวย)

เริ่ม

สิ้นสุด

13.00

1: 1.00

1.84

30 มิ.ย.60

23 เม.ย.63

(2) กรณีมีตราสารหนี้
หุนกูของบริษัทที่ยังไมครบกําหนดไถถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 และครั้ง 4/2560 ตามลําดับ ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนกู ดังนี้

สัญลักษณ
หุนกู

วันที่ออกหุนกู

มูลคาหุนกู
มูลคาหุนกู
ณ
ณ
วันออก
31 ธ.ค. 58
หุนกู
(ลานบาท)
(ลานบาท)

MAJOR229A 12 กันยายน 2560

1,000

1,000

MAJOR21OA

500

500

1,500

1,500

6 ตุลาคม 2560
รวม

หมายเหตุ

การจัด
ประเภท อันดับ
อายุ
อัตรา
วันครบกําหนด
ของการ
ความ
หุนกู
ดอกเบี้ย
ไถถอนหุนกู
เสนอ นาเชื่อถือ
(ป)
(ตอป)
ขาย* ณ 31 ธ.ค.
60
5 12 กันยายน 2565 2.80%
PO
A
4

6 ตุลาคม 2564

2.49%

PO

PO คือการเสนอขายในกรณีทั่วไปใหแกผูลงทุนทุกประเภท
PP คือการเสนอขายหลักทรัพยแบบเจาะจง

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถอื หุน หนา 96
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7.4

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และเงินสํารองตามกฎหมายแลว หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขอมูลเปรียบเทียบขอมูลกําไรสุทธิและอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท:หุน )
3. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
4. รวมเงินปนผลจายประจําปตอหุน (บาท:หุน)
4.1 เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน)
4.2 เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุน) *

ป 2560

ป 2561

ป 2562

1,193
1.33
93.98
1.25
0.65
0.60

1,284
1.43
94.10
1.35
0.65
0.70

1,170
1.31
103.23
1.35
0.65
0.70

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ไดมีมติใหเสนอจายปนผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถอื หุน หนา 97
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8.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ทั้ ง หมด 5 คณะได แ ก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละ
คณะดังนี้
8.1

โครงสรางคณะกรรมการ

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 โครงสร า งการจั ด การขอบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการทั้ ง หมด 6 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
8.1.1

คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
วันที่ไดรับการ
แตงตั้ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
1 ตุลาคม 2547
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ)
-

2. นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ

23 กุมภาพันธ 2545

29.62

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ

กรรมการ

23 กุมภาพันธ 2545

0.11

4. นางภารดี พูลวรลักษณ

กรรมการ

23 กุมภาพันธ 2545

2.05

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร

กรรมการ

22 เมษายน 2547

0.05

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ

กรรมการ

5 เมษายน 2548

-

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ 2545

0.08

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ 2545

-

9. นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8 พฤษภาคม 2558

-

10. รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ

25 มิถุนายน 2552

-

11. นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ

15 กุมภาพันธ 2556

-

กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
นายวิชา พูลวรลักษณ นางภารดี พูลวรลักษณ นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ นายธนกร ปุลิเวคินทร
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ หนา 98
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

คํานิยาม
1.1
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารหรือพนั ก งาน
ประจําของบริษัท และไมไดเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแล
ไมใหเกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
1.2

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจํามีอํานาจในการจัดการ
และมีอํานาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท โดยกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท จํานวน 5 คน มีสัดสวนรอยละ 45 เปนผูที่
มีความรูความสามารถใหความเห็นดานธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระ จํานวน 6 คนมีสัดสวนรอยละ 55 เปนผูที่มีความรอบรู
ในดานอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย การตรวจสอบ กฎหมาย และความรูทางธุรกิจดานอื่นๆ
ทําใหการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางสรางสรรค โดยการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการยึดถือผลประโยชนของบริษัทเปนสิ่งสําคัญ
ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่โดยอุทิศเวลา ใชความรู ความสามารถ และประสบการณ เพื่อประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงใหคําแนะนําและกํากับดูแลใหบริษัทมีการดําเนินงานภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ใหคําแนะนํา กําหนดและอนุมัติ
วิสัยทัศน กลยุทธ ตลอดจนเปาหมายและนโยบายการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนได
เสียทุกฝาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจัดใหมีระบบการรางงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได เพื่อใหการปฎิบัติงานมีความถูกตอง
และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงรับผิดชอบและดูแลหมีการปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม และ
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม พรอมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน
อีกทั้งหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด กับบริษัทและบริษัทยอย (ตามขอบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด) บุคคลดังกลาว ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมาย แตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการอยาง
หนึ่ง อยางใดหรือหลายอยาง แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ หนา 99
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อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได
3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
4. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
5. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้นและรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถ ือหุน คณะกรรมการ
จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อาทิเชน การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรร
เงินกําไรและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนและกําหนดคาตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนทีส่ ําคัญใหแก
บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การทํา แกไขหรือเลิกสัญญา
เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และนโยบายการดําเนินงาน พรอมควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายอยางตอเนื่อง
3. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบายและการปฎิบัติตาม
นโยบายทุกป
4. จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนมาตรฐานดาน
จริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมกับติดตามใหมีการปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
5. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมกับติดตามใหฝายจัดการเปน
ผูปฎิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา
6. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา และเทาเทียมกัน
7. คณะกรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ
ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในระหวางรอบปบัญชี
8. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ หนา 100
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10. คณะกรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใด
ที่กรรมการรายใดเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สํานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสวนไดสวนเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัท
ไดกําหนดใหกรรมการรายนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
โดยรวมเปนสําคัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลอื่น
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง โดยให นั บ รวมหุ น ที่ ถื อ โดยผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง (ตามมาตรา 258 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย)
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในการเปนผูมีอํานาจควบคุมรวมถึงอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไมเปนผูบริหาร
หรือพนักงานประจําของบริษัท หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมอี ํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทั้งปจจุบันและในชวง 3 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดาคูสมรส พี่นองและบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. ไม เ ป น การได รั บ แตง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
7. สามารถทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และดูแลมิใหเกิดรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน และสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ
ในกิจกรรมที่สําคัญของบริษัทได
โดยกรรมการอิ ส ระทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาด ว ยดุ ล พิ นิ จ ที่ เ ป น อิ ส ระเพื่ อ ให น โยบาย แผนการดํ า เนิ น งาน และ
การบริหารงานของบริษัทใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงค ระเบียบขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของผูถือหุนใหมีความเทาเทียมกัน อนึ่ง การกําหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทดังกลาว ไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเครงครัดมากกวาที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมีหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูที่มีความสามารถ มีประสบการณ เขาใจธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับทางการ และขอเชิญทานเหลานั้นเขาเปนกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นวากรรมการอิสระขางตน
สามารถใชความรูความสามารถ ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
__________________________รับรองความถูกตอง
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
1. รับผิดชอบในฐานะผูน ําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และติดตามใหการบริหารงานของบริษัทให
บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายที่กําหนดไว
2. ทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเทากัน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
การปฐมนิเทศ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่
บริษัทมีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการดานตาง ๆ ของบริษัทเพื่อ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัท
การพัฒนากรรมการ
บริษัทมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหกรรมการของบริษัททุกคนเขารวมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการ
อบรมต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Instituteof Directors
Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือองคกรอิสระตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูและเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.1.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 คน
ดังมีรายนามดังตอไปนี้
ชื่อ
1. นายวิชา พูลวรลักษณ
2. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
3. นางภารดี พูลวรลักษณ
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมายวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดํา เนินงานของกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการ
เขาเปนผูค้ําประกันหรือการชําระ หรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชนการใชจายเงินเพื่อการลงทุนและ
เพื่อการดําเนินงานตางๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 60 ลานบาทหรือจํานวนเทียบเทา
__________________________รับรองความถูกตอง
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5. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตํา แหนงที่ไมสูงกวาตํา แหนงกรรมการผูจัดการ
6. มีอํานาจจัดทําเสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
7. จัดตั้งโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝกอบรม การวาจางและการเลิกจางของพนักงานของบริษัท
8. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได
แถลงตอคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่
ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเขาทํารายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด) กับบริษัท บริษัทยอย ยกเวน เปน
อนุ มั ติ ก ารเข า ทํ า รายการที่ เ ป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณษอนุ มั ติ ไ ว ทั้ ง นี้
กรรมการบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยตณะกรรมการมีอํานาจในการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร
8.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหแกไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบใหมีความสอดคลองและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดประกาศใช พรอมทั้งปรับปรุง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความสอดคลอ งและเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คํานิยาม
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการอิสระ ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหนาที่ใน
ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได รวมทั้งการทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวากรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกําหนดขึ้น และเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา นายชัย จรุงธ
นาภิบาลเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานบัญชีและการเงิน และมีประสบการณดานการตรวจสอบมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินไดเปนอยางดี จึงมีมติแตงตั้งใหเปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 คนไดผานการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังนี้
__________________________รับรองความถูกตอง
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ชื่อ
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
3. นายไกรทิพย ไกรฤกษ
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ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และหากกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงตามวาระ
อสจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานรรมการบริษัทและ
ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม
สามารถอยูจนครบวาระได มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดไว คณะกรรมการบริษัทตองแตงตั้งกรรมการ
ตรวจสอบรายใหมใหครบถวนอยางชาภายใน 3 เดือน นับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน
จากตําแหนงทั้งคณะ กรรมการตรวจสอบที่พนจกตําแหนงตองอยูรักษษการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอน จนกวา
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทน รวมถึงการถอดถอนหรือเลิกจางบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํา ปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
__________________________รับรองความถูกตอง
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(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด
รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท และต อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ข อ เสนอแนะ และสิ่ ง ที่ ต รวจพบให
คณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงการมีสวนไดสวนเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย รายการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น รวมถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (ถ า มี ) ตามประกาศสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และหรื อ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
8.1.4

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คํานิยาม
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหเปน
กรรมการสรรหาและกํา หนดคา ตอบแทน โดยผู เป นประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคา ตอบแทนจะต องเปน
กรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะตองเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ใน 4 คน
เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้จะตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
ในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทําหนาที่อื่นใน ฐานะ กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกําหนดขึ้น และเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็น
วา นายไกรทิพย ไกรฤกษ ซึ่งเปนกรรมการอิสระเปนผูมีความรูและประสบการณในดานการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึง
ไดมีมติแตงเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจํานวน 4 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายไกรทิพย
นายวัลลภ
นายชัย
นายวีรวัฒน

ตําแหนง
ไกรฤกษ
ตั้งตรงจิตร
จรุงธนาภิบาล
องควาสิฎฐ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
หนาที่เกี่ยวกับการสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคล
ที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงดังกลาว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติแลวแตกรณี
3. คณะกรรมการสรรหาตองรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบตอ
คณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หนาที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ
และประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
แลวแตกรณี
2. กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทในแตละป
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควร
ทราบตอคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนขอบริษัท มีดังนี้
1. เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย
3. พิจารณาถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ
8.1.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญดานการบริหารความเสี่ยง
หรื อ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในอุ ส าหกรรมที่ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประกอบด ว ย
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน และตองเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ผู แ ต ง ตั้ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยอาจเป น
ผูบังคับบัญชาสูงสุดที่ดูแลสวนงานบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบดวย กรรมการบริหารความเสีย่ งจํานวน 8 คน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหนง

นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
นายวิศรุต พลูวรลักษณ
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
นายนิพนธ สุนทราจารย
นายธนาธิป แยมพยนต
นายอภิรักษ วาราชนนท

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมี นายอภิรักษ วาราชนนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมี ค วามรับ ผิดชอบต อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ โดยตรงตามหน า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง คงต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ตอบุคคลภายนอก
1. พิจารณา และใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พรอมมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่วางไว รวมถึงกําหนด
หนาที่ใหฝายบริหารตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณา และใหความเห็นในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) ที่ใความสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธ และเปาหมายของบริษัท
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง และกําหนดใหมีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติใหสอดคลองกับ
นโยบาย และแนวทางทีก่ ําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
4. จัดใหมีการประเมิน และวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญในดานตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการประเมินความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจตามแนวทางของ
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการปองกันในการดําเนินการ กรณีที่ระดับความเสี่ยงไมเปนไป
ตามที่กําหนด หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความ เสี่ยงที่มีความสําคัญตอบริษัท และดําเนินการให
บริษัทมีการจัดการ ความเสี่ยงอยางเหมาะสม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจใหฝายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงขอมูลเปนลายลักษณอักษร
หรือเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือใหขอมูลดวยวาจา สําหรับความเสี่ยง และการปฏิบัติ
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หนาที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ได
รับเชิญสอบถาม หรือขอขอมูลถือเปนหนาที่ในการใหความรวมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. กํากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อการตอตานดานการทุจริต
คอรรัปชั่นใหเพียงพอ เหมาะสม
8. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.1.6

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

องคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีองคประกอบดังนี้
1. กรรมการบริษัท 3 ทาน และ 2 ใน 3 ทานเปนกรรมการอิสระ และแตงตั้งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่เปน
กรรมการอิสระคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. ตัวแทนพนักงาน และผูบ ริหารที่มีความรู ความสามารถเปนสมาชิก
3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และ ใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย กรรมการกํากับดูแลกิจการจํานวน 8 คน
มีวารการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหนง

นายไกรทิพย ไกรฤกษ
นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ
นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
นายวิศรุต พลูวรลักษณ
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
นายอภิรักษ วาราชนนท
นายนิพนธ สุนทราจารย
นางสาวทับทิม วัลลิกลุ

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

โดยมี นางสาวปณิตา มณีดลุ ย เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอํานาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดบเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและ
เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
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5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองคกร
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการ
ดําเนินงานดานการดูแลชุมชนและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR)
7. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
8.1.7 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ในป 2562 บริษัทไดจัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจํานวนครั้งที่ประชุม และแสดง
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน สรุปไดดังตารางตอไปนี้
จํานวนที่รวมประชุม / จํานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อและนามสกุล

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
1/1
1/1
1/1
1/1

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะกรรม
การ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรม
การ
กํากับดูแล
กิจการ

ประชุม
สามัญผูถือ
หุน
ป 2562

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
5/5
1/1
2. นายวิชา พูลวรลักษณ
5/5
12/12
1/1
3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
5/5
12/12
1/1
1/1
1/1
4. นางภารดี พูลวรลักษณ
5/5
12/12
1/1
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร
5/5
12/12
1/1
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ
5/5
1/1
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล
5/5
8/8
1/1
1/1
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
5/5
8/8
1/1
9. นายไกรทิพย ไกรฤกษ
5/5
8/8
1/1
1/1
10. รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์
3/5
1/1
โลหะชาละ
11. นายแพทยเสถียร
4/5
1/1
1/1
1/1
ภูประเสริฐ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย โปรดดูเอกสารแนบ 2
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คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสรางองคกรของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีคณะผูบริหาร
จํานวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อผูบริหาร
1. นายวิชา พูลวรลักษณ

ตําแหนง

5. นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต
6. นายอภิชาติ คงชัย
7. นายอภิรักษ วาราชนนท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รักษาการตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานวางแผนกลยุทธและนักลงทุนสัมพันธ
รักษาการตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจโบวลิ่ง
รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เชา
รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายกอสราง
(รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา
รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายทรัพยากรมนุษย

8. นายนรุตม เจียรสนอง

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด

2. นางจินดา วรรธนะหทัย
3. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
4. นายกิติกร พุมสวาง

__________________________รับรองความถูกตอง
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปเพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทเพื่อใหการ
ดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ภายใตกรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ หรืออนุมัติการใชจายเงินเพื่อการดําเนินการตางๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ
บริษัทหรือตามงบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
4. สรรหา วาจาง แตงตั้ง สับเปลี่ยน โอนยาย พักงานและเลิกจางผูบริหารและพนักงานในทุกตําแหนง รวมถึงการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมโดยถาเปนตําแหนงระดับเทียบเทาตั้งแตผูอํานวยการ
อาวุโสขึ้นไปใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถาเปนตําแหนงระดับเทียบเทาผูบริหารฝายตรวจสอบภายใน
ใหดําเนินการภายใตความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเอกสารตางๆ ของบริษัททั้งดานบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการ
บริหารทั่วไปรวมทั้งเอกสารสําคัญอื่นๆ
6. กําหนดเปลี่ยนแปลงแกไขและยกเลิกกฎระเบียบ คําสั่งประกาศ ขอบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปตามนโยบายที่บริษัท
กําหนด
7. แตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานเพื่อประโยชนตอบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอํานาจในการแตงตั้ง
ทนายความเพื่อฟองรองดําเนินคดีหรือเขาสูคดีที่เกี่ยวของกับบริษัท
8. มอบหมายเพื่อใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและสามารถ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
9. รายงานผลการดําเนินงานความคืบหนาของโครงการตางๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินตอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท
10. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการ
เรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดสวนเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่ทําใหประธานเจาหนาที่
บริหารหรือผูรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบ ริหาร และใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารเปนประจําทุกป กรรมการผูจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตั้งแต
ระดับผูอํานวยการลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงาน
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ประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัมตามแตกรณี
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
หลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาสรรหา
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิธีการและยึดหลักความโปรงใสในการสรรหากรรมการไวเปนสําคัญโดยปราศจากอิทธิพลขอ
งผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายบริหารซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณาผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากชองทางตางๆ ดังนี้
•
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ถือหุนอยางตอเนื่องไมนอยกวา 100,000 หุน โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน ไดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจัดทํา
หลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทลวงหนาเปน
เวลา 3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการ
• พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ
จากหนวยงานอื่นๆ หรือชองทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควร
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของบริษัท
• พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท (Board
Skill Matrix) เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
• พิจารณาความหลากหลายในโครงสรางคณะกรรมการ (Board Diversity)
• พิจารณาภาวะผูนํา วิสัยทัศน ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่เปนผูรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการให
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถือหุนสวนนอย
เสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่ บริ ษัท ไดกํ า หนดไว โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจ ารณาแลว วา มีค วามเหมาะสม
ก็ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป
ซึ่งปรากฏวาในป 2562 ไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อ โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2)
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด สําหรับ กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
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ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการ
ที่พนจากตําแหนงเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนจะเขาอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่เหลืออยูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการคัดกรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรูความสามารถ และประสบการณและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท เป น อย างดี ประวั ติ ก ารทํ างานที่ ดี สามารถบริห ารงานใหบ รรลุวั ตถุ ประสงค ที่ คณะกรรมการบริ ษั ทกํ า หนดไวได
และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริษัทจึงไดอนุมัติแตงตั้งใหนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฎอยูในเอกสารแนบ 1
8.3

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ใหคําแนะนํา เบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายระเบียบและขอบังคับของบริษัท และสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติ
ที่ดี ตลอดจนติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท
และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกํา กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
8.4

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
บริ ษั ท ได กํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห าร อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและเที ย บได กั บ ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น
โดยคาตอบแทนของกรรมการในแตละปจะทําการเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ สวนคาตอบแทน
ของผูบริหารจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน
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ในป 2562 มีการจายคาตอบแทนดังนี้
8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยแตละคณะ
และผูบริหาร เห็นวามีความเหมาะสม โดพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การ
ขยายตัวของธุรกิจโยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตามขอเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 เปนจํานวนเงินไมเกิน 14.2 ลานบาท
โดยแยกออกเปนคาตอบแทนรายปและเบี้ยประชุม จํานวน 7.8 ลานบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 6.4 ลานบาท ซึ่ง
โครงสรางอัตราคาตอบแทนกรรมการเปนดังนี้
ตําแหนง
คาตอบแทนรายปและเบี้ยประชุม (บาท)
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ชื่อ
1.นายสมใจนึก
2.นายวิชา

เองตระกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

คาตอบแทนรายป
และเบี้ยประชุม
(บาท)
955,000

บําเหน็จพิเศษ
(บาท)
1,310,000

4.นางภารดี

พูลวรลักษณ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร

5.นายธนกร

ปุลิเวคินทร

กรรมการ/กรรมการบริหาร

670,000

420,000

6.นายวิชัย

พูลวรลักษณ

กรรมการ

595,000

420,000

3.นายวีรวัฒน

พูลวรลักษณ

955,000
595,000
200,000
75,000
30,000
30,000
200,000
75,000

องควาสิฎฐ

795,000

1,310,000

700,000

420,000

670,000

420,000
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ชื่อ

7.นายชัย

ตําแหนง

จรุงธนาภิบาล

8.นายวัลลภ
9.นายไกรทิพย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ตั้งตรงจิตร
ไกรฤกษ

10.รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
11.นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทนรายป
และเบี้ยประชุม
(บาท)

บําเหน็จพิเศษ
(บาท)

825,000

420,000

700,000

420,000

700,000

420,000

595,000
595,000

420,000
420,000

7,800,000

6,400,000

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นของผูบริหาร จํานวน 7 ทาน ในป 2562 จํานวน
33.05 ล า นบาท โดยไม รวมประธานเจา หน า ที่ บริ หาร เนื่ อ งจากตํ า แหน ง ประธานเจา หนา ที่ บ ริห ารของบริ ษัท ไม ไ ด รับ
คาตอบแทนในสวนของผูบริหาร
8.4.2

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี –

__________________________รับรองความถูกตอง
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บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8.5.1 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทยอย มีพนักงานประมาณ 1,812 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร
ตามหัวขอ 8.) เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร โบวลิ่งและคาราโอเกะ สื่อ
โฆษณา พื้นที่เชาและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร ซึ่งแบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สายธุรกิจหลัก

จํานวนพนักงาน

สํานักงานใหญ

393

โรงภาพยนตร

902

โบวลิ่ง

252

สื่อโฆษณา

57

พื้นที่เชาและศูนยการคา

109

สื่อภาพยนตร

99

รวมจํานวนพนักงาน

1,812

*ไมรวมลูกจางชั่วคราว
คาตอบแทนบุคลากร
บริษัทไดมีการบริหารคาจางคาตอบแทนใหสอดคลองกับลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ใหแก
พนักงานของบริษัท ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด เงินโบนัส
เงิ น ช ว ยเหลื อ พิ เ ศษ เงิ น ประกั น สั ง คม เงิ น สมทบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ประกั น ชี วิ ต ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ทุ ก ป และ
คารักษาพยาบาล เปนตน โดยในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยไดจายผลตอบแทนดังกลาวใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น
1,259 ลานบาท (ป 2561 : 1,207 ลานบาท) และเพื่อใหการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางเหมาะสมและสามารถแขงขันใน
การรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถใหอยูกับองคกร บริษัทไดกําหนดนโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจําป โดยจะ
พิจารณาตามผลประกอบการในแตละปของบริษัท ซึ่งในสวนของพนักงานจะพิจ ารณาการจายตามผลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานในแตละบุคคล โดยมีนโยบายสํารวจและมีการทบทวนโครงสรางคาตอบแทนเปนประจําทําใหมั่นใจไดวาบริษัทมี
โครงสรางและการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม และเหมาะสมแกพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทไดมีคาตอบแทนอื่นๆ ใหแกพนักงาน เชน เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อ หุ น แก ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน เพื่ อ เป น การสร า งแรงจู ง ใจและตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านให มุ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางความรูสึกของการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกรตอไป
8.5.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัท เพื่อพัฒนาใหพนักงานมีทักษะความรูโดยเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง และจากคําแนะนําของผูมีประสบการณในแตละสายงาน นอกจากนี้บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานเขาอบรม และ
สัมมนากับหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ หรือจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทําพรอมกับการทํางาน (On-the__________________________รับรองความถูกตอง
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job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สําหรับในกรณีที่เปนการฝกอบรมพรอมกับการทํางาน บริษัท
จะใหพนักงานไดมีโอกาสชวยพนักงานที่อาวุโสกวา ซึ่งพนักงานที่อาวุโสกวาจะเปนพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําและชวยชี้แนะ
ตลอดทุกขั้นตอน สวนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยบุคลากรภายใน/
นอกบริษัท และการสงพนักงานเขารวมอบรมตามโครงการตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนคนจัด เชนการฝกอบรมดานการ
บริหารและปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทยังจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิทักษะการเปนผูนํา การ
พัฒนาทักษะการขายและการตลาดการพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได
สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ตองการใชเวลาที่วางเวนจากการเรียนใหเปนประโยชน ดวยการฝกประสบการณการ
ทํางาน โดยบริษัทไดจัดใหนิสติ นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทํางานในบางตําแหนงที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและชวงเวลาวาง
ของนิสิตนักศึกษาแตละคน ซึ่งในป 2562 พนักงานและผูบริหารมีการเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆ เปนจํานวน 8,276
ชั่วโมง ซึ่งยังไมรวมจํานวนของการอบรมออนไลนที่บริษัทกําลังดําเนินการพัฒนาระบบเพื่อลดคาใชจายในการเดินทางของ
พนักงานที่เขามาอบรมยังสํานักงานใหญ ทั้งนี้บริษัทกําลังพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบการอบรมออนไลนใหมากกวาปจจุบัน
อีกทั้ง พนักงานของบริษัททุกคนตองผานการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับภาพรวมองคกร นโยบายดานตางๆ ที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
8.5.3

การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพบริการในแตละสาขา และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อ
กอใหเกิดมูลคาทางธุรกิจอยางยั่งยืน จึงไดมีนโยบายที่ตอเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงสาขาใหมีความสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทําวิจัยทางการตลาดอยางสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคาที่เขามาใชบริการภายในสาขา ขอมูลทั้งหมดจะถูกนําไปประมวลผล และนํามาใช
ประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางการแขงขัน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาสถานะผูนําดานศูนยรวม
ความบันเทิงตอไป นอกจากการทําวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับงานพัฒนา
พนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนงานดานการบริการตามแตละสาขา โดยมีการกําหนดเปนแผนอบรมพัฒนาที่ตอเนื่อง ซึ่งในป 2562
บริษัทฯมีคาใชจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาจํานวนทั้งสิ้น 9.30 ลานบาท (ป 2561 : 8.99 ลานบาท)
8.5.4
M
P
A
S
S
I
O
N

นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
MPASSION วัฒนธรรมองคกร
Major Iconic Leadership
เปนตนแบบและตํานานของโลก
Professionalism
ความเปนมืออาชีพในทุกๆ ดาน
Adaptability
พรอมปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
Speed
คลองแคลวและรวดเร็ว
Service Excellence
เปนเลิศในบริการ
Innovation
สรางนวัตกรรม
Optimism
มองโลกในแงดี
Network
ประสานเครือขาย

เพื่อใหพนักงานไดมีแนวคิด แนวปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร นี้ บริษัทจึงใหความสําคัญในการสรรหา และพัฒนา
พนักงานของบริษทั ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
__________________________รับรองความถูกตอง
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8.5.5

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทหวงใยตอชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม ควบคูไปกับหนาที่ประจําของพนักงาน จึงไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน
รวมทั้งความปลอดภัยนอกสถานที่ทํางาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานหรือความไมปลอดภัยในการทํางาน โดยใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
กอนปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ โดยในป 2562
มีจํานวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการทํางานทั้งสิ้น 17 ครั้ง แตไมมีพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยจาก
การทํางานถึงขั้นรุนแรงหรือตองหยุดงาน
8.5.6

นโยบายการสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน
บริษัทจะเนนการสรรหาพนักงานจากภายในเปนหลักแลวทําการฝกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตําแหนงจาก
ภายใน ทําใหไดพนักงานที่คุนเคยกับการดําเนินงานและยังมีสวนชวยสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน ทั้งยังจูงใจ
ใหพนักงานทํางานอยูกับบริษัทเปนระยะเวลานานและใหผลตอบแทนในระดับที่เทาเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานใหเอื้อตอการใชศักยภาพของพนักงานไดอยางเต็มที่ซึ่ง
เปนการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง
8.5.7

ขอพิพาทดานแรงงาน
ปจจุบันบริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษั ท ยัง คงสืบสานเจตนารมณอั นมุ ง มั่น ในการที่ จะยกระดั บ การกํ า กั บ ดู แลกิจ การของบริษัท
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงไดนํา เอาแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อใหบริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใหความสําคัญตอสิทธิของ
ผูถือหุนการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และในป 2562 คณะกรรมการไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักปฎิบัติตาม CG Code ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อเปนหลักปฎิบัติใหคณะกรรมการบริษัทและรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญโดยในปที่ผานมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่บริษัทจะรายงานใหทราบซึ่งแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนที่เปนลายลักษณอักษร
ขึ้นเมื่อป 2552 โดยมุงเนนใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และมีสวนรวม
ในการตัดสินใจตางๆที่สําคัญ ตลอดจนปกปองสงเสริมสนับสนุนและไมลิดรอนสิทธิของผูถือหุนโดยกําหนดนโยบายไวดังนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการปกปอง และเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน
สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
เพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผลการกําหนดหรือแกไขขอบังคับ หรือหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา
สิทธิในการสงคําถามตอที่ประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน
3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆอันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของ
ผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆและการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารที่
มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เปนตน
4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนใชสิทธิตางๆ เชน การใหขอมูลสําคัญที่เปน
ปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัท การจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการเปนตน
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1.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนา
• คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไดนํานโยบายสิทธิของผูถือหุนมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกวาสิทธิตาม
กฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรูขอมูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2562 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนา โดยผานทางเว็บไซตของบริษัท ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เปนเวลากวา 31 วัน กอนการประชุม และเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมกัน โดยมี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจะจัดสงใหผูถือหุนซึ่งเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2561
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2561 ในรูปแบบ QR-Code
4. เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารแนบ 4 ขอมูลคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2562
6. เอกสารแนบ 5 ขอมูลรายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 6 คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนหลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
8. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
9. เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ
10. เอกสารแนบ 9 ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
11. เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผูถือหุน
• ในการจัดสงเอกสารการประชุมผูถือหุนบริษัทไดมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2562 ใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วัน ซึ่งมีชวงระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมากกวาตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมี
ระยะเวลาศึกษาขอมูลมากขึ้น
• ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงดวยการใช
ระบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการ ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดนํามา
ในการมอบฉันทะพรอมทั้งจัดทําปายสัญลักษณสําหรับผูถือหุนที่ลงทะเบียนแลว เพื่อความสะดวกในการเขาออกที่ประชุมโดย
ไมตองเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม
• หลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2562 บริษัทไดนําเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบดวย รายละเอียดวาระการประชุม
มติที่ประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุนรวบรวมจัดทําเปน “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํา ป 2562” เผยแพรขึ้นเว็บไซตของบริษัท
1.3 การปองกันกรณีการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุนและไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา ทั้งในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2562 บริษัทไมมีการแจกโดย
กะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
__________________________รับรองความถูกตอง
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1.4 การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธิ
• บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน ในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยการนําระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช พรอมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงใหกับผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองกอนการประชุม
• บริษัทไดแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวัน
ประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุม ไดแจงกฎเกณฑทใี่ ชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบ และ
ไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลาว ลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
• บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขาเยี่ยมชมบริษัทและเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศที่เปนขอมูลปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปดโอกาสใหผูถือหุนรวมแสดงความคิดเห็น
• บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท และแสดง
ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมในแตละวาระทุกวาระ รวมทั้งไดมีการบันทึกขอซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
• บริษัทจัดใหมีการบันทึกเสียงการประชุมผูถือหุนและเปดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหวางการ
ประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อสามารถใชอางอิงในภายหลัง และชวยใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได
1.6 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2562 มี
คณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 11 คน จึงสรุปไดวา บริษัทยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ใหมี
ความเครงครัดตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายในการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูถือหุนสวนนอยไวดังตอไปนี้
• บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ถือหุนอยางตอเนื่องไมนอยกวา 100,000 หุน โดยอาจ
เปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่อ
บรรจุในวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน ไดเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา โดยได
จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
เปนเวลา 3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562)
ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนผูรวบรวมวาระการประชุมและนํา เสนอตอกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณา
กอนในเบื้องตน หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว เห็นวามีความเหมาะสม ก็ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
เดือนกุมภาพันธ 2562 เพื่อพิจารณาออกเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุนตอไป ซึ่งปรากฏวาในป 2562ไมมีผูถือหุน
เสนอวาระการประชุมลวงหนา
__________________________รับรองความถูกตอง
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• บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ตั้งแตวันที่ 5
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่เปนผูร วบรวมขอมูลประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อแลวนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทไดกําหนดไว โดยหากคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาแลววามีความเหมาะสมก็ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป ซึ่ง ปรากฏวา ในป 2562 ไมมี ผูถือหุนเสนอรายชื่อ
• คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัตติ ามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนที่ไดกําหนดไว โดยในการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมอยางเครงครัด โดยไมมีการแจกเอกสาร
ที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน และไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุน
ทราบเปนการลวงหนา
• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทํา
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian)
ใหแกผูถือหุน โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ลวงหนาเปนเวลา 31 วัน กอนวันประชุมสําหรับใหดาวน
โหลดอีกดวย
• คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมไดดวยตนเอง แตมีความประสงค
จะใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเสนอใหมีกรรมการอิสระเขาประชุม และลงคะแนนเสียง
แทนผูถือหุนจํานวน 2 คน คือ
นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
และนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได
• คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหแกผูถือหุนไว
และแจกในขณะลงทะเบียน กอนเริ่มการประชุม ซึ่งไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชน การพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง กรรมการแยกเป น รายบุ ค คล เป น ต น
รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลาวมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
ในกรณีหากมีขอโตแยงเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน
แกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น กรรมการผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ใช ข อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น ในทางมิชอบไวในหลักจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช
ขอมูลภายใน เพื่อซื้อขายหลักทรัพยความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาความลับ โดยมีการแจงมาตรการดังกลาว
ผานทางคูมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรมและทางเว็บไซตของบริษั ท นอกจากนี้ยังไดมอบหมายใหเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการแจงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลและติดตามใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียหรือการทํารายการระหวางกัน
ของกรรมการและผูบริหาร
__________________________รับรองความถูกตอง
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น ในปที่ผานมาบริษัทจึงไดพิจารณาชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียขึ้นใหม พรอมกับกําหนดเปนนโยบาย เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทแบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พนักงานและครอบครัว
ลูกคา และเจาหนี้
ผูถือหุน
พันธมิตรทางธุรกิจ
นักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
คูแขง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
หนวยงานราชการและองคกรที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียดังตอไปนี้.1.
พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว
1)
บริษัทใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวัดผลได
อาทิ รายไดคาตอบแทนรายเดือน รายไดจากการทํางานลวงเวลา โบนัสประจําป การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
2)
บริษัทมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง อาทิ จัดใหมีการอบรมและ
สัมมนาผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เปนตน
3)
บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของ
พนักงาน การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใชสิทธิตางๆ ของพนักงาน เปนตน
4)
บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนักงานรับรองเรียนกรณีพนักงานไมไดรับ
ความเปนธรรมผานชองทางตางๆ เชน ตูรับความคิดเห็น หนวยงานฝายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เปนตน
5)
บริษัทมีหนาที่ดูแลจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการ
ทํางานอยางมีประสิทธิผล
ลูกคา และเจาหนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกคา
1)
บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตย
สุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน
2.
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2)
บริษัทมีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของบริษัท ดวยการรับผิดชอบ เอาใจใส และให
ความสํ า คัญต อป ญหาและความต องการของลูก คา อั นดั บแรก โดยให ผูบ ริหารและพนั กงานทุ ก คนปฏิบัติ ตามมาตรการ
ดังตอไปนี้
•
ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา
•
ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีที่สุด
•
การเสนอราคาและเงื่อนไขการคาใหแกลูกคาที่จัดอยูในกลุมเดียวกันตองมีความ เทาเทียมกัน
•
ใหขอมูลที่ถูกตองตรงความเปนจริงแกลูกคาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได
เพื่อสรางความเชื่อมั่น และความเปนธรรมใหกับลูกคาของบริษัท
•
พรอมที่จะตองคําถามของลูกคา รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน การใหคําแนะนํา
และการติดตามผลความคืบหนาในประเด็นตางๆ ที่ไดรับแจงจากลูกคา
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
และตั้งอยูบนพื้นฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ตกลงกันไวกับคูคาอยางเครงครัด ในกรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพื่อรวมกันพิจาณาหาแนวทางแกไขเกณฑการคัดเลือกเขาเปนคูคา
ครอบคลุม 6 ดานดังนี้
1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวของกับการรองเรียน
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน/ รายการเกี่ยวของ
6. นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และนโยบายดานคุณภาพ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบีติตามเงื่อนไข สัญญา และขอผูกมัด ที่ตกลงกันไวกับเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปน
เรื่องวัตถุประสงค การใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยคาประกัน และ เรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ ตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งได บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไข โดยบริษัทมุงมั่นในการรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจาหนิ้ และใหความเชื่อถือซึ่งกันและกันโดย กําหนดแนวทาง
ในการบริหารเงินทุน เพื่อสรางความมั่นคงที่ แข็งแกรง และปองกันมิใหบริษัทอยูในฐานะที่ยากลําบากตอการ ชําระหนี้คืนแกเจาหนี้
และใหความสําคัญตอการบริหารสภาพคลอง ทางการเงิน โดยการวางแผนชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อยางชัดเจนและ ตรงตามเวลา
ที่กําหนด
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการ ติดตามวางแผนและควบคุมสภาพคลองทางการเงินให
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อปองกันความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญครบทุกดาน ทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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ผูถือหุน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผูถือหุน
1)
บริษัทมีหนาที่ที่ตองปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน
สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
เพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับหรือหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติการรายพิเศษ เปนตน
2)
บริษัทมีหนาที่ที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา
สิทธิในการสงคําถามตอที่ประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน
ผานทางเว็บไซตบริษัท
3)
บริษัทตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถือหุน
4.

พันธมิตรทางธุรกิจ(คูคา)

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ(คูคา)
1)
บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคาทุกราย
2)
บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหคูคาทุกรายนําเสนอสินคา/บริการไดโดยเทาเทียมกัน โดยใหผูบริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวของกับคูคาตองปฎิบัติตามมาตรการตอไปนี้
•
ตองปฏิบัติงานตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความเทาเทียมกัน
•
การพิจารณาและตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขตางๆ โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
•
ตองรักษาความลับของคูคา โดยหามมิใหมีการรับสินบนหรือคานายหนาใดๆ จากคูคา รวมถึง
หามเปดเผยขอมูลหรือขอเสนอของคูคารายหนึ่งหรือหลายรายใหกับคูคารายอื่นๆรับทราบทั้งทางตรงและทางออม
5.

นักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
1)
บริษัทเปดโอกาสใหนักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงินไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานของบริษัท
และแนวโนมผลประกอบการในอนาคตไดตามความเหมาะสม และเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องการเปดเผยขอมูล
2)
บริษัทจะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําขอมูลแนะนําการลงทุนของบริษัทใหแกนักลงทุนผานชองทาง
เว็บไซตบริษัท
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คูแขง

นโยบายเกี่ยวกับคูแขง
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมกระทําการใดๆ ที่ทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทาง
เสื่อมเสียโดยปราศจากขอมูลความจริงและขัดตอจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
7.

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม
บริษัทมุงมั่นที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง จึงไดกอตั้ง มูลนิธิ เมเจอร แคร เพื่อหวังระดมทุน
ชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบดาน โดยการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน และ
การศึกษา และจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เปนผูใหความบันเทิงซึ่งเกี่ยวของกับสังคมเปนอยางมาก รวมถึงบริษัทฯไดให
ความสําคัญกับการดูแล รักษาและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จึงเริ่มทําโครงการ Green Cinema ขึ้น เปนการรณรงคปลุก
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางคุมคาใหแกพนักงานและลูกคา ตามแนวคิดทั้ง การใชซ้ํา (Reuse) การ
หมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle) และลดการใช (Reduce) เพื่อรบกวนโลกใหนอยลง ทั้งในสวนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวัน ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเปลี่ยนหลอดพลาสติก เปนหลอด
รักษโลก ใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือการใหความรูและจัดวางถังแยกขยะตามจุดตางๆในสาขาที่ใหบริการ เปนตน และ
เพื่อปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจสรางผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทจึงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยบริษัทสนับสนุนใหความรูและจัดใหมี
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางและปลุกจิตสํานึกใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคนในการรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
8.

หนวยงานราชการและองคกรที่เกี่ยวของ
บริษัทฯยึดถือการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในดานตางๆ อยางเครงครัดทั้งตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย แรงงาน
การจัดการดานภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบและประกาศตางๆของทางราชการที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทดวย
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไมมีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน การแขงขันทางการคา
และสิ่งแวดลอมแตอยางใด นอกเหนือจากแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมและการดูแลและปกปองสิทธิประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนตองไดรับอยางเสมอภาคกัน บริษัทจึงสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการลวงละเมิดหรือกดขี่ขมเหงในทุกรูปแบบ การจางงานที่เปนธรรม และจะไมมี
สวนรวมกับการกระทําใดๆ ที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน
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นโยบายและแนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ทั้งดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาดานอื่นที่
กฎหมายกําหนด เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง เปนตน ดังนั้นการนําผลงานตางๆ มาใชภายในบริษัท
จะตองมีการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการใชผลงานเหลานั้นจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทําการแทนกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได โดยสอดคลองกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลและกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น สําหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทไดมีการกําหนดไวในระเบียบ
การรับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและการใหความคุมครองผูรองเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บุคคลใดก็ตามที่ทราบเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสสามารถแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสไดผานชองทางการรองเรียนหรือ
แจงเบาะแส โดยบริษัทสงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตนตอหนวยงานที่รับแจงเรื่องรองเรียน ซึ่งหนวยงานดังกลาว
จะใหความคุมครองตอผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส และขอมูลจะถูกเก็บรักษาเปนความลับไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของและ
หนวยงานที่รับผิดชอบจะทําหนาที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบขอรองเรียนหรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุด
และผู ถู ก แจ ง กระทํ า ความผิ ดจริง บทลงโทษจะเปน ไปตามนโยบาย กฎระเบี ย บของกลุม บริ ษั ท และเสี ยงข า งมากของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะเปนผูรายงานผล
กรณีทุจริตที่เกิดขึ้นตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน
ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานทําหนาที่ใหคําปรึกษา และรับขอรองเรียนดานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยดําเนินการรับเรื่องรองเรียน รวบรวม สืบคน และมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะดําเนินการเก็บรักษาเปน
ความลับทั้งขอมูลของผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน เรื่องรองเรียน พยานตางๆ เปนตน ซึ่งพนักงานตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
สามารถสงขอรองเรียนโดยตรงมายังชองทางที่อยูตอไปนี้
1. จดหมายสงทางไปรษณีย ระบุหนาซองถึงผูรับแจงเบาแสทานใดทานหนึ่ง ดังตอไปนี้
• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
• เลขานุการบริษัท
• ฝายทรัพยากรบุคคล
โดยสงมายังที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. อีเมลล auditcom@majorcineplex.com
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มาตราการคุมครองผูที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
บริษัทใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น โดยกําหนดมาตราการคุมครองผูที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
1.ปกปดเรื่องดังกลาวเปนความลับ ไมเปดเผยแกบุคคลที่ไม เกี่ยวของ
2.หามไมใหผูบังคับบัญชา บังคับหรือขูเข็ญทั้งทางตรงและทางออม
3.ไมนําเหตุดังกลาวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไมลด ตําแหนง หรือใหผลทางลบตอผูที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
ในทุกกรณี แมวาการปฏิเสธการคอรรัปชั่นนั้น จะทําใหบริษัทตองสูญเสีย โอกาสทางธุรกิจ
4.หากผูบังคับบัญชาของผูที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่นดังกลาว ใชเหตุจากการที่ผูนั้นปฏิเสธการคอรรัปชั่นไปในทางเลือกปฏิบัติ
บริษัทถือวาผูบังคับบัญชาดังกลาว ฝาฝนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ของบริษัท ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษตาม
ความเหมาะสม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ในรอบป 2562 บริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ
ตามเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
ผานชองทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซตของบริษัท อีกทั้งไมเคยถูกสํานักงาน
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดําเนินการเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามกําหนด
• นอกจากนี้บริษัทยังไดนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขาวสารตางๆ
ของบริษัทเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัท และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทไดเผยแพรรายงานประจําปภายใน 120 วัน นับแตสิ้นสุดของรอบปบัญชีเพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนได
สวนเสียไดทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน
4.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
รวมถึงผูบริหารระดับสูงสําหรับป 2562 ไวดังตอไปนี้
นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง
1. การจายคาตอบแทน กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบ ริหารระดับสูง จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับคาตอบแทน
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาในเบื้องตน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งไดแก การอนุมัติวงเงิน
คาตอบแทนสูงสุดในแตละป และการกําหนดคาตอบแทนประจําตําแหนง
3. ทั้งนี้คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน
และรายละเอียดคาตอบแทน โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย นอกจากนีย้ ังตองเปดเผยรวมถึงสวนที่กรรมการไดรับจาก
การทําหนาที่อื่นใหบริษัท เชน ที่ปรึกษาและรวมถึงสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ และการทําหนาที่อื่นเชนที่ปรึกษาใน
บริษัทยอย เปนตน
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ หนา 128

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

4. ในการกําหนดคาตอบแทนใหแยกกรรมการที่ทําหนาที่ในฝายบริหาร และไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท
มิใหไดรับคาตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2562 เพื่ออนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน
14.2 ลานบาทตอป แกกรรมการซึ่งมิไดเปนพนักงานและผูบริหาร รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เปนกรรมการของบริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวขอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
4.4 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อชวยในการศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
และกลั่นกรองงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4.5 ความสัมพันธกับผูลงทุน
• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือไดเพียงพอทันเวลาและโปรงใส รวมถึงขอมูลทั่วไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทได
โดยมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับ
ผูลงทุนประเภทสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวของและสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทซึ่งใช
เปนชองทางในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ขอมูลทางการเงิน ขาวบริษัทที่มี
ผลตอการตัดสินใจลงทุน ขาวแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขาวกิจกรรมตางๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุม
ผูถือหุนเปนตนซึ่งจะชวยใหนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลของบริษัทไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น
• บริษัทไดจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธโดยสังเขป และแผนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแลวแตโอกาส และความ
เหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะหเปนประจํา ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีหากนักวิเคราะหประสงคที่จะสอบถามขอมูล
ในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญใหนักวิเคราะหเขามาพบฝายนักลงทุนสัมพันธเปนกรณีๆไป
2. จัด Roadshow ในตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. รวมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรและใหขอมูลแกนักลงทุนเชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยและองคกรอื่นๆ
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ในป 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ ดังนี้
กิจกรรมในป 2562
จํานวนครั้ง
ใหขอมูลนักวิเคราะห กองทุน และผูถือหุน
200
การประชุมทางโทรศัพทกับกองทุนตางประเทศ
60
การพบปะผูล งทุนสถาบัน ผูล งทุนทั่วไป นักวิเคราะห
110
เยี่ยมชมบริษัท (Site Visit)
5
โรดโชว (Road Show) ในประเทศ และตางประเทศ
17
อีกทั้งผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลผานทางนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ตอ
893, 275 หรือในลักษณะการเขาพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซตของบริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสวนชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดและสงผลใหบริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว
อีกดวย คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจึงไดกําหนดหลักการกํากับกิจการที่ดีเปนนโยบายที่ดีเปนลายลักษณอักษรขึ้น
และคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาวดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับกิจการที่ดีตอไปนี้
• การคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการใหสิทธิกับผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผูถือหุน
ลวงหนา มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา เปนตน ตลอดจนไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถือหุน
• การปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
• การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของอยางถูกตอง เพียงพอ ทั่วถึง เทาเทียมกัน
และภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยผานชองทางที่เหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนและผูเกี่ยวของตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก เชน ผานทางเว็บไซตของบริษัท เปนตน
• การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
ตลอดจนดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ
• การบริหารงานดวยความโปรงใส ภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท
• การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
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5.2 โครงสรางคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยกรรมการ จํ า นวน 11 คน ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด า นทั ก ษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง
• คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการบริหารงานที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดเปนสําคัญ ดังนั้นประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูอํานวยการ
• สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิธีการที่เปนทางการ และยึดหลักความ
โปรงใสไวเปนสําคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูสรรหา
บุ ค คลผู ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการโดยทํ า การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสม โดยพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ค วามสามารถ
ประสบการณทํางาน ฯลฯ เพื่อใหตรงกับภาระหนาที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือในคณะอนุกรรมการตางๆ และเมื่อคัดเลือก
กรรมการที่เหมาะสมไดแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการตอไป
• คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยเปดเผยชื่อ
กรรมการ รายบุคคล ตําแหนง อายุ ประวัติการศึกษา สัดสวนการถือหุนในบริษัทประสบการณทํางาน และความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารโดยไดเปดเผยไวผานชองทางตางๆ ทั้งในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัท

5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
• คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนําวิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ของคณะกรรรมการและฝายบริหารชัดเจน โดยฝายบริหาร
จะเปนผูหาขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหนาที่ในการพิจารณาเรื่องตางๆ
• คณะกรรมการบริษัทมุงหวังที่จะใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยูไดใน
ระยะยาว จึงไดรวมกับฝายบริหารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสยั ทัศนและภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงกําหนดเปาหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงใน
ระยะยาวของบริษัทและของผูถือหุนเปนประจําทุกป ตลอดจนทําหนาที่ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝาย
บริหารใหเปนไปตามแผนธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหเกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองคกร คณะกรรมการบริษัท
จึงไดเปนผูนําในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติ การทํา
รายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมถึงการแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน
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ระหวางผูถือหุนกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผูบริหารและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจและ
สามารถตรวจสอบซึ่งกันไดอยางอิสระ
5.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
• คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผู
ถือหุนกรรมการและฝายบริหาร ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามประกาศคําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด รวมทั้งใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
• คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยหามมิใหผูมีสว นไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม มีสวนรวมในการพิจารณารายการ และ
กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการที่
นําเสนอนั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ตลอดจนใหมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจําป
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได จั ด ทํ า หลั ก จรรยาบรรณสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน (Code of Conduct) เพื่ อ ให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในหนาที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและเครงครัด
โดยครอบคลุมทั้งดานการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยและสุจริตการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเทาเทียมและ
เปนธรรม การปองกันการละเมิดตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาความลับและการใชขอมูล
ในทางที่ผิดตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญและของรางวัล ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
• คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม และดูแลใหการประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการการ
ดําเนินการของฝายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก
ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.6 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ประธานกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ
เปนกรรมการอิสระจํานวน 6 คน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการ
จํานวนทั้งสิ้น 11 คนโดยมีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารดังนี้
กรรมการที่เปนผูบริหาร
จํานวน 5 คน (รอยละ 45)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน (รอยละ 55)
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5.7 การรวมหรือแยกตําแหนงเพื่อการถวงดุลอํานาจการบริหารงาน
• คณะกรรมการบริษัทกําหนดแบงแยกขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมถึงประธานเจาหนาที่
บริหารไวอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจาหนาที่บริหาร และไมมีความสัมพันธใดๆกับฝายบริหาร เพื่อปองกันไมใหผูบริหารคนใด
คนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัดและสามารถที่จะสอบทานถวงดุลการบริหารงานได
• ประธานกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูนําคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการ
รวมถึงการเปนประธานในที่ประชุมสามัญผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส
และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิประโยชนในการซักถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมีสวนรวมใน
การออกเสียงในที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเรื่องสําคัญตางๆ
• ประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผน
งบประมาณประจําปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการ
บริหารงานดานตางๆ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
5.8 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดทําหนาที่ในการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผน รวมถึ ง งบประมาณที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ
เห็นชอบในนโยบายดังกลาวไวแลวนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษรขึ้นไวแลว และไดเผยแพรแจกจาย
ใหแกกรรมการผูบริหาร และพนักงานที่เขาใหม และดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณตางๆ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อใหเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝาย
ตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางใกลชิด
• คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมดานการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
ซึ่งจะมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ดังกลาว ซึ่งมีความอิสระตอการปฏิบัติหนาที่และไดมีการทบทวนระบบดังกลาว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุมใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาอยางเพียงพอที่
ฝายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดใหมีการจดบันทึก
รายงานการประชุ มทุ ก ครั้ง เพื่ อให กรรมการและผูเกี่ ยวขอ งสามารถตรวจสอบได กรรมการมีหน าที่ ตอ งเขา รวมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
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• กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2562 นั้น ในชวงปลายป 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา
กําหนดการประชุมประจําป เพื่อใหคณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมลวงหนาตลอดทั้งป ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการ
สามารถวางแผนลวงหนาและจัดเวลาในการเขารวมประชุมได
• ในการจัดประชุมแตละครั้งในป 2562 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงเอกสารประชุมใหแกกรรมการ
พิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุมและไดมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
• การจัดประชุมเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
และตองมีกรรมการมาเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุมโดยเปดโอกาสให
กรรมการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเขารวมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ขอซักถามและขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการเพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของ
สามารถติดตามและตรวจสอบได
• กําหนดนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเอง อยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการ
ประชุมดวยโดยในป 2562 ไดมีการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนจํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
โดยในเดือนธันวาคมของทุกป เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ”
(CG Self Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําการประเมินตนเองแบบทั้งคณะและ
แบบรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงาน และแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํา งานใหดีขึ้น
ซึ่งเกณฑในการประเมินแบงตามหัวขอ 6 หัวขอ ไดแก
1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหนาที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
ในป 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ดังนี้
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ
ในภาพรวมทุกหัวขออยูในระดับ ดีมาก ดวยได คะแนนรวมรอยละ 97.93
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ
ในภาพรวมทุกหัวขออยูใน ระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 98.57
- ผลการประเมินการปฏิบัติของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคล
ในภาพรวมทุกหัวขอ อยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 99.34
- ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารป 2562
ในภาพรวมทุกหัวขอ อยูในระดับ ดีมาก ดวยได คะแนนรวมรอยละ 99.86
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5.11 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและใหความรูแกกรรมการที่
เกี่ยวของ รวมถึงในคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยมีคณะกรรมการบริษัท
จํ า นวน 10 คน ที่ ไ ด ผ า นการอบรมหลัก สู ตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ Director Certification
Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบรอยแลว
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารคูมือกรรมการและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล ประวัติการถือครอง
หลักทรัพยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย เปนตน โดยจะจัดสงใหทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม
ในป 2562 กรรมการบริษัทไดเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตร ตอไปนี
1. นายวิชา พูลวรลักษณ
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล โดย Tileke&Gibbins
2. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานนวัตกรรมการบริการ ToPCATS มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ
- หลักสูตรวิทยาการผูนําไทย-จีน (วทจ.) ยุคใหม รุนที่ 2
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล โดย Tileke&Gibbins
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัท
เปนผูดําเนินการจัดเตรียมขอมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร คูมือกรรมการ และกําหนดการประชุม
เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ตลอดจนสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และเพื่อชี้แจงตอบขอสักถาม รวมถึงการเยี่ยมชม
หนวยงานตางๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
5.13 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
บริษัทฯ ไดจัดทําการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมาดํารงตําแหนงในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอม
ทดแทนตําแหนงที่ อาจวางลง ตลอดจนรองรับตําแหนงที่อาจตองกําหนดขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของบริษัทใน
อนาคต และสรางโอกาสในการทางธุรกิจใหมของบริษัท ทั้งนี้ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ตลอดจนพนักงานวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับการสานตออยางตอเนื่องและทันทวงที โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการบริหารวางลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทําหน า ที่
พิจารณา คัดเลือกจากรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมี จํานวน 1 ทาน หรืออาจพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือก บุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัท กําหนด และนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ
ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงวางลง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะเสนอผูสืบทอดตําแหนง ตามที่ไดจัดทําแผนรองรับ
ไว สําหรับ ผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป ซึ่งไดระบุตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่แทน (Successor) ไว และในกรณี
ที่ยังไมมีบุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาที่แทนได ไดจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอม
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รวมทั้งอาจสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ไดกําหนดกระบวนการจัดทําการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ดังนี้
1. กําหนดตําแหนงงานสําคัญที่ตองจัดทํา Succession Plan เชน ผูบริหารที่จะเกษียณอายุ ภายใน 3-5 ป เปนตน
2. วิเคราะหและกําหนด Competency ของผูบริหาร และพนักงาน ในระดับ Chief, Director และ Department
Manager ของตําแหนงที่ตองการจัดทํา Succession Plan
3. กําหนดหลักเกณฑในการสรรหา คัดเลือก และเลื่อนระดับ ตําแหนงพนักงาน
4. คนหา และประเมินกลุมบุคคลากรที่มีความพรอมในการสืบทอดตําแหนง (Pool of Candidate) จากขอมูลพื้นฐานของ
แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย
5. จัดทําแผนกการฝกอบรมของฝาย หรือตําแหนงงานที่จะจัดทํา Succession Plan
6. จัดทํา และดําเนินการฝกอบรมพัฒนา Pool of Successors ตาม Group / Individual Development Plan
7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of Successors ตามตัวชี้วัดที่กําหนด
8. การเลื่อนระดับตําแหนง
9. สรุปประเมินผลการดําเนินโครงการ Succession Plan และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสืบทอด
ตําแหนงตอ คณะกรรมการเพื่อทราบเปนระยะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
9.2

คณะกรรมการชุดยอย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยแสดงในหัวขอ 8. โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2 หนา 98-109 ของแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (56-1)
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผบริหารระดับสูง

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยแสดงในหัวขอ 8. โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2 หนา 98-109 ของ
รายงานประจําป 2562 (56-1)
9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระหรือมีตําแหนงวางลงดวยเหตุ
อื่น
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความ
สามารถถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาถึงองคประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทักษะที่ยังขาดอยูและเปาหมายหรือกลยุทธของบริษัท มาเปนเกณฑในการพิจารณาสรร
หากรรมการบริษัทดวย ตลอดจนตองมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไวเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแลวแตกรณี ทั้งนี้การ
แตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับ จํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกไดในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
__________________________รับรองความถูกตอง
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กรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดสําหรับการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาสรรหาผูบริหารระดับตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแต งตั้ งตอไป รวมถึงจัดใหมีการติดตามความคื บหน าแผนสื บทอดตําแหน งที่
ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณอันสามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต
9.3.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตองมี
คุ ณ สมบั ติ แ ละความเป น อิ ส ระตามหลั ก เกณฑ แ ละนิ ย ามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไวตลอดวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการ
แตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งให เปนกรรมการอิสระ
4) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของ บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการอิสระ
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานวอบบัญชีที่มีผูสอบบัญ ชีข อง
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตได
พนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ
6) ไมมคี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
__________________________รับรองความถูกตอง
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7) ไม เ ป น กรรมการที่ ไดรับ แตง ตั้ง เพื่ อเปน ตั วแทนกรรมการของบริษั ท ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ถื อ หุ น ที่เปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8) ไมประกอบกิจกํารที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี นัยกับกิจ การของบริษั ทหรือบริษั ท ย อ ย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถให ความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทได
10) ไมเปนกรรมการของบริษทั ใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน (กรณี
กรรมการตรวจสอบ)
11) ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนด บริษัทไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อบริษัทไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งหรือตอ วาระ
กรรมการอิสระดวย ไดแก ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ทีท่ ําใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด เหตุผล และความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ
อิสระ
12) กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน
แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทเหลานั้น และคาตอบแทนรวมที่ไดรับ
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ที่ผานมา บริษัททําการเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมฯ
ของบริ ษั ท ผ า นการดํ าเนิน การโดยฝา ยจัด การ โดยบุ ค คลที่ ไดรั บแต ง ตั้ง ให เป น กรรมการในบริษั ท ยอ ยหรื อ บริ ษัทรวมฯ
จะมีหนาที่บริหารและดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสูดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ (ไมใชเฉพาะตอบริษัท) และบริษัทได
กําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่อง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การสงกรรมการ
เพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท
นอกจากนี้ ในกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทกําหนดระเบียบใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอย
ใหมีขอบังคับ ในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ/หรือรายการสําคัญอื่นใดของบริษัท
ดังกลาวใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกํากับดู แลใหมีก ารจัดเก็ บข อมูลและการบัน ทึกบัญ ชี ของบริ ษั ทยอ ยใหบริษั ทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อมาประกอบการจัดทํางบการเงินใหทันกําหนดตามกฎหมายดวย
__________________________รับรองความถูกตอง
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานใช ข อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบไวในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช
ขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาความลับ โดยมีการแจงมาตรการดังกลาวผาน
ทางคู มื อ หลั ก จรรยาบรรณธุ ร กิ จ การจั ด อบรม และทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท นอกจากนี้ ยั ง ได ม อบหมายให เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการแจงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล และติดตามใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียหรือการทํารายการระหวางกัน
ของกรรมการและผูบริหาร
โดย คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตองพึงปฏิบัติในการใชขอ มูล
ภายในดังนี้
มาตรการปองกันขอมูลภายในของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
1)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบและปฏิบัติซึ่งหนาที่ใน
การรายงานการถื อ ครองหลัก ทรัพ ยใ นบริ ษัท ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไมบรรลุนิ ติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2)
คณะกรรมการบริษัทจะแนะนําใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ทราบขอมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อ
ขายหุ น ของบริ ษั ท ก อ นการเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ รวมถึ ง ข อ มู ล งบการเงิ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอสาธารณชน กลาวคือ เปนเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยขอมูล
อันอาจเปนการกระทําผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ การไมปฏิบัติมาตรการดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัท กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานที่ไดลวงรู
ขอมูลภายในที่สําคัญคนใดกระทําผิดวินัยจะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึง
การเลิกจาง
9.6

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีมติแตงตั้งใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2562 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และนาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ให
บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได และกําหนดคาสอบ
บัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,450,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่น
จากผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด

__________________________รับรองความถูกตอง
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ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีในปที่ผานมา
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาสอบบัญชีของบริษัท

ป 2561
4,340,000

ป 2562
4,550,000

2. รวมคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย

3,705,000

3,900,000

- ไมมี -

- ไมมี -

3. คาบริการอื่นๆ

8,045,000
รวมคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย
8,450,000
*คาสอบบัญชีของบริษัทยอยในป 2562 เพิ่มขึ้นตามที่ ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2562 อนุมัติ เนื่องจากระหวาง
ปมีการเรียกเก็บคาสอบบัญชีของบริษัท ไท เมเอจร จํากัด เพิ่มเติม
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท
ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมดจํานวน 5 ครั้ง ซึ่งไดมีการประชุมใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางเครงครัดมีการจัดสงระเบียบวาระการประชุม
และสารสนเทศที่เกี่ยวของใหกรรมการไดศึกษาและพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการ
อภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ โดยทั่วกันโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเขารวมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม ขอซักถาม และขอเสนอแนะตางๆของกรรมการดวยเพื่อใหกรรมการ และผูเกี่ยวของ
สามารถติดตามและตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหาร
ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณากําหนด
นโยบายตางๆ แผนธุรกิจ แผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจําป 2563 ของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ติ ด ตาม กํ า กั บ และควบคุ ม ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามเป า หมายของแผนงานที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทแตละไตรมาส
ตลอดป 2562 รวมถึงผลประกอบการประจําปใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
การทําหนาที่สรรหา
ในรอบป 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ในการสรรหากรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 จํานวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในดานจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 3 คน มีความเหมาะสม จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง และที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดพิจารณาอนุมัติดังกลาว

__________________________รับรองความถูกตอง
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การทําหนาที่กําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทซึ่งมิได
เปนพนักงานและผูบริหาร และกําหนดรายละเอียดการจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับป 2562 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับ ภาระหน าที่ ความรับ ผิดชอบที่ ไดรับ มอบหมาย และเที ยบเคียงได กับ คาตอบแทนกรรมการในบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ หง ประเทศไทยที่ มี ข นาดธุ รกิ จ ใกล เ คีย งกั น ตลอดจนคํ า นึ ง ถึ ง ผลประกอบการ ผลงาน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปพิจารณาอนุมัติดังกลาว
สําหรับป 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง
กรณีของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ยังไมมีการนําไปปฎิบัติ
สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนที่บริษัทยังไมไดมีการปฏิบัติ ไดแก คณะกรรมการควรกําหนดให
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก
แตเนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระและกรรมการ เพราะ
กรรมการแตละทานเปนผูมีความรูค วามสามารถและประสบการณในอุตสาหกรรมของบริษัทเปนอยางดีซึ่งจะเปนประโยชนแก
บริษัทอยางสูงสุด

__________________________รับรองความถูกตอง
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) อันไดแก การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบตอผูบริโภค
10.1

นโยบายภาพรวม

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม
ภายใตกรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการยึดกติกาในการแขงขันอยางเสมอภาค โดยตั้งอยู
บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เ ปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่ งความเสื่อมเสี ย ต อ
ภาพลักษณชื่อเสียงของบริษัท และ/หรือขัดตอขอกําหนดของกฎหมาย โดยทางบริษัทไดกําหนดนโยบายการประกอบกิจการ
ดวยความเปนธรรม ไวดังนี้
- บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหคูคาทุกรายนําเสนอสินคา/บริการไดโดยเทาเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจ
ตองอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทในระยะสั้น
และระยะยาว
- ไมเรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
- มุงพัฒนาผลิตภัณฑ สรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดีกับคูคาทุกราย เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว และปฏิบัติงานตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความเทาเทียมกัน
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ ทั้งทางตรง
และทางออม
- ไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสงเสริมใหผูบริหารและ พนักงาน ใชทรัพยากร
และทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุน
สินคา หรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- มุงปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงทางการคาอยางเครงครัด รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาเพื่อใชประโยชนของ
ตนเองและผูที่เกี่ยวของ
1.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้ง
รายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเผยแพร
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ผานทางสื่อการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาด
หลักทรัพยฯ และทางเว็บไซตของบริษัท
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายและกระบวนการในการปองกันบรรเทาและแกไขผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการ
ดําเนินการของบริษัท และกําหนดชองทางการสื่อสารกับสาธารณชน ลูกคา หรือประชาชนอยางทันทวงที เมื่อมีขอกังวล
__________________________รับรองความถูกตอง
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เกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้น นอกเหนือไปจากขอกําหนดทางกฎหมาย บริษัทยังใหความสําคัญถึงความเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ
ตอพนักงาน ประชาชน คูคา หรือลูกคา รวมไปถึงผูมีสวนไดเสีย ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตางไมวาจะทางการหรือทางจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา รวมไปถึงไม
สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานมีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม เทียบเทากับเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดานอื่นๆของ
บริษัท โดยบริษัทมุงเนนใหเกิดการจางงานโดยเทาเทียมภายในกลุมบริษัท
การได รั บ ค า ตอบแทนและค า ชดเชย การ
พัฒนาดานบุคลากร และการเกษียณจากการทํางาน โดยผูบริหารจะเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว ดังนี้
- บริษัทใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวัดผลได อาทิ รายได
คาตอบแทนรายเดือน รายไดจากการทํางานลวงเวลา โบนัสประจําป การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
- บริษัทมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง อาทิ จัดใหมีการอบรมและสัมมนา
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เปนตน
- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน
การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใชสิทธิตางๆ ของพนักงาน เปนตน
- บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนักงานรับรองเรียนกรณีพนักงานไมไดรับความเปน
ธรรมผานชองทางตางๆ เชน ตูรับความคิดเห็น หนวยงานฝายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เปนตน
- บริษัทมีหนาที่ดูแลจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายในการสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา บริษัทจึงใหความสําคัญตอการรับผิดชอบ
เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการดังตอไปนี้
- ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา
- ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีที่สุด
- การเสนอราคาและเงื่อนไขการคาใหแกลูกคาที่จัดอยูในกลุมเดียวกันตองมีความ เทาเทียมกัน
- ใหขอมูลที่ถูกตองตรงความเปนจริงแกลูกคาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตได เพื่อสรางความ
เชื่อมั่น และความเปนธรรมใหกับลูกคาของบริษัท
- พรอมที่จะตองคําถามของลูกคา รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน การใหคําแนะนํา และการติดตามผล
ความคืบหนาในประเด็นตางๆ ที่ไดรับแจงจากลูกคาผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
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10.2

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
บริษัทใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตอบแทนสังคมในรูปแบบของการ
ตั้งมูลนิธิ เมเจอร แคร เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม โดยบริษัทไดเนนถึงการผสมผสานระหวางความมุงมั่นพัฒนาทาง
ธุรกิจใหสอดคลองไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนและใหความรูกับผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนในการความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สังคม ดังนี้
- ใสใจกับระบบการจัดการของเสียและมลภาวะตางๆ ระบบการจัดการพลังงาน
- สงเสริมและจัดใหมีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางและปลุกจิตสํานึก ในการรักษาสิ่งแวดลอมภายใน
องคกร รวมถึงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมการรีไซเคิลวัสดุภายในบริษัท
- นํ า นวั ต กรรมใหมๆและรว มมื อกั บคู คา ทางธุ รกิจ ในการวางแผนงานและนํ ามาสูก ารปฏิบัติ อย างเปนรูปธรรม
ใหผูบริโภคจับตองได เชน เม็ดพลาสติก ที่ใชในผลิตภัณฑของบริษัท เปนแบบ 100% ไมมี รีไซเคิลปน โดยใชเม็ด
พลาสติกจาก SCG และเปน BPA free 1 ซึ่งปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตของทุกโรงงานสําหรับบรรจุ
ภัณฑอาหาร จะเปน clean room และสินคาของบริษัทเนนใหลูกคานําไปใชงานตอ และเก็บสะสมได ไมทิ้งเปนขยะ
สําหรับกลองปอปคอรน แบบเหลี่ยม และ กลม ก็ผลิตจากกระดาษ food grade สามารถสัมผัสอาหารได ไมเปน
อันตรายตอผูบริโภค สามารถยอยสลายไดงายในธรรมชาติ
- สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับเด็กดอยโอกาสทางสังคม ใหสามารถเติบโต
เปนบุคคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต รวมไปถึงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ให
สามารถชวยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข อีกทั้งใหความรวมมือกับหนวยราชการ องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรสาธารณกุศล และภาคเอกชนตางๆ ในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชนดานอื่นๆ
10.3

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ CSR
-ไมม-ี

1

*BPA (Bisphenol) เปนสารเคมีท่ีพบในบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่ทํามาจากพลาสติก และที่สําคัญคือ มีการทดลองในหนูพบวาBPA
เปนสารที่มีสวนเกี่ยวของในการเกิดมะเร็งเตานมและมะเร็งในตอมลูกหมาก และสงผลตอความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลลในรางกาย
__________________________รับรองความถูกตอง
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10.4 CSR after process
โดยในป 2562 มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาใหมูลนิธิไทยรัฐ
วิชา พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค
เพื่อการศึกษา จํานวน 200,000 บาท ใหกับมูลนิธิไทยรัฐ นําไปชวยเหลือสังคมตอไป
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป พรอมเปน Green Cinema นํารองจับมือ ไบโอฟอรม ใชหลอดที่ผลิตจากน้ําตาลออยยอยสลาย
ไดเองพรอมจัดถังแยกประเภทขยะ
นรุตม เจียรสนอง รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด บริษัท เมเจอร ซีนเี พล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จับมือ ดร.
วีรพงษ ศรัทธาผล กรรมการบริหารดานเศรษฐศาสตร บริษัท ไบโอฟอรม (ประเทศไทย) จํากัด รวมเปนสวนหนึ่งในการ
รณรงคและปลุกจิตสํานึก รักษาสิง่ แวดลอม ใหลูกคา ลด ละ เลิก การใชหลอดซึ่งเปนขยะ ฟุมเฟอยใชครั้งเดียวทิ้งและยากตอ
การยอยสลาย ซึ่งเปนปญหาขยะ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยูในปจจุบัน โดยพรอมเปน Green Cinema หันมา
ใหบริการหลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอยาง น้ําตาลออยทีส่ ามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติเริม่ ใหบริการ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2562 พรอมจัดวางถังขยะแยกประเภท ไดแก พลาสติก, กระดาษ และ ขยะทั่วไป เพือ่ งายตอการทิ้งและ งายตอ
การนําไปกําจัดขยะตอไป เพื่อชวยแกปญหาขยะลนเมือง และการกําจัดขยะที่ถูกวิธี ที่ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, รังสิต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ งามวงศวาน-แคราย,
พารากอน ซีนี เพล็กซ และ ควอเทียร ซีเนอารต
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป รวมกับ กรุงเทพประกันชีวิต มอบหนากากอนามัย N95 5,000 ชิ้น
บริษัท เมเจอร ซีนเี พล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) รวมกับ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดทํา
โครงการ “หวงใย ใสใจ ประชาชน มอบหนากากอนามัย N95” ใหกับลูกคา จํานวน 5,000 ชิ้น เพื่อเปนการแบงเบาปญหา
จากสถานการณ “ฝุนละออง PM 2.5” ที่มีคาเกินมาตรฐานปกคลุมกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ณ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป 6 สาขา ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน, เซ็นทรัล พระราม 2, มหาชัย จ.สมุทรสาคร, ศาลายา จ.นครปฐม,
พารากอน ซีนีเพล็กซ และ เมกา ซีนีเพล็กซ บางนา ในเขตพื้นที่เสี่ยงที่มีคาฝุนละออง PM 2.5 เกิน มาตรฐาน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันและสุขภาพ ของประชาชน
สนับสนุน การจัดงาน “Nurse for Love Concert” หารายไดสมทบกองทุนสวัสดิการสําหรับพยาบาลที่บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการทํางาน
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุข และ รศ.สุปาณีเสนาดิสัย นายก
สมาคมพยาบาลแหง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบชอดอกไมขอบคุณใหแก
บริษัท เมเจอร ซีนเี พล็กซ กรุป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะสนับสนุนการจัดงาน คอนเสิรต “Nurse for Love Concert” ซึ่งจัด
โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ เพื่อหารายไดสมทบกองทุนสวัสดิการสําหรับพยาบาลที่บาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิต
จากการปฎิบตั ิหนาที่ ณ โรงภาพยนตรสยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ
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“Green Lifestyle Entertainment”
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด จับมือ บริษัท บรรจุภัณฑ เพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)ผูผลิตและจัด
จําหนายบรรจุ ภัณฑแบรนด “เกรซ” ตอกย้ําผูนําธุรกิจรักษสิ่งแวดลอมดีเดยในวัน สิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายนนี้ นํารองเปน
“Green Lifestyle Entertainment” เปลีย่ นมาใชบรรจุภณ
ั ฑสําหรับใสอาหารจาก กลองโฟมมาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากชาน
ออยซึ่งปลอดภัยและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมสามารถยอยสลายไดงายในธรรมชาติภายใน 45 วัน โดยใหบริการแกลูกคาที่มาจัด
เลี้ยงในลักษณะเปนซุมอาหาร ขนมขบเคี้ยว และลูกคาทีต่ องการนําอาหารกลับไปทานที่บาน ทั้งนี้ เมเจอร โบวล ตั้งเปาหมาย
ลดการใชพลาสติกใหลดลงภายในป 2562 โดยเฉพาะการลดขยะพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งอาทิ หลอด, กลองโฟม, แกว
พลาสติก, แทงคนกาแฟ และชอนสอม จํานวน มากกวา 1,300,000 ชิ้นตอป โครงการนี้จะสามารถลดการใช พลาสติกน้ําหนัก
รวมไดประมาณ 8,000 กิโลกรัมตอป เพื่อเปน ตนแบบโครงการในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงการมีสวนรวมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป รวมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผูสนใจรวมบริจาคโลหิต
เมเจอร ซีนเี พล็กซ กรุป รวมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวน ผูสนใจรวมบริจาคโลหิตเปนประจําทุก 3 เดือน
เพื่อชวยเปนชองทางในการจัดหาโลหิตใหแกสภากาชาดไทยในการเตรียมความพรอมไมใหเกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต
โดยในป 2562 ไดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมจํานวนผูบริจาคทั้งสิ้น 397 คน ไดโลหิตทั้งสิ้น 346 ยูนิต
กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร แคร ป 2562
มูลนิธิ เมเจอร แคร (Major Care Foundation) ซึ่งไดกอตั้งจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณะกุศล (Non-Profit
Organization)
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 และเปดตัวอยางเปนทางการไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนอง ๆ คนพิการ และผูส ูงอายุที่ดอยโอกาสในสังคม โดยมุงเนนการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อชวยเปดโลก
ทัศนในการเรียนรู เติมเต็มประสบการณนอกหองเรียน สรางสรรค พัฒนาการ สรางแรงบันดาลใจ พรอมมอบความสุข รอยยิม้
และเสียงหัวเราะ ใหนอง ๆ ไดเติบโตเปนบุคลากรทีม่ ีคุณภาพของสังคมโดยมีเปาหมายการด าเนินงานของมูลนิธิ เมเจอร แคร
ผาน 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรม “เปดโลกกวาง สรางรอยยิ้ม” ทางมูลนิธิฯ จะนํานอง ๆ ที่ดอ ยโอกาส อายุ 6-18 ป เขาชมภาพยนตรปละ
34,000
คน และผูส ูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่ดอยโอกาส จากระยะเวลา 7 ป มูลนิธิ เมเจอร แคร ไดจดั กิจกรรม “เปดโลกกวาง สราง
รอยยิ้ม” นํานองๆ ดอยโอกาสเขาชมภาพยนตรแลว 248,609 คน และนําผูสูงอายุเขาชมภาพยนตรแลว 43,644 คน
ซึ่งในป 2562 ทางมูลนิธิไดนํานองๆ ที่ดอยโอกาสเขาชมภาพยนตรรวม 41,108 คน และผูส ูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่ดอยโอกาส เขา
ชมภาพยนตรรวม 8,941 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
2. กิจกรรมโบวลิ่งการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา “มาเติมรอยยิ้ม ใหเต็มหัวใจ” แนวทางการใหโอกาสทางการศึกษา
ดวยการคัดเลือกจากเรียงความของนองๆ หลังจากไดเขาชมภาพยนตรรอบพิเศษ และไดถายทอดความรูสึกผานตัวอักษรทีร่ อย
เรียงมาจากความรูส ึกของนองๆ มอบเปนทุนการศึกษาประจําป ปละ 20 ทุนทุนละ 10,000 บาท ใหกับนองๆ 2 กลุม คือ
กลุมนองๆ ดอยโอกาส และกลุมนองๆ พิการที่บกพรองทางรางกายและสติปญญา รวมมอบทุนการศึกษาตอเนื่อง 6 ป รวม
120 ทุน ป 2562 มูลนิธิ เมเจอร แคร จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ใหเต็มหัวใจ” การแขงขันโบวลิ่ง ชิงถวยรางวัลและของ
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รางวัล พรอมมอบทุนการศึกษาใหกับนองๆ ดอยโอกาส ณ บลูโอ ริธมึ แอนดโบวล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซรายไดทั้งหมด
หลังหักคาใชจาย จะนําไปใชในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ
3. กิจกรรม “การจัดทําและสงมอบหองหนังเพื่อการเรียนรู” ปที่ 3 มอบใหกับโรงเรียนในชนบทที่มนี องๆ ดอยโอกาส และ
เปนโรงเรียนศูนยกลางของชุมชน ปละ 10 โรงเรียน 10 จังหวัด เพื่อนองๆ จะไดมีพื้นที่สําหรับการเรียนรูนอกหองเรียน โดยมี
คุณครูเปนผูชี้แนะผานภาพยนตร การตูน และสารคดีที่จะเปนสื่อกลางเพื่อชวยเปดโลกทัศนดานความคิดและกอใหเกิดแรง
บันดาลใจดีๆ ซึ่งสามารถนํามาปรับใชในชีวิตได โดยมูลนิธิฯ จะคัดสรรดีวดี ี สรางสรรคที่ใหขอคิดแรงบันดาลใจสําหรับนองๆ
สงใหอยางตอเนื่องจากระยะเวลา 3 ป มูลนิธิ เมเจอร แคร ไดจัดท าและสงมอบหองหนังเพื่อการเรียนรูในโรงเรียนไปแลว 41
โรงเรียน 41 จังหวัด
10.5

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต โดยบริษัทกําหนดแนวปฏิบัติใ นการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
- สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความซื่อสัตย สุจริต
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริต หรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น
- หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรองหรือยอมรับซึ่งทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจ
ทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
- ห า มมิ ใ ห ก รรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานให ห รื อ เสนอที่ จ ะให ท รั พ ย สิ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดแก
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําหรือละเวนการกระทําใด ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนง
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงาน
บริษัทเห็นสมควรใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรปั ชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวกับประเด็นการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหเปนแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไว
ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในสวนตางๆ ทั้ง 5 สวน คือ
องคกรและสภาพแวดลอม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ซึ่งรวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และการกําหนดวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ตลอดจนมี ก ารกํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติข องพนั ก งานแต ล ะสายงานไว อ ย า งชั ด เจน การกํ า หนดกรอบปฏิ บั ติ ต ามหลัก
จรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน และมีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผูส อบบัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและ
การเขาถึงขอมูลที่เปนสาระสําคัญ
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบทั้งในดานการเงิน การดําเนินงาน และในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมสําคัญของบริษัทไดดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ
และถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ระหวางกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและพิจารณา
รายงานการเปดเผยขอมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป และติดตามรายงานผล
การตรวจสอบภายในดานตางๆ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทจะตองพึงปฏิบัติในการ
ใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นรวมถึงการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทโดยมีวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชประโยชนเพื่อสวนตนหรือผูอื่นดังนี้
1.
ดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2.
ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
รวมถึงขอมูลงบการเงินของบริษัทซึ่งมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่นกอนที่งบการเงิน
หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งนี้บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายใน
ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน
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สวนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนา 148

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

3.
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารต อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต ามกฎหมาย ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท รวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสว นเสียหรือการทํารายการระหวางกัน
ของกรรมการและผูบริหารตอเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไว
ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน
การควบคุมภายใน
ฝายตรวจสอบภายในไดจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจําป 2562 ฉบับลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2563 ขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งนี้แบบประเมินดังกลาวไดนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 แลว
การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัทไดพิจารณาทั้งหมด 5 สวนดวยกัน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 การควมคุมภายในองคกร (Control Environment)
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล (Information &Communication)
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุน
รายใหญ กรรมการผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมีอยางเพียงพอแลว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริม และสนับสนุนให
ฝายจัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําป 2562 แลว
มีสาระสําคัญทั้ง 5 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การควมคุมภายในองคกร (Control Environment)
คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปน
ประจําทุกป (Annual operation plan) โดยแตละหนวยธุรกิจจะนําเสนอเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปที่
สอดคลองกับ Mission และ Vision ของบริษัทใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานแตละหนวยงาน
ทราบและนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ในการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกลาวทางบริษัทจัดให
มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหนาและปญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแกไข อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
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ดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกลาวไดนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทวาฝายบริหารได
จัดทําอยางรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอยางระมัดระวัง โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึง
ปจจุบัน ขอมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลตอธุรกิจ อีกทั้งไดพิจารณาทบทวนถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแลววามีความรูและความสามารถที่จะปฏิบัติตามเปาหมายไดจริง โดยวิเคราะห
ถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมอื่นๆ รวมถึงไดกํากับดูแลใหมีหนวยงานทําหนาที่คอยติดตามผลของเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกลาว
อยูเปนประจํา
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน และใน
แตละปจะมีการทบทวนโครงสรางองคกรและหนวยงานวายังคงสอดคลองเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม เพื่อใหมีการดําเนินงานที่มีประสินธิภาพ โดยสํานักงานใหญกรุงเทพฯหรือที่เรียกวา Support center ไดจัดแบง
โครงสรางเปนฝายตางๆอยางชัดเจน ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนงานดานตางๆ ใหแกสาขาทั้งที่อยูในพื้นที่กรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ที่เปนไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใชเปน
แนวทางปฏิบัติภายในองคกร ซึ่งครอบคลุมถึงการหามมิใหฝายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและคูคาของบริษัท โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนไวอยางชัดเจน
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อปองกันการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน มีอยูในรูปแบบคูมือปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business process flow) ทั้งนี้
บริษัทไดมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เพื่อทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษัทอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานดานตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคา เกิดประโยชน
สูงสุดและเปนเครื่องมือในการควบคุมและปองกันการทุจริต
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชน
รวมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจดานการบริการจึงใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติงานในเรื่องความเปนธรรมตอคูคาที่ใชกับคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการ
ดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ
ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคา คูแขง เจาหนี้ ลูกคา รวมถึงชุมชนและสังคม ดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน เปน
ธรรม เปดเผย และโปรงใส
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยจะวิเคราะหเพื่อระบุปจจัย ทั้งภายนอก
และภายในและสัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษัทจะรีบดําเนินการจัดการและบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
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บริษัทไดทําการวิเคราะหอยางระมัดระวัง ถึงเหตุการณที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงที่บริษัทไดระบุไว
นั้นเกิดขึ้น เพื่อใหเปนสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท
บริษัทไดกําหนดมาตรการใหมีการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการ
ตรวจติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงแลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอัน
จะเกิดความสูญเสียตอองคกร
บริษัทไดมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อรายงานความคืบหนา ปญหาและการแกไขเปนประจําทุกเดือน หรือ
ตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีชองทางตางๆในการสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงานทุกคนในองคกรเพื่อรับทราบและ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสีย่ งที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณและปจจัยความเสีย่ ง
ใหมีอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตองดําเนิน การแกไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหลานั้น เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว
บริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่
กําหนดไวอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการรายงานตอ
ผูบริหารและคณะกรรมการทุกเดือน
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ อยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
บริษัทไดจัดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูล
สารสนเทศ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และไดมีการ
จัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และไดกําหนดไวเปนนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให
ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง รวมถึง
บริษัทหามมิใหผูมีสวนไดเสียรวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปนธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยง
จะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนแลวแตกรณี
บริษัทไดมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามสัญญาในการทําธุรกรรมกับผูที่เกียวของในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาว และขอตกลงดังกลาวที่มีผลผูกพันอยางตอเนื่อง
บริษัทไดมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนใน
บริษัทยอย โดยบริษัทไดสงใหกรรมการของบริษัทเขาไปเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยอย สวนบริษัทรวมบริษัทไดสง
ตัวแทนเขาไปเปนกรรมการเจาหนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท
บริษัทไดมีมาตรการที่จะใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทมีการจัดตั้งหนวยงานดานกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหนวยงานราชการ หรือองคกรที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช และทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหขอมูลดานกฎหมายที่เกี่ยวของของบริษัท
ตลอดจนจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
__________________________รับรองความถูกตอง
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บริษัทไมเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบริหารสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กําหนด

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล (Information &Communication)
บริ ษั ท ได มี ก ารจั ดเตรีย มเอกสาร ข อ มู ล และรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ วาระการพิ จ ารณาที่ สํา คัญ เพื่ อ ให
คณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทก็จะ
จัดใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรมการในวันประชุม ทั้งนี้หากในระหวางการ
ประชุมมีการใชขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียมไวก็จะใหหนวยงานหรือผูท่ีเกียวของจัดทําขอมูลมารองรับการพิจารณา
ระหวางการประชุม เพื่อใหทันกาลตอการพิจารณาตัดสินใจ
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ผานมา พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมใหกับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเปนการใหขอมูล
แกกรรมการบริษัทโดยจัดสงลวงหนากอนวันประชุม
บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ รวมถึง
ขอเสนอแนะ ขอทวงติง และขอคัดคาน (ถามี) และไดใหคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวในการประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษัทไดแกไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมไดอยางอิสระ
บริษัทไดจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ ไวอยางเปนสัดสวน
สวนในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตในความไมสมบูรณของเอกสารในการทําธุรกรรมหนึ่งนั้น บริษัทจะเรงดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขและจัดหาเอกสารใหครบถวนสมบูรณตอไป
บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั ไดมี
การปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใหเปนไปตามฉบับปจจุบันที่มีผลบังคับใช ภายใตการกํากับและ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจประจําปเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดยฝายบริหาร
จะรายงานความคืบหนาและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนดไว ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย
บริษัทกําหนดใหแตละหนวยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาหและรายเดือนใน
รูปแบบตางๆ เชน Key Performance Index เปนตน ในการประชุมแตละระดับของพนักงานและฝายบริหาร เพื่อรายงาน
ความคืบหนาและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การติดตามผล
อยางตอเนื่องเปนการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม และปจจัยตางๆ ที่มากระทบตอเปาหมายที่วางไวอยางเหมาะสม
ผูบริหารของบริษัทเปนผูกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ในการใหความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายใน
ของบริษัทอยางสม่ําเสมอวา การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองคกร และการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆดานการควบคุม
ภายใน โดยมุงเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้จะมีการรายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
__________________________รับรองความถูกตอง
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ฝายบริหารของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่ไดทํา
การตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตางๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต หรือการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีจําเปนเรงดวนประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได โดย
นอกจากฝายบริหารของบริษัท ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต การปฏิบัติงานที่ฝาฝนกฎหมายซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน
11.2

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทไดประเมินและติดตามความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยจะวิเคราะหเพื่อระบุปจจัยทั้งภายนอกและภายใน และ
สัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ เพื่อที่บริษัทจะดําเนินการจัดการและบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดมาตรการใน
การควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงเพื่อ
ลดความเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบกับบริษัท
บริษัทไดมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อรายงาน ความคืบหนาของปญหา และการแกไขเปนประจําทุกเดือน หรือตาม
กรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีชองทางตางๆ ในการสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงานทุกคนในองคกรเพื่อรับทราบและปฏิบตั ิ
ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณและปจจัยความเสี่ยงใหมี
อยางตอเนื่อง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตองดําเนินการแกไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึน้
ในการลดความเสี่ยงเหลานั้น เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไวบริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน โดยจะมีการรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยมีนายนิพนธ สุนทราจารย เปนหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกรและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ดานการควบคุมภายในโดยมุงเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)
11.3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝายตรวจสอบภายในเปนประจําทุกเดือน รวมถึงการ
ประชมุรวมกับผูสอบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องตางๆรวมกัน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ผลสรุปเรื่องที่สําคัญใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมและไดให
ความเห็นจากการทําหนาที่ผานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป
สําหรับ ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละคนดังนี้
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนา 153

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ลําดับ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด

1.

นายชัย จรุงธนาภิบาล

8/8

2.

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

8/8

3.

นายไกรทิพย ไกรฤกษ

8/8

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 บริษัทไดแตงตั้ง นายนิพนธ สุนทราจารย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูต รวจสอบ
ภายในของบริษัท เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลา 13 ป และเคย
ไดเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในหลายหลักสูตร ไดแก
- หลักสูตร IT Application Audit Process in the Digital สวทช. (NSTDA Academy) ,
- หลักสูตร How To Develop a Risk Management Plan และ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical
Guide (ACPG) สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) และ หลักสูตร Transforming IA for the
Digital Age สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Security สําหรับผูตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- หลักสูตร รายงานบัญชีเพื่อผูบริหาร บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน จํากัด
- หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018 ACIS PROFESSIONAL CENTER
- หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018 WORLD BUSINESS FORUM
นอกจากนั้น นายนิพนธ สุนทราจารย ยังมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เปนอยางดี มี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนา 154

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

12.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2562 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)
บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ
ประเภทรายการ
ลานบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
อาจมีความขัดแยง
ป 2562
กัน
บมจ.สยามฟวเจอร บริษัทรวมที่บริษัทฯถือ รายได
ดีเวลอปเมนท
หุนทางตรงอยูรอยละ 1. เงินปนผลรับ
46.34 เปนรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
2. รายไดอื่น
0.60 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
28.09
คาใชจาย
1. คาเชา คาบริการ
19.96 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
และคาสาธารณูปโภค
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง โดย
ประกอบดวยสาขาฉะเชิงเทรา สาขาแจง
วัฒนะ และสาขาพัทยา
ซึ่งเปนรายการปกติทางการคา และเปน
ราคาตลาดซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คาใชจายอื่น
0.98 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การคา
4.75 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น
9.14 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจํา (รวมอยูใน
2.22 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
“สินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น”)
เจาหนี้อื่น
2.73 เปนรายการทีเ่ กิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษัทรวมที่บริษัทฯถือ คาใชจาย
หุนทางตรงอยูรอยละ 1.ดอกเบี้ยจาย
0.31 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
50 และถือหุนทางออม
อัตราดอกเบีย้ รอยละ 2.25 ตอป
ผาน
2.คาใชจายอื่น
0.38 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
บมจ. สยามฟวเจอรดี เจาหนี้อื่น
0.49 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เวลลอปเมนท (บริษัท
รวมของบริษัทฯ ) ใน
อัตรารอยละ 14.05
กองทุนรวมสิทธิการ บริษัทรวมที่บริษัทฯ
รายได
เชาอสังหาริมทรัพย ถือหุนทางตรงอยูรอย 1. คาบริหารจัดการและ
35.93 เปนคาตอบแทนในการบริหาร
คาตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย
เมเจอร ซีนเี พล็กซ ละ 33.00
ไลฟสไตล
อสังหาริมทรัพย
ซึ่งเปนรายการปกติทางการคาและเปน
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 155

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย
เมเจอร ซีนเี พล็กซ
ไลฟสไตล (ตอ)

ความสัมพันธ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

2. คาสาธารณูปโภค

3. เงินปนผลรับ
4. รายไดอื่น
คาใชจาย
1. คาเชาและคาบริการ

2. ดอกเบี้ยตามสัญญา
เชาการเงิน (รวมอยูใน
“ตนทุนทางการเงิน”)
3.คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใน
“สินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น")
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
การเงิน (รวมอยูใน
"เงินกูระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน")

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน
ราคาตลาดซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
23.78 เปนคาตอบแทนการใชสาธารณูปโภคที่
บริษัทฯ ใหบริการแกกองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ
ไลฟสไตล
ซึ่งเปนรายการปกติทางการคาและเปน
ราคาตลาดซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
88.21 เปนรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
0.73 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

182.41 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง ภายใตพื้นที่
การบริหารจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย เมเจอร
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซึ่งเปนรายการปกติ
ทางการคาและเปนราคาตลาดซึ่งผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
1.69 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.49
1.58
7.55
3.46

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.45 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
21.12 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 156

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร

บจ. ซีเจ เมเจอร
เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี
(กัมพูชา) ดิสทริ
บิวชั่น

บจ.เมเจอร กันตนา
บรอดแคสติ้ง

บจ. ทรานสฟอร
เมชั่นฟลม

ความสัมพันธ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ
เงินมัดจํา (รวมอยูใน"
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น")
เงินรับลวงหนาจากการ
ใหเชาที่ดิน (รวมอยูใน"
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น")
รายได
เงินปนผลรับ
คาใชจาย
คาโฆษณา
เจาหนี้อื่น

บริษัทรวมที่บริษัทฯ
ถือหุนทางตรงอยู
รอยละ 40.00

บริษัทรวมที่บริษัทฯ
ถือหุนทางตรงอยู
รอยละ 49.00
บริษัทรวมที่บริษัทฯ
ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 50.85
กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 41.61

รายได
1. คาโฆษณา
2. รายไดอื่น
รายได
จําหนายลิขสิทธิ์
ลูกหนี้การคา

รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา
3. คาเชาและบริการ
4. จําหนายลิขสิทธิ์
คาใชจาย
ตนทุนโฆษณา
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
กิจการรวมคาที่
รายได
บริษัทฯ ถือหุน
1. คาบริหารจัดการ
ทางออมผานบมจ. เอ็ม 2. คาโฆษณา
พิคเจอรส
3. จําหนายลิขสิทธิ์

ลานบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
ป 2562
กัน
123.50 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
21.82 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

30.00 เปนรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
4.53 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
56.30 เงินที่บริษัทฯ ขายตั๋วใหและรอทําคืนใน
เดือนถัดไป
0.24 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.01 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.42 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
5.56 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.48
0.09
1.02
1.35

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.05
0.27
0.05
4.61

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

4.46 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
3.23 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
3.11 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 157

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ประเภทรายการ

เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 32.07

บจ. ทรานสฟอร
เมชั่นฟลม (ตอ)

กิจการรวมคา
ภาพยนตรไบคแมน

กิจการรวมคา
ภาพยนตรแสง
กระสือ

กิจการรวมคา
ภาพยนตรขุนแผน
ฟาฟน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 64.72
กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 27.74

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท

คาใชจาย
1. ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร

2. คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา
3. จําหนายลิขสิทธิ์
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา
3. จําหนายลิขสิทธิ์
4. รายไดอื่น

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน

6.03 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.77
7.61
0.36
13.85
0.35

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.04
0.16
0.10
0.55

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.12 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.14 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
5.13 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
13.07 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.03 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.20 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.07
0.46
46.65
0.03

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 158

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน

(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ)รอยละ 47.16
คาใชจาย
1. ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร

กิจการรวมคา
ภาพยนตร THAT
MARCH

กิจการรวมคา
ภาพยนตร OUR
LOVE FOREVER

กิจการรวมคา
ภาพยนตร
คืนยุติธรรม

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 12.94

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 12.94

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 64.72

2. คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายได
จําหนายลิขสิทธิ์
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายได
จําหนายลิขสิทธิ์
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
รายได
คาบริหารจัดการ
เจาหนี้การคา

8.60 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.98 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
3.50 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.03 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.69 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.09 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.29 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
3.24 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
5.01 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.02 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.32 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
2.55 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.34 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.40 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.05 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
17.00 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 159

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ
อาจมีความขัดแยง
กิจการรวมคา
กิจการรวมคาที่บริษัท
ภาพยนตร
ฯ ถือหุนทางออมผาน
ไบคแมน 2
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 50.85

กิจการรวมคา
ภาพยนตร
ฮักเถิดเทิง

กิจการรวมคา
ภาพยนตร
แก็งตาลซิ่ง และ
หลาน 25 นา 24

กิจการรวมคา
ภาพยนตร
สามเกลอหัวแข็ง

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 50.85
กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 64.72

กิจการรวมคาที่บริษัท
ฯ ถือหุนทางออมผาน
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา
3. จําหนายลิขสิทธิ์
4. รายไดอื่น
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร

ลานบาท
ป 2562
0.04
0.20
0.96
0.53

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา

5.30 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.43 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.01 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.17 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได
คาบริหารจัดการ

0.03 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา
3. จําหนายลิขสิทธิ์
4. รายไดอื่น
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายได
1. คาบริหารจัดการ
2. คาโฆษณา

0.09
0.05
0.36
0.26

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

1.58 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.38 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.01 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.54 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.05 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.07 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.04 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 160

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ
อาจมีความขัดแยง
และ จวดกระเทย
เอ็นเตอรเทนเมนท
บั้งไฟ
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 64.72

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิค การรวมคาที่บริษัทฯ
เจอรส ฟลม ดิสทริ ถือหุนทางออมผาน
บิวชั่น (ลาว)
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท
(บริษัทยอยของบริษัท
ฯ) รอยละ 36.98
บจ. แมคไทย

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ ถือหุน
รอยละ 90

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ
3. จําหนายลิขสิทธิ์
คาใชจาย
ตนทุนสวนแบง
ภาพยนตร
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
รายได
1. ดอกเบี้ยรับ
2. จําหนายลิขสิทธิ์
ลูกหนี้การคา

รายได
1. คาเชา คาบริการ
และคาสาธารณูปโภค

2. คาโฆษณา
3. ดอกเบี้ยรับ
4. รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น
เงินรับลวงหนาจากการ
ใหเชาที่ดิน (รวมอยูใน"
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจํา (รวมอยูใน"
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น")

ลานบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
ป 2562
กัน
0.22 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.53 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.24 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.57 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.02 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
อัตราดอกเบีย้ รอยละ 4.60 ตอป
1.48 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.95 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

32.07 เปนการใหเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ประกอบดวยสาขารัชโยธิน
สุขุมวิท รังสิต สําโรง และเมโทรโพลิส เปน
รายการปกติทางการคา และเปนราคา
ตลาดซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
40.00 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.13 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
3.19 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
32.53 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.08 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ
1.27 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ
6.52 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ
5.53 เปนรายการทีเ่ กิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 161

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ
อาจมีความขัดแยง
บจ.แมคแคนนา
บริษัทที่ครอบครัว
แลนด
พูลวรลักษณ ถือหุน
ทางออมผาน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง รอยละ 100
บจ.เวลแอด
บริษัทที่คุณวิชา
และคุณภารดี
พูลวรลักษณ ถือหุน
รอยละ 70.99 และ
รอยละ 29 ตามลําดับ

บจ. เวล ซีนีเพล็กซ

หจก.เวล
เอ็นเตอรเทนเมนท

บริษัทที่บิดา, มารดา
และคุณวิชา
พูลวรลักษณถือหุน
รอยละ 20, รอยละ 20
และ รอยละ 10
ตามลําดับ
บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ
ถือหุนรอยละ 50 และ
รอยละ 10 ตามลําดับ

บมจ.วีรันดา รีสอรท บริษัทที่คุณภารดี
พูลวรลักษณ ถือหุน
รอยละ 2.87
บจ.เพชรปนเกลา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ
คาใชจาย
คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจาย
คาบริการที่ปรึกษา

รายได
สวนแบงภาพยนตร

ลูกหนี้การคา
คาใชจาย
คาสาธารณูปโภค
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจาย
คาใชจายอื่น

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน

11.54 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.03 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.17 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
13.20 เปนคาใชจายในการบริหารโครงการ อัตรา
เดือนละ 1.10 ลานบาท โดยมีอายุของ
สัญญา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ตกลงกันตามที่
กําหนดในสัญญา เปนการคิดคาตอบแทน
อยูที่ไมเกินรอยละ 1 ของรายได
ซึ่งต่ํากวาเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไมไดรับ
คาตอบแทนอื่นใด

0.51 เปนรายการสวนแบงรายไดจากการนํา
ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร ซึ่งเปน
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.44 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.87
0.59
0.02
0.52
0.05

เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการทีเ่ กิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.12 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

คาใชจาย
__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 162

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

คาใชจายอื่น

ลานบาท ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
ป 2562
กัน
34.56 เปนคาสิทธิการเชาโครงการเมเจอรซีนี
เพล็กซ (ปนเกลา) ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
เปนราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปนเกลา
0.37 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ
0.47 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ
0.12 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

คาใชจาย
คาใชจายอื่น
เจาหนี้อื่น

3.81 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.17 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

คาใชจาย
คาใชจายอื่น

1.04 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

บริษัทที่ครอบครัว
คาเชาพื้นที่ คาบริการ
พูลวรลักษณ ถือหุน
และคาสาธารณูปโภค
ทางออมผาน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง รอยละ 100
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

บจ.วิรชา

วี มัลดีฟส ไพรเวท
ลิมิเต็ด

บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ ถือหุน
ทางออมผาน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง รอยละ
99.98
บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ ถือหุน
ทางออมผาน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง รอยละ
99.98

บจ. รัชโยธิน อเวนิว บริษัทที่บริษัทฯถือหุน
แมเนจเมนท
ทางออมผาน บมจ.
สยามฟวเจอร ดีเวลอป
เมนท
รอยละ 14.05 และ
ถือหุนทางออมผาน
บจ.รัชโยธิน อเวนิว
รอยละ 50.00

รายได
คาบริหารจัดการ

คาใชจาย
คาสาธารณูปโภค

0.41 เปนรายไดคาบริหารงานอัตราเดือนละ
27,000 บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเปน
รายการปกติทางการคา และเปนราคา
ตลาดซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
1.35 เปนคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการเชา
พื้นที่เพื่อสําหรับสํานักงานของบริษัทฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเปนรายการปกติ
ทางการคา และเปนราคาตลาดซึ่งผาน

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 163

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

บจ. เอส เอฟ
ดีเวลอปเมนท

บจ. วี ฟตเนส

บจ. สยามฟว
เจอรพร็อพเพอรตี้

ความสัมพันธ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

เจาหนี้อื่น
บริษัทที่บริษัทฯถือหุน คาใชจาย
ทางออมผาน บมจ.
1. คาเชาพื้นที่
สยามฟวเจอร ดีเวลอป คาบริการ และคา
เมนท รอยละ 14.05 สาธารณูปโภค
2. คาใชจายอื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใน
“สินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น”)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
บริษัทที่คุณภารดี
รายได
พูลวรลักษณ ถือหุน
1. คาเชา คาบริการ
และสาธารณูปโภค
รอยละ 100
2. รายไดอื่น
คาใชจาย
คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
บริษัทที่บริษัทฯถือหุน
ทางออมผาน บมจ.
สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท รอยละ 28.09

คาใชจาย
1.คาเชา คาบริการ และ
สาธารณูปโภค

2.คาใชจายอื่น
เงินมัดจํา (รวมอยูใน
“สินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น”)
เจาหนี้อื่น

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว
0.15 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

52.91 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

3.25 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
25.82 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

0.02 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
8.96 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
19.62 เปนการใหเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ
และบริษัทยอย
1.40 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
5.48 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.78 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
10.00 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

13.03 เปนการเชาพื้นที่และบริการ ของสาขา
เอสพลานาด เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง ซึ่งเปนรายการ
ปกติทางการคา
และเปนราคาตลาดซึ่งผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
1.55 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.31 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

2.73 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 164

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคล/ นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ
อาจมีความขัดแยง
บจ.เฟรนด แอร
บริษัทที่คุณวิชาและ
คราฟท
คุณภารดี พูลวรลักษณ
ถือหุน รอยละ 25 และ
รอยละ 25 ตามลําดับ
เอ็มเทล โซลูชั่น
บริษัทที่ถือหุนในบริษัท
ลิมิเต็ด
ยอย (บจ. เอ็มเทล
(ประเทศไทย) จํากัด)
รอยละ 30
บจ.วีรันดา บีช
บริษัทที่คุณภารดี
พัทยา
พูลวรลักษณ ถือหุน
ทางออมรอยละ 2.52
เน็กซ สเต็ป
บริษัทที่มีผูถือหุน
เวนเจอร ลิมิเต็ด
รวมกันในบริษัทยอย
(บจ. เอ็มเทล (ประเทศ
ไทย) จํากัด)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทรายการ

ลานบาท
ป 2562

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน

คาใชจาย
คาใชจายอื่น

5.06 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

เจาหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น

1.65 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
1.39 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

คาใชจาย
คาใชจายอื่น
เจาหนี้อื่น
คาใชจาย
คาที่ปรึกษา
เจาหนี้อื่น

0.11 เปนรายการทีเ่ กิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.01 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
0.70 เปนคาใชจายในการบริหารงาน อัตราเดือน
ละ 10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
0.65 เปนรายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 165

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลการเงินที่สําคัญ
13.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ,วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํานักงานผูสอบบัญชี

: บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาติ

: นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาติ
จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผูส อบบัญชีเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะ
การเงินรวมของกลุม กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 2562
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 3 (13) ขอมูลการเงินที่สําคัญ หนา 165

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
13.2

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบ
(1)
ปี 2560
พันบาท

ตรวจสอบ
(1)
ปี 2561

ร้อยละ

พันบาท

ตรวจสอบ
ปี 2562

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค ้าและลูกหนี�อนื�
เงินให้กย้ ู มื ระยะสั�นแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน

573,030
1,182,113
5,000

4.2%
8.6%
0.0%

596,315
1,161,281
1,304

4.2%
8.3%
0.0%

961,742
1,054,935
463

6.9%
7.5%
0.0%

140,869
178,365

1.0%
1.3%

128,739
192,191

0.9%
1.4%

121,394
117,417

0.9%
0.8%

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีถ� งึ ก ําหนดภายในหนึ�งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน�
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

44,891
138,546
2,262,813

0.3%
1.0%
16.4%

48,407
121,242
2,249,480

0.3%
0.9%
16.0%

48,731
115,557
2,420,241

0.3%
0.8%
17.3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผอขาย
ื�
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม - สุทธิ
ส่วนได้เสียในกิจการร่ วมค ้า

67,095
11,265
2,969,459
37,406

0.5%
0.1%
21.5%
0.3%

10,974
3,375,389
75,176

0.0%
0.1%
24.0%
0.5%

10,418
3,817,686
67,395

0.0%
0.1%
27.3%
0.5%

เงินให้กย้ ู มื ระยะยาวแก่บคุ คล หรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการต ัดบัญช ี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน�

1,827
7,186,429
205,381
100,398
49,914
630,626
285,098

0.0%
52.0%
1.5%
0.7%
0.4%
4.6%
2.1%

1,802
7,241,647
152,931
122,236
77,464
579,054
188,062

0.0%
51.5%
1.1%
0.9%
0.6%
4.1%
1.3%

3,202
6,620,302
97,931
137,367
90,177
548,046
192,985

0.0%
47.3%
0.7%
1.0%
0.6%
3.9%
1.4%

11,544,897

83.6%

11,824,734

84.0%

11,585,508

82.7%

13,807,711

100.0%

14,074,214

100.0%

14,005,749

100.0%

สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 3 (13) ขอมูลการเงินที่สําคัญ หนา 166

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบ
ปี 2560(1)
พันบาท

ตรวจสอบ
ปี 2561(1)

ร้อยละ

พันบาท

ตรวจสอบ
ปี 2562

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญช ีธนาคารและเงินกย้ ู มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

1,459,890

10.6%

1,418,172

10.1%

2,118,578

15.1%

เจ้าหนี�การค ้าและเจ้าหนี�อนื�
หนี�สนิ ทีเ� กิดจากสัญญา
ส่วนของหนี�สนิ ระยะยาวทีถ� งึ ก ําหนดช ําระภายในหนึ�งปี
เงินกย้ ู มื ระยะสัน� จากบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

1,674,700
658,591

12.1%
0.0%
4.8%

2,059,745
392,922
588,116

14.6%
2.8%
4.2%

1,744,688
545,328
383,142

12.5%
3.9%
2.7%

15,900
61,329
75,457

0.1%
0.4%
0.5%

14,500
95,317
101,979

0.1%
0.7%
0.7%

12,800
79,540
116,035

0.1%
0.6%
0.8%

รวมหนสี� ินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกย้ ู มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการต ัดบัญช ี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอืน�
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน

3,945,867

28.6%

4,670,751

33.2%

5,000,110

35.7%

2,605,355

18.9%

1,905,519

13.5%

1,522,344

10.9%

241,369
38,895
477,465
3,363,084

1.7%
0.3%
3.5%
24.4%

215,564
61,377
588,521
2,770,980

1.5%
0.4%
4.2%
19.7%

217,621
77,394
581,536
2,398,894

1.6%
0.6%
4.2%
17.1%

รวมหนี�สิน

7,308,951

52.9%

7,441,731

52.9%

7,399,004

52.8%

896,266

6.5%

896,266

6.4%

894,668

6.4%

894,668

6.5%

894,668

6.4%

894,668

6.4%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นซอค
ื� ืน
ใบส ําค ัญแสดงสิทธิซอหุ
ื� ้นสามัญ

4,055,609
288,425
4,538

29.4%
2.1%
0.0%

4,055,609
288,425
4,538

28.8%
2.0%
0.0%

4,055,609
288,425
4,538

29.0%
2.1%
0.0%

ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส ํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค ์ประกอบอืน� ของส่วนของผูถื้ อหุ้น

90,600
1,396,560
(316,853)

0.7%
10.1%
(2.3%)

90,600
1,557,472
(381,362)

0.6%
11.1%
(2.7%)

90,600
1,516,456
(394,661)

0.6%
10.8%
(2.8%)

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,413,546
85,213
6,498,759

46.4%
0.6%
47.1%

6,509,949
122,534
6,632,483

46.3%
0.9%
47.1%

6,455,634
151,111
6,606,745

46.1%
1.1%
47.2%

13,807,711

100.0%

14,074,214

100.0%

14,005,749

100.0%

ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
หนี�สนิ หมุนเวียนอืน�

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าทีต� ราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ� อกและช ําระแล้วเต ็มมูลค่า
มูลค่าทีต� ราไว้หุ้นละ 1 บาท

รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
(1) จัดประเภทรายการใหม

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 3 (13) ขอมูลการเงินที่สําคัญ หนา 167

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

13.3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

งบกําไรขาดทุน
รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม

งบก ําไรขาดทุน

ตรวจสอบ
ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย

7,077,776
1,893,835

78.9%
21.1%

ตรวจสอบ
ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ
7,779,144
2,173,215

78.2%
21.8%

ตรวจสอบ
ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ
8,276,935
2,420,166

77.4%
22.6%

รวมรายได้จากการประกอบธุรก ิจ
ต ้นทุนการให้บริการ

8,971,611 100.0%
(5,140,548) (57.3%)

9,952,359 100.0%
(5,671,558) (57.0%)

10,697,101 100.0%
(6,014,058) (56.2%)

ต ้นทุนขาย
รวมต้นทุน

(817,366) (9.1%)
(5,957,914) (66.4%)

(827,938) (8.3%)
(6,499,496) (65.3%)

(992,385) (9.3%)
(7,006,443) (65.5%)

ก ําไรขัน� ต้น
รายได้อนื�

3,013,696
734,549

33.6%
8.2%

3,452,862
456,595

34.7%
4.6%

3,690,658
150,174

34.5%
1.4%

(527,040)
(1,835,816)
(139,885)

(5.9%)
(20.5%)
(1.6%)

(571,355)
(1,919,855)
(108,190)

(5.7%)
(19.3%)
(1.1%)

(542,367)
(2,018,423)
(98,079)

(5.1%)
(18.9%)
(0.9%)

ส่วนแบ่งก ําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
ก ําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

231,299
1,476,803
(279,098)

2.6%
16.5%
(3.1%)

262,341
1,572,398
(273,108)

2.6%
15.8%
(2.7%)

293,939
1,475,904
(278,354)

2.7%
13.8%
(2.6%)

ก ําไรก่อนส่ วนทีเ� ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย

1,197,706

13.3%

1,299,290

13.1%

1,197,549

11.2%

(ก ําไร) ส่วนทีเ� ป็นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
ก ําไรสุทธิสําหรับปี

(4,369)
1,193,337

(0.0%)
13.3%

(15,700)
1,283,590

(0.2%)
12.9%

(27,521)
1,170,028

(0.3%)
10.9%

ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
ต ้นทุนทางการเงิน

ก ําไรต่อหุ้น
ก ําไรต่อหุ้นขั�นพืน� ฐาน

1.33

1.43

1.31

ก ําไรต่อหุ้นปรับลด

1.33

1.43

1.31

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 3 (13) ขอมูลการเงินที่สําคัญ หนา 168

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

13.4

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม

งบก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตรวจสอบ
ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ
ก ําไรก่อนส่ วนทีเ� ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย
ก ําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จอื�น

ตรวจสอบ
ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ

ตรวจสอบ
ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ

1,197,706

13.3%

1,299,290

13.1%

1,197,549

11.2%

747

0.0%

(5,319)

(0.1%)

(3,980)

(0.0%)

(105)

(0.0%)

(63)

(0.0%)

796
(3,247)

0.0%
(0.0%)

รายการทีจ� ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน� ของบริษทั ร่ วมและการร่ วมค ้าตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย
ภาษีเงินได้ทเี� กีย� วกับรายการข้างต ้น
รายการทีจ� ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย� นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอขาย
ื�
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย� นจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน� ของบริษทั ร่ วมและการร่ วมค ้าตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย
ภาษีเงินได้ทเี� กีย� วกับรายการข้างต ้น
รวมก ําไรเบ็ดเสร็จอืน� ส ําหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก ําไรเบ็ดเสร็จรวมก่อนส่ วนทีเ� ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย
(ก ําไร) ส่วนทีเ� ป็นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
ก ําไรเบ็ดเสร็จสุทธิสําหรับปี

(149)
597

(0.0%)
0.0%

1,076
(4,347)

0.0%
(0.0%)

(349,243)

(3.9%)

(55,050)

(0.6%)

-

0.0%

941

0.0%

(22,995)

(0.2%)

0.0%

82

0.0%

(450)

(0.0%)

69,849
(300,881)
(300,283)

0.8%
(3.4%)
(3.3%)

11,004
(43,023)
(47,371)

0.1%
(0.4%)
(0.5%)

(23,445)
(26,692)

0.0%
(0.2%)
(0.2%)

897,422
(4,369)

10.0%
(0.0%)

1,251,919
(15,700)

12.6%
(0.2%)

1,170,857
(16,732)

10.9%
(0.2%)

893,054

10.0%

1,236,219

12.4%

1,154,125

10.8%

(21,486)

__________________________รับรองความถูกตอง
สวนที่ 3 (14) การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 169

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

13.5

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี�สงสั ยจะสู ญและหนี�สูญ
ขาดทุนจากการลดมู ลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
ค่าเผื�อการรับคืนสิ นค้า (กลับรายการ)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการจําหน่าย อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ส่ วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว
ภาระหนี�สินจากการให้โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(1)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
1,476,803

1,572,398

1,475,904

1,291,215
44,765
78,515
(4,956)
2,331
7,508
16,406
19
(231,299)
(57,947)
(438,755)
(1,156)
205
2,185
(1,074)
(485)
(6,226)
139,885
2,317,940

1,264,633
45,348
2,389
13,127

1,320,099
48,778
32,879
3,409
10,000
(1,795)
84,568
55,000
13,232
0
7,690
5,109
(293,939)
(32,269)
(4)
(180)
18,817
4,966
(7,584)
98,079
2,842,760

21,563
52,450
6,356
20
12,560
12,278
8,045
(262,341)
(285,702)
(43,265)
(2,311)
20,780
5,714
(6,353)
108,190
2,545,879
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สวนที่ 3 (14) การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 170

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(1)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

การเปลี�ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
สิ นทรัพย์หมุ นเวียนอื�น
ลูกหนี�ตามสั ญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินที�เกิดจากสั ญญา
หนี�สินหมุ นเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุ นเวียนอื�น
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

86,851
(38,102)
42,720
39,669
1,174
(89,499)
84,938
(10,474)
(23,463)
(4,675)
89,140
2,407,079
(123,897)
(301,950)
1,981,233

(69,620)
(998)
(102,652)
19,332
1,208
92,407
439,624
46,748
34,758
82,956
(3,617)
540,146
3,086,024
(111,011)
(289,122)
2,685,891

97,338
2,449
(158,367)
6,971
1,297
(23,519)
(92,385)
145,638
23,583
(18,885)
(6,757)
(22,637)
2,820,123
(99,314)
(325,241)
2,395,568

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น
เงินสดที�มีภาระผูกพันเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินให้ก้ยู มื ระยะสั� นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้ก้ยู มื ระยะสั� นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้ก้ยู มื ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้ก้ยู มื ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสํ าหรับเงินลงทุนชั�วคราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการซื�อบริษัทย่อยสุ ทธิจากเงินสดที�จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

4,587
(2,000)
5,000
(500)
596
(770,000)
771,156
(311,854)
171,630
201,797

(10,804)
14,500
25
(0)
(619,016)
589,579
(44,000)
-

(963)
1,804
(1,900)
500
1,061
(362,905)
83,777
7,350
(1,304)
-
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งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น (ต่อ)
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะสั� นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับ (จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยมื ระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี�สินตามสั ญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
จ่ายคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนใน บ.ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ลดลง)เพิม� ขึน� สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดวันปลายปี

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(1)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
466,858
(850,596)
14,669
(211,345)
219,036
485
5,181
(285,300)

123,281
(948,403)
1,409
(69,133)
224,449
5,422
(732,691)

(792,237)
10,505
(63,440)
164,551
6,703
(946,497)

(2,250)
(1,930)
5,493,000
(7,178,000)
(85,376)
1,000,000
(252,000)
1,500,000
(1,000,000)
1,929
(1,129,150)
(1,653,776)

(1,400)
4,993
4,005,000
(4,050,000)
(182,311)
(588,000)
135
(1,118,331)
(1,929,914)

(1,700)
(4,717)
5,377,000
(4,670,000)
(150)
(588,000)
12,000
(1,208,077)
(1,083,644)

42,157
530,873
573,030

23,285
573,030
596,315

365,427
596,315
961,742

(1) จัดประเภทรายการใหม
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13.6

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

อัตราสวนทางการเงิน
รอบปี บญั ชีสิ�นสุดวันที�31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2560

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า )

0.57

0.48

0.48

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า )

0.44

0.38

0.40

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า )

0.38

0.62

0.50

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค ้า (เท่า )

9.18

10.29

11.65

40

35

31

6.38

6.14

7.93

57

59

46

8.39

7.79

7.37

ระยะเวลาช ําระหนี� (วัน)

43

47

50

วงจรเงินสด (วัน)

53

48

28

33.59%

34.69%

34.50%

18.02%

16.89%

14.71%

อัตราก ําไรอืน� (%)

7.57%

4.39%

1.38%

อัตราก ําไรสุทธิ (%)

13.30%

12.90%

10.94%

อัตราผลตอบแทนผูถื้ อหุ้น (%)

18.29%

19.86%

18.05%

11.33%

12.06%

11.21%

32.83%

34.56%

35.33%

0.63

0.71

0.76

1.14

1.14

1.15

อัตราส่วนความสามารถช ําระดอกเบี�ย (เท่า )

11.56

15.53

16.05

อัตราส่วนความสามารถช ําระดอกเบี�ย (Cash Basis) (เท่า )

19.43

27.80

28.40

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า )

0.17

0.35

0.31

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

94%

94%

103%

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

1.25

1.35

1.35

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลีย� (วัน)
อัตราการหมุนเวียนสินค ้าคงเหลือ (เท่า )
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย� (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี� (เท่า )

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหาก ําไร (Profitability Ratios)
อัตราก ําไรขั�นต ้น (%)
อัตราก ําไรจากการด ําเนินงาน (%)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า )
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี�สนิ ต่อส่วนของผูถื้ อหุ้น(เท่า ) (*)

(*) ข้อกํ าหนดว่าด้วยสิทธิฯ ได้กําหนดให้ผูอ้ อกหุน้ กู้ ดํารงอัตราส่วนหนี�สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุน้ กู้ ทไี� ด้ผ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กู้ แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิ นกว่า 1.5 : 1 (หนึง� จุดห้าต่อหนึง� ) ณ วันสิน� งวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุของหุน้ กู้
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หมายเหตุ
อัตราสวนสภาพคลอง
= สินทรัพยหมุนเวียนรวม / หนี้สนิ หมุนเวียนรวม
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
= (เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด + ลูกหนี้การคา) / หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
= เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนถัวเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
= รายไดรวม / ลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
= 365 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
= ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่
= 365 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
= ตนทุนรวม / เจาหนี้การคาถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
= 365 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
วงจรเงินสด
= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี้
อัตรากําไรขั้นตน
= กําไรขั้นตน / รายไดจากการขายและบริการ
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
= กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได / รายไดรวม
อัตรากําไรอื่น
= รายไดอื่น / (รายไดรวมจากการขายและบริการ+รายไดอื่น)
อัตรากําไรสุทธิ
= กําไรสุทธิ / รายไดรวม
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
= กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญถัวเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
= กําไร(ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได / สินทรัพยรวมถัวเฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
= (กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิถัวเฉลีย่
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
= รายไดรวม / สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน
= หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย = กําไร(ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได / ดอกเบี้ยจาย
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Cash basis) = เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
/ ดอกเบี้ยจาย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (การจายชําระหนีส้ ิน +
รายจายลงทุน + การจายปนผล)
อัตราการจายเงินปนผล
= เงินปนผลตอหุน / กําไรสุทธิตอหุน

__________________________รับรองความถูกตอง
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
14.1

ภาพรวมของผลการดําเนินงานในป 2562

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในป 2562 แมอยูในอัตราที่ชะลอตัว แตการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจาก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ที่ยังอยู
ในระดับต่ํา และมาตรการตางๆของภาครัฐ ที่สงเสริมการใชจาย ทําใหลูกคายังคงเขามาใชบริการโรงภาพยนตรอยางตอเนื่อง
สงผลใหอุตสาหกรรมภาพยนตรยงั คงเติบโต โดยภาพยนตรตางประเทศในกลุมฮีโรที่ยังคงไดรับความนิยมสูง ทํารายไดสูงกวาป
ที่ ผ า นมา อาทิ ภาพยนตร เ รื่ อ ง Avengers End Game ,Spiderman Far From Home ,Captain Marvel และสํ า หรั บ
ภาพยนตรไทยที่ถึงแมวาจะไมมีหนังที่ทํารายไดสูงเทาภาพยนตรเรื่องนาคี 2 ในป 2561 ก็ตาม แตแนวโนมของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยในปนี้ก็ยังคงขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากจํานวนสาขาที่เปดดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และรูปแบบ
การลงทุนในการผลิตภาพยนตรที่เปลี่ยนไป มีการรวมทุน เปนพารทเนอรสรางกับบริษัทภาพยนตรและนายทุนตางชาติมากขึน้
ทั้งจากจีน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ฯลฯ ซึ่งนอกจากไดฉายในประเทศไทยแลว ก็ยังสามารถสงไปฉายในประเทศที่รวม
ทุนได โดยเปนการขยายฐานสําหรับภาพยนตรไทยไปในตัว และในสวนของอุตสาหกรรมโฆษณาที่หลายสื่อไดรับผลกระทบติด
ลบมาอยางตอเนื่อง แตสําหรับสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรนั้นยังเติบโตสวนกระแสกับสื่ออื่นๆ ซึ่งปจจัยในการขยายตัวของเม็ด
เงินโฆษณาในโรงภาพยนตร มาจากการที่บริษัทยังเดินหนาขยายสาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นป 2562 มีสาขารวม 170 สาขา 812
โรงภาพยนตร ครอบคลุม 60 จังหวัด ทั้งยังขยายฐานลูกคากลุมนักศึกษาจากบัตรสมาชิก MPASS สมาชิกบัตร MGEN และ
กลุมลูกคาเด็กและครอบครัวจากโรงภาพยนตรพิเศษ อยาง Kids Cinema ทําใหเปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูชมทั่วประเทศ
หลากหลายกลุม ทั้งคนเมือง คนตางจังหวัด ที่เปนกลุมคนรุนใหม ทั้งวัยรุน คนทํางาน และครอบครัว สรางความนาสนใจใหกบั
สินคาและแบรนดตางๆ ใชเปนชองทางการสื่อสาร เชนเดียวกับสื่อมวลชนตางๆไดเปนอยางดี
14.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง
14.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบนั
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS
15) ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหการรับรูรายไดสะทอนถึงการควบคุมในสินคาและบริการที่ไดโอนไป แทนการรับรู
รายไดตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินคาและบริการไปยังผูซื้อ ซึ่งกลุมกิจการไดรับรูเปนรายการปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับกําไรสะสมตนงวด โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ สําหรับสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยใชวิธีปฎิบัติที่ผอน
ปรนสําหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณและสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนด TFRS15 และสําหรับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กับลูกคาที่เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษนั้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ไมมีความแตกตางที่เปนสาระสําคัญจาก
จํานวนเงินที่เคยรับรูภายใตนโยบายการบัญชีเดิม แตไดถูกจัดประเภทรายการใหมในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ,มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22
เรื่อง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจายลวงหนา ซึ่งเปนการปรับปรุงเพื่ออธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
14.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในอนาคต
__________________________รับรองความถูกตอง
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สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และ
การใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสาคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตามมาตรฐาน
ทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา
ที่สงผลใหกลุมกิจการในฐานะผูเชารับรูสัญญาเชาเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมจัดประเภทเปนสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินอีกตอไป กลุมกิจการตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา เวนแตเปน
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา ซึ่งกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใชเปนครั้งแรก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
14.3

วิเคราะหผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร

ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดรวมเปนจํานวน 10,697 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากปกอนหนา และถึงแมวากําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 1,170 ลานบาท จะลดลงรอยละ 9 จากปกอนหนา
(ป 2561 : 1,284 ลานบาท) แตก็เปนผลมาจากรายการพิเศษจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและหลักทรัพย
เผื่อขาย เปนหลัก ซึ่งหากไมรวมรายการพิเศษดังกลาวบริษัทจะมีกําไรสุทธิกอนหักรายการพิเศษฯ จํานวน 1,138 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 19 จากปกอนหนา (ป 2561 : 955 ลานบาท)
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ยังเติบโตอยางตอเนื่อง มาจากการที่บริษัทมุงมั่นที่จะขยายสาขา เพื่อใหการบริการ
เขาถึงลูกคาใหมากที่สุด ขยายฐานลูกคา และสรางวัฒนธรรมในการชมภาพยนตร สงผลใหในป 2562 จํานวนผูเขา ชม
ภาพยนตร รวมทั้งสิ้น 40 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากปกอนหนา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการลดตนทุนและ
คาใชจาย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในดานตางๆ เชน ความสามารถในการขยายอัตราการทํากําไรขั้นตนผานการคัดสรรและ
พัฒนาคุณภาพสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน คาใชจายในการบริหาร
และคาใชจายอื่น เปนตน

__________________________รับรองความถูกตอง
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14.3.1 รายไดจากการขายและบริการ และรายไดอื่น
สัดสวนรายไดจากการขายและบริการในป 2562

ตารางเปรียบเทียบรายไดแตละประเภทกับปกอนหนา

ปี 2562
กลุ่มธุรกิจ

ล้านบาท

เพิ�มขึ�น(ลดลง)

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

ล้านบาท %

ธุรกิ จโรงภาพยนตร์

7,953

74%

7,564

76%

389

ธุรกิ จสื�อโฆษณา

1,584

15%

1,340

13%

244 18%

ธุรกิ จโบว์ลิ�งและคาราโอเกะ

419

4%

438

4%

(19) (4%)

ธุรกิ จให้เช่าพืน� ที�และบริการ
ธุรกิ จสื�อภาพยนตร์

430

4%

425

4%

311

3%

185

2%

รวมรายได้

10,697 100%

9,952 100%

6

5%

1%

126 68%
745

7%

รายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรและรายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 7,953 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 389 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ปจจัยที่สงผลใหธุรกิจเติบโตมาจากจํานวน
สาขาที่เพิ่มขึ้น มีลูกคากลุมใหมๆ อยางกลุมนักศึกษาจากการเปนสมาชิกบัตร MPASS และกลุมครอบครัวที่ใหการตอบรับเปน
อยางดีจากโรง Kids Cinema มีสินคาขายที่หลากหลายมากขึ้น และภาพยนตรตางประเทศที่ยังคงไดรับความนิยมเปนอยาง
สูงดังกลาวขางตน รวมถึงจํานวนภาพยนตรไทยที่เขาฉายมากขึ้น ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาตางจังหวัดมากขึ้น
รายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณา จํานวน 1,584 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 244 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ18 เมื่อ
เทียบกับปกอนหนา มาจากการตอสัญญาใหมของลูกคาเดิม และเพิ่มฐานลูกคาใหม รวมถึงการขยายสาขาโรงภาพยนตร
เพิ่มขึ้น

__________________________รับรองความถูกตอง
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รายไดจากธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ จํานวน 419 ลานบาท ลดลง จํานวน 19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4
เมื่อเทียบกับปกอนหนา มาจากการการปดดําเนินการของ 3 สาขา ที่มีผลประกอบการไมดี ทั้งสวนของโบวลิ่ง คาราโอเกะและ
ไอซสเก็ต ไดแก สาขาหาดใหญ ,สาขาอุดรธานี และสาขาเชียงใหม
รายไดจากธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ จํานวน 430 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1
เมื่อเทียบกับปกอนหนา มาจาก Occupancy เพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.3 เปน รอยละ 92.2 มาจากสาขางามวงศวาน มีการขาย
พื้นที่เชาเพิ่มขึ้น
รายไดจากธุรกิจสื่อภาพยนตร จํานวน 311 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 126 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68 เมื่อ
เทียบกับปกอนหนา มาจากรายไดจากการจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศ และการผลิตภาพยนตรไทย เขาฉายในชองทาง
โรงภาพยนตร และชองทาง Free TV เพิ่มขึ้น
รายไดอื่น จํานวน 150 ลานบาท ลดลง 306 ลานบาท (ป 2561 : 457 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 67 มาจาก
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลง จํานวน 253 ลานบาท กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง
จํานวน 43 ลานบาท และ บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (บริษัทยอย) มีหนี้สูญไดรับคืนในปกอนหนา จํานวน 10 ลานบาท
14.3.2 ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ในป 2562 บริษัทมีตนทุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 7,006 ลานบาท เพิ่มขึ้น 507 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 จากป
กอนหนา (ป 2561 : 6,499 ลานบาท) มีสัดสวนตอรายไดรวม คิดเปนรอยละ 65 เทากับปกอนหนา โดยเปนผลมาจากการ
ปรับตัวตามยอดขาย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกําไรขั้นตน บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 3,691 ลานบาท เพิ่มขึ้น 238
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 จากปกอนหนา มีอัตรากําไรขั้นตนตอรายไดเทากับรอยละ 35 เทากับปกอนหนา โดยเปนผล
มาจากการบริหารตนทุนตอโรงทีม่ ีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
14.3.3 คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารทั้งสิ้น จํานวน 2,561 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 3 จากปกอนหนา (ป 2561 : 2,491 ลานบาท) และมีสัดสวนตอรายไดเทากับรอยละ 24 ลดลงจากปกอนที่มี
สัดสวนคาใชจายตอรายไดเทากับรอยละ 25 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได และการขยายสาขาเพิ่ม บริษัทฯ ยังคง
บริหารจัดการและควบคุมคาใชจายตอโรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก คาใชจายในการ
บํารุงรักษา ปรับปรุงสาขาเดิมใหมีความทันสมัยขึ้น การพัฒนาดานเทคโนโลยี และคาใชจายสําหรับพนักงาน เปนตน อยางไร
ก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นหาแนวทางลดคาใชจาย โดยเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพยากรที่มีอยูใหมากขึ้น
14.3.4 คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงินสําหรับป 2562 จํานวน 98 ลานบาท ลดลง 10 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9 เมื่อเทียบกับป
กอน โดยเปนผลจากการทยอยจายชําระเงินกูตามสัญญา รวมถึงการวิเคราะหและพิจารณาตนทุนการบริหารการเงินผาน
เครื่องมือตางๆ ทั้งการใชเงินจากกระแสเงินสด หรือการกูเงินจากธนาคาร เพื่อบริหารตนทุนใหสมดุล และสอดคลองกับ
นโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม
__________________________รับรองความถูกตอง
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14.3.5 กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานในป 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่ 1,170 ลานบาท ลดลงจากปกอน 114 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 9 มีอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดของบริษัทฯ เทากับรอยละ 11 ลดลงจากปกอนที่มีอัตราอยูที่รอยละ 13 และมีกําไร
ตอหุนเทากับ 1.31 บาทตอหุน ลดลงจากปกอนที่มีกําไรตอหุนเทากับ 1.43 บาทตอหุน) โดยมีสาเหตุหลักจากกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและหลักทรัพยเผื่อขายที่ลดลง ดังกลาวขางตน ซึ่งหากไมรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทฯ
ยังคงมีความสามารถในการขยายอัตราการทํากําไร และการบริหารตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
14.3.6 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูที่รอยละ 18.05 ลดลงจากปกอนที่มีอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 19.86 จากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง ซึ่งมาจากรายการพิเศษกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและหลักทรัพยเผื่อขายดังกลาวขางตน
14.4 ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 14,006 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
2,420 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,586 ลานบาท บริษัทมีสินทรัพยรวม ลดลง 68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีสินทรัพย 14,074 ลานบาท
และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น จากอัตรารอยละ 35.95 ของปกอน เปนอัตรารอยละ 36.63 โดยมูลคาที่
เปลี่ยนแปลงเปนผลมาจากรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น จํานวน 365 ลานบาท มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
-

เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น จํานวน 435 ลานบาท เปนผลมาจากการลงทุนในบริษัทรวม
และสวนแบงกําไรเพิ่มขึ้น

-

ลูกหนี้การคา ลดลง จํานวน 106 ลานบาท สวนใหญมาจากรับชําระเงินจากลูกหนี้คาสื่อโฆษณา

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ ลดลง จํานวน 621 ลานบาท สวนใหญมาจากคาเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นตาม
อายุการใชงานของสินทรัพย

14.5 สภาพคลองทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 962 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากวันที่
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 365 ลานบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 2,396 ลานบาท ไดมาจากกําไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 2,843 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก ภาพยนตรระหวางผลิต หนี้สินที่
เกิดจากสัญญา รายการลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รวมจํานวนเพิ่มขึ้น 23 ลานบาท จายดอกเบี้ยจํานวน 99
ลานบาทและจายภาษีเงินได 325 ลานบาท
__________________________รับรองความถูกตอง
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เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 946 ลานบาท โดยปจจัยหลักมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ สําหรับการขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิมใหมีความทันสมัย ในป 2562 และในปถัดไป จํานวน
สุทธิ 782 ลานบาท ชําระคาสิทธิภาพยนตร และซอฟแวรคอมพิวเตอร จํานวน 63 ลานบาท เงินสดจายเพื่อ
ลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้นสุทธิ 272 ลานบาท และเงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัท
รวม 164 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,084 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนการชําระคืนเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินสุทธิ จํานวน 5,258 ลานบาท รับเงินจากการกูยืมตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 5,377 ลาน
บาท และการจายเงินปนผลจํานวน 1,208 ลานบาท

14.5.1 อัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 2,420 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 5,000
ลานบาท ซึ่งเมื่อคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองจะอยูที่ 0.48 เทา เทากับปกอน และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.40
เทา เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งมีอัตราเทากับ 0.38 เทา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีแหลงเงินทุนระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูปวงเงิน
เบิกเกินบัญชี และตั๋วเงินระยะสั้น ไวอยางพอเพียง
14.5.2 โครงสรางเงินทุน
ในป 2562 บริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อการขยายกิจการจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนหลัก ทําให ณ
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 7,399 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สนิ รวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.15
เทา เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอนที่มีอัตรา 1.14 เทา ซึ่งตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ในการออกหุนกู กําหนดใหบริษัทฯ
ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 1.5 เทา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรง ยังสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาวไดต่ํากวาเงื่อนไขการกูยืม ทั้งนี้ในป 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินจํานวน
4,037 ลานบาท โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ สวนของผูถือหุน ระหวางป 2560-2562 เทากับ 11.56 เทา, 15.53
เทา และ 16.05 เทา ตามลําดับ
14.5.3 สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สวนของผูถือหุนมีจํานวนเทากับ 6,607 ลานบาท แบงเปนสวนของบริษัทใหญ เทากับ
6,456 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเทากับ 151 ลานบาท รวมลดลงสุทธิ 26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีสวนของผูถือหุน 6,632 ลาน
บาท สาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ลดลง 41 ลานบาท ประกอบดวย กําไรจากการดําเนินงาน 1,170 ลาน
บาท และจายเงินปนผล 1,208 ลานบาท
14.5.4 รายจายการลงทุน
ในป 2562 บริษัทฯ มีรายจายเพื่อการลงทุนสุทธิ 946 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการซื้อสินทรัพยสําหรับ
กอสรางโรงภาพยนตรใหม ปรับปรุงสาขาเดิมใหทันสมัยมากขึ้น และลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
บริษัทรวมเปนธุรกิจที่แข็งแกรง และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมถึงลงทุนในกิจการรวมคาในการผลิตภาพยนตรไทย
__________________________รับรองความถูกตอง
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เพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการขยายสาขาไปสูตางจังหวัดมากขึ้น และเปนการสงเสริมและสนับสุนอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยใหกาวหนาขึ้น โดยแหลงเงินทุนมาจากเงินสดจากการดําเนินงานและเงินทุนจากสถาบันการเงิน
14.5.5 ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุน และความสามารถในการชําระหนี้
ในปจจุบันบริษัทฯ จัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยไดรับการจัดอันดับ
จาก TRIS rating เปนรายป และรายครั้งที่ออกตราสารหนี้ โดยมีเงื่อนไขการกูยืม (Covenant) ดํารงสัดสวนหนี้สินทางการเงิน
ต อ ทุ น ไม เ กิ น 1.5 เท า โดยในป 2562 TRIS rating ได กํ า หนดอั นดั บเครดิตองค ก ร อยู ที่ “A” (Single A Straight) ด ว ย
แนวโนมคงที่ (Stable) สะทอนถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนอยูใ นเกณฑที่ดี
14.6 ภาระผูกพันดานหนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 7,399 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน
5,000 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 2,399 ลานบาท บริษัทมีหนี้สินรวม ลดลง 43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมูลคาที่ลดลงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ลดลง 163 ลานบาท สวนใหญมาจากการชําระเจาหนี้ซื้อสินทรัพยจากการ
กอสราง
โรงภาพยนตรสาขา ไอคอน สยาม เมื่อป 2561
- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 112 ลานบาท
14.7 ปจจัยหรือเหตุการณที่จะมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต
จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิ จที่ยั งคงชะลอตัว และมีความผันผวนนี้ ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนงาน
ประจําป พรอมตรวจติดตามผลจากฝายบริหารเปนประจําทุกเดือน จึงทําใหสามารถปรับเปลี่ยนหรือกําหนดแผนงาน เพื่อ
รองรับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอยางทันทวงที รวมถึงมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดกําหนดระดับของความเสี่ยงที่
ยอมรับได ทั้งยังมุงเนนในเรื่องของการจัดหาคอนเทนทใหมๆ ที่นาสนใจเพื่อใหตอบโจทยความตองการของลูกคา ปรับปรุงโรง
ภาพยนตรและสินคาใหมีความทันสมัย มีคุณภาพทั้งเรื่องรูปแบบและราคา และควบคุมดูแลการบริหารตนทุนและคาใชจายให
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถสรางผลกําไรในขั้นตนใหมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการบริการเขาถึงลูกคาครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น
ในป 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตรทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ตางประเทศ รวมประมาณ 20-40 โรงภาพยนตร อาทิเชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาขามารคโฟร พลาซา จ.แพร ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
สาขาโลตัสหาดใหญ จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
สาขาโลตัสพะเยา จ.พะเยา ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
สาขาโลตัสมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
สาขาโลตัสกันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
สาขาโลตัสนิคมบางกะดี จ.ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
สาขาโลตัสสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
__________________________รับรองความถูกตอง
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8. สาขาโลตัสสะเดา จ.สงขลา ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
9. สาขาบิ๊กซีมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
10. สาขาโรบินสันราชพฤกษ จ.นนทบุรี ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง
11. สาขาบิ๊กซียะลา จ.ยะลา ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 1 โรง
12. สาขาบิ๊กซีบอวิน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 3 โรง
13. สาขาบิ๊กซีปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ลงทุนโรงภาพยนตรจํานวน 2 โรง
(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิมใหสวยงาม และเปนที่พึงพอใจของลูกคา คาดวาจะ
ใชประมาณ 600 ลานบาท โดยใชเงินกูจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกู และ/
หรือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

__________________________รับรองความถูกตอง
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป ไดแสดงขอมูลอยางถูกต อ ง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายใหนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นางภารดี พูลวรลักษณ

กรรมการ

………………………………………

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร

กรรมการ

………………………………………

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

รองประธานเจาหนาที่
สายงานการเงินและบัญชี

การรับรองความถูกตองของขอมูล หนา 1

ลายมือชื่อ

………………………………………
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายสมใจนึก เองตระกูล

อายุ
(ป)
75

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 1 ตุลาคม 2547

นายวิชา พูลวรลักษณ
กรรมการ และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 23 กุมภาพันธ 2545

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

•

56

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

•

•

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
บัณฑิต UPSALA College,
New Jersey , ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

•

•

•

•

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

RCP - Role of the Chairman
Program รุนที่ 9/2549
DAP - Director Accreditation
Program รุนที่ 98/2555
อื่น ๆ
วปอ. หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร รุนที่ 35

-ไมม-ี

DCP - Director Certification
Program รุนที่ 9/2546

29.62

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2538 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2551 – ปจจุบัน กรรมการ
2543 – ปจจุบัน กรรมการ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2538 – ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
2551 – ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ
2546 - ปจจุบัน กรรมการ
กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการฝายกิจกรรมสมาชิก
ปจจุบัน
กรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. เวชธานี
บมจ. ทิพยประกันภัย
บจ. สยามพิวรรธน
บจ. สยามพิวรรธนโฮลดิ้ง

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท
มูลนิธิ เมเจอร แคร
สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
บจ. เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 1

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นางภารดี พูลวรลักษณ

อายุ
(ป)
58

กรรมการและกรรมการบริหาร
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
:23 กุมภาพันธ 2545
ความสัมพันธกับผูบริหาร
• ภรรยาประธานเจาหนาที่บริหาร
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
กรรมการ ,กรรมการบริหาร ,
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน , กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
:23 กุมภาพันธ 2545

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

49
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•

•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต Boston University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-ไมมี-

2.05

DAP - Director Accreditation
Program รุนที่ 22/2547

0.11

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2541 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
ปจจุบัน
กรรมการ

บจ. เมเจอร โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2545 - ปจจุบัน กรรมการ ,กรรมการบริหาร ,
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ,กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกกิจการ
2556 – 2560
กรรมการ
2546 – ปจจุบัน กรรมการ
2562– ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
บมจ.วีรันดา รีสอรท

ความสัมพันธกับผูบริหาร
• นองชายภรรยาประธาน
เจาหนาที่บริหาร
---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 2

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 23 กุมภาพันธ 2545

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา
•

•

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•

•

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

DCP - Director Certification
Program รุนที่ 29/2546
ACP - Audit Committee
Program รุนที่ 24/2548

0.08

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 - 2560
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2550 – ปจจุบัน กรรมกรรมการอิสระ ,กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2549 – ปจจุบัน กรรมกรรมการอิสระ ,กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2546 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
2543 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. วีรันดา รีสอรท
บมจ. อาหารสยาม

บมจ. โออิชิ กรุป

บมจ. ทีเอ็มที สตีล
บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
บมจ. ทีมพรีซิซั่น

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 3

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
กรรมการอิสระ ,กรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 23 กุมภาพันธ 2545

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา
•

•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต Chapman
University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
San Diego University ,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•

•

•

•

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

FSD - Financial Statement
for Director รุนที่ 2/2551
DCP - Director Certification
Program รุนที่ 104/2551
DAP - Directors
Accreditation Program
รุนที่ 27/2547
FND - Finance for Non Finance Directors
รุนที่ 16/2548

-ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ,
และ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บจ. โพธารา

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 4

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายไกรทิพย ไกรฤกษ
กรรมการอิสระ ,กรรมการ
ตรวจสอบ ,ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 8 พฤษภาคม 2558

อายุ
(ป)
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ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
Northeastern University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
Tufts University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•

•

•

•

Corporate Governance for
Capital Market
Intermediaries Program
รุนที่ 3/2558
DAP - Director Accreditation
Program
รุนที่ 42/2548
อื่นๆ
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
การบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานครรุนที่ 1) สถาบันพัฒนา
เมือง
หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ. ) รุนที่ 16

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-ไมม-ี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ,
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
2558 - 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2560 – ปจจุบัน กรรมการ
2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2547 – ปจจุบัน กรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชัน่
บมจ. สมิติเวช
บมจ. วนชัย กรุป
บมจ. อาเชียนโปแตชชัยภูมิ
บลท. เคที ซีมิโก
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 5

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

อายุ
(ป)
77

กรรมการอิสระ

•

•

•

กรรมการ

57

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 25 มิถุนายน 2552

นายวิชัย พูลวรลักษณ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

•

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร
Kent State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•

-ไมม-ี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
2538 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรีชา กรุป

กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา
กรรมการ
•

•

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 5 เมษายน 2548
ความสัมพันธกับผูบริหาร
• ญาติประธานเจาหนาที่บริหาร

DAP - Directors
Accreditation Program
รุนที่ 7/2547

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

•

DCP - Director Certification
Program รุนที่ 8/2544
อื่นๆ
โครงการเสริมสรางผูจัดการยุค
ใหม รุนที่ 10 คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

-ไมมี -

มูลนิธิ เมเจอร แคร
มูลนิธิรักเมืองไทย

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2548 – ปจจุบัน
2550 – 2556

กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช
คอรปอเรชั่น

กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
อนุกรรมการกอสรางอาคาร
กรรมการ

บมจ. วรลักษณ พรอพเพอรตี้
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร

(วตท.) รุนที่ 1

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 6

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ
กรรมการอิสระ ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 15 กุมภาพันธ 2556

อายุ
(ป)
67

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

•

American Board สาขา
Rheumatology Loma Linda
University, California, U.S.A
American Board สาขา Internal
Medicine Christ’s Hospital,
Oak Lawn, Illinois, U.S.A
แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาล
รามาธิบดี

•

•

•

•

•

•

•

DCP - Director Certification
Program รุนที่ 82/2549
หลักสูตร The Role of
Chairman Program (RCP) รุน
36/2558
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน 142/2560
อื่นๆ
วตท. ประกาศนียบัตร หลักสูตร
ผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5
วปรอ. ประกาศนียบัตร
หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ รวม
เอกชน รุน 4414
วุฒิบัตร หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงดานการคา และการ
พาณิชย รุนที่ 5
วุฒิบัตร หลักสูตรโครงการ
พัฒนาผูบริหารระดับสูง เคม
บริดจ-ธรรมศาสตร รุนที่ 1

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-ไมม-ี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2562 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
2546 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ
2535 - ปจจุบัน กรรมการ
2558 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน
2554 - ปจจุบัน กรรมการ

2538 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา
บมจ.ไพโอเนียร มอเตอร
มูลนิธิ The Foundation of
International Education (FIE),
NIST International School
บจ. รีไล (ประเทศไทย)

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 7

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายธนกร ปุลิเวคินทร

อายุ
(ป)
63

•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต International
University of San Diego,

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
: 22 เมษายน 2547

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ

นายกิติกร พุมสวาง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

•

•

DAP - Directors
Accreditation Program

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

0.05

รุนที่ 22/2547

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

•

วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

-ไมมี-

0.0034

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจบริหารพื้นที่เชา

56

•

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน
2538 – ปจจุบัน กรรมการ
2538 – 2560
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายธุรกิจ
ฟมลภาพยนตร
2556 – ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ปจจุบัน
2562 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายกอสราง

นางจินดา วรรธนะหทัย

ชวงเวลา

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท

กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
65

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-ไมมี-

0.01

2551 - ปจจุบัน
2549 - 2551

กรรมการ
กรรมการ
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
กอสราง
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. ไท เมเจอร
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจ
บริหารพื้นที่เชา
ผูอํานวยการธุรกิจพื้นที่เชา

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ.อีจีวี เอ็กซิบิชั่น
บจ.เมเจอร รีวอรดส
บจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้
บจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ เซอรวิส
บจ.รัชโยธินซีนีมา
บจ.ดิจิตอล โปรเจคเตอร แมนเนจเมนท

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 8

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต

อายุ
(ป)
46

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
สื่อโฆษณา
นายอภิชาติ คงชัย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

ปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง
สถาบันกันตนา

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)
-ไมมี-

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-ไมม-ี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2561 - ปจจุบัน
2545 - 2561

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

52

•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การบริหารจัดการ
ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร New

รองประธานเจาหนาที่
บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร

Haven University CT ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
•

-ไมมี-

0.0031

2556 - ปจจุบัน
2552 - 2556
2551 - 2552
2560 – ปจจุบัน

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
สื่อโฆษณา
ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจ
Content

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายธุรกิจโรงภาพยนตร
ผูอํานวยการฝายธุรกิจโรงภาพยนตร
รองผูอํานวยการฝายธุรกิจโรงภาพยนตร
กรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บมจ. กันตนา กรุป

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 9

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นางสาวฐิตาภัสร อิสรา
พรพัฒน

อายุ
(ป)
51

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานการเงินและบัญชี
และ เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิการศึกษา
•

•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

•

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 :

0.0045

มหาวิทยาลัย

กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุน

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

4/2019
Strategic CFO in Capital

•

รามคําแหง

Strategic Financial
Leadership Program (SFLP)
2018

•

นายอภิรักษ วาราชนนท
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
ทรัพยากรมนุษย

46

•

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต
สาขาประชากรศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

DCP - Director Certification
Program รุนที่ 148/2554
-ไมมี-

ชวงเวลา
2556 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน
2562 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

Markets รุนที่ 9/2019
•

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

0.0002

2560 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน
2556 – 2560
2549 – 2556

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
ทรัพยากรมนุษย
กรรมการ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
สายงาน Distribution & Sales

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บจก. ซีเจ เมเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท
มูลนิธิ เมเจอร แคร
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ อีจวี ี เอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย)
บจ. ไท เมเจอร
บจ. เมเจอร กันตนา บอรดแคสติ้ง
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 10

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นายนรุตม เจียรสนอง

อายุ
(ป)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา
•

ปริญญาโททางการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-ไมมี-

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

-ไมม-ี

•

ชวงเวลา
2561 – ปจจุบัน
2560

(หลักสูตรนานาชาติ)

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การตลาด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2559
2557
ปจจุบัน

ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การตลาด
ผูอํานวยการฝายการตลาดและ
ตางประเทศ
หัวหนาฝายการตลาดอาวุโส
หัวหนาฝายอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย)

ขอมูลประวัติผูควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุหบญ
ั ชี)
ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
นางสาวอรรถพร แซแต
ผูจัดการฝายบัญชี
(ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี)
วันที่ดํารงตําแหนง
: 1 ตุลาคม 2560

อายุ
(ป)
38

ขอมูลการเขาฝกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒิการศึกษา
•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

•

(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

(ราง) TFRS 16 สัญญาเชา ป
2563

•

Transfer Pricing ป 2563 การ
กําหนดราคาโอนนะหวาง

สัดสวน
การถือ
หุน
(รอยละ)
-ไมม-ี

ประสบการณ
ทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง
2560 – ปจจุบัน
2558 – 2560

ชื่อ – สกุล/
ตําแหนง/
ความสัมพันธกับผูบริหาร
ผูจัการฝายบัญชี สายงานการเงินและ
บัญชี
ผูจัดการแผนกบัญชี สายงานการเงิน
และบัญชี

อายุ (ป)
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป

บริษัทที่มีความสัมพันธกัน
•

Transfer Pricing
Documentation ป 2563

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 11

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัท
รายชื่อ
คุณสมใจนึก เองตระกูล
คุณวิชา พูลวรลักษณ
คุณภารดี พูลวรลักษณ
คุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ
คุณชัย จรุงธนาภิบาล
คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร
คุณไกรทิพย ไกรฤกษ
รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
คุณวิชัย พูลวรลักษณ
นายแพทยเสถียร ภูประเสริฐ
คุณธนกร ปุลิเวคินทร
คุณกิติกร พุมสวาง
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
นายสุเมธ สอนสุทธิ์
นางอนงค สุขวรรณ
นางสาวอนุ กวนพฤกษ
หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป

บริษัทยอย
กรุงเทพ ไอแมกซ
เธียเตอร

สยาม ซีนีเพล็กซ

x
//
//
//
/
/
/
/
/
/
/ //

อีจีวี เอ็นเตอร
เทนเมนท

อีจีวี เอ็กซิบิชั่น

ดิจิตอล
โปรเจคเตอร
แมเนจเมนท

/
/
/
/

/
/

/
/
/
/ = กรรมการ

เมเจอร โฮลดิ้ง
อินเตอรเนชั่นแนล

/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

// = กรรมการบริหาร
---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 1

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

บริษัทยอย
รายชื่อ

เมเจอร รีวอรดส

เอ็มเทล
(ประเทศไทย)

ไท เมเจอร

คุณธนกร ปุลิเวคินทร

/

คุณวิสูตร พูลวรลักษณ

/

คุณกิติกร พุมสวาง

เมเจอร โบวล
กรุป

/

คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

/

คุณนรุตม เจียรสนอง

/

คุณเกเบรียล วิง ฮีน กวง

/

นายสุเมธ สอนสุทธิ์

เมเจอร ซีนีเพล็กซ
พรอพเพอรตี้

เมเจอรซีนีเพล็กซ
เซอรวิส

/

/

รัชโยธิน
แมเนจเมนท

/

/

นางอนงค สุขวรรณ

/

/

/

/

/

นางสาวอนุ กวนพฤกษ

/

/

/

/

/

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 2

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

บริษัทยอย
รายชื่อ

รัชโยธิน เรียลตี้

รัชโยธิน ซีนีมา

เมเจอร ซีนีแอด

เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอร
เทนเมนท

คุณวิชา พูลวรลักษณ

/ //

คุณธนกร ปุลิเวคินทร

/ //
/

คุณกิติกร พุมสวาง
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

/ //

คุณถิรชัย วุฒิธรรม

/ x

คุณธนะชัย สันติชัยกูล

/

คุณอรรถพล ชดชอย

/

คุณวัชรา ตันตริยานนท

/

คุณอภิชาติ คงชัย

/

คุณอภิรักษ วาราชนนท
นางอนงค สุขวรรณ

/
/

/

/

นางสาวอนุ กวนพฤกษ

/

/

/

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 3

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายนิพนธ สุนทราจารย
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

44

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน
กับกรรมการ/
ในบริษัท
ผูบริหารรายอื่น
(รอยละ)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
-0คณะบริหารธุรกิจ
-0.0030มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

สถาบัน : สวทช. (NSTDA Academy)
สถาบัน : Thai Institute of Directors (IOD)
สถาบัน : สมาคมผูต รวจสอบภายในแหงประเทศไทย
สถาบัน : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบัน : บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน จํากัด
สถาบัน : ACIS PROFESSIONAL CENTER
สถาบัน : WORLD BUSINESS FORUM

-ไมม-ี
-ไมม-ี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท)
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

2550 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
2557 – ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ.เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท
2541 - 2550

ผูตรวจสอบภายใน

ประวัติการอบรม
: หลักสูตร IT Application Audit Process in the Digital
: หลักสูตร How To Develop a Risk Management Plan
: หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
: หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
: หลักสูตร Transforming IA for the Digital Age
: หลักสูตร Cyber Security สําหรับผูตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
: หลักสูตร รายงานบัญชีเพื่อผูบริหาร
: หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018
: หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 1

บมจ. ปูนซิเมนตไทย

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ไมมี -

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย หนา 1

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบอื่นๆ
- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สําหรับป 2562 -

---------------------------------------รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ หนา 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

แบบประเมินนีจ้ ดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของ
คณะกรรมการเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 1

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดีมี ค วามสําคัญ อย่างยิ่งสําหรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นหรื อ
บริ ษทั ที่มีประชาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยง
หรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ น
หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั ที่ จะต้องดําเนิ นการให้ มนั่ ใจว่า บริ ษ ทั มี ระบบควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดู แลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ กฎหมาย
ข้อกําหนดที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพ ย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย
รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่า งดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒ นาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วย
ให้บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย
ตนเอง
แบ บ ป ระเมิ น นี้ ได้ จ ั ด ทํ า ตามแน วคิ ดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ ได้ป รับ ปรุ ง framework ใหม่ เมื่ อเดื อนพฤษภาคม
2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคําถามหลักยัง
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่ นเดี ยวกับ แนวทางของ COSO เดิ ม แต่ไ ด้ข ยายความแต่ล ะส่ วนออกเป็ น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
0

การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมิ นนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุ มภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความเห็ น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบัน วิช าชี พ 5 แห่ ง ได้แก่ สถาบัน ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ งสหรัฐอเมริ ก า
(AICPA) สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิ น
(Financial Executives Institute ห รื อ FEI) สม าคม นั ก บั ญ ชี แห่ งส ห รั ฐ อเม ริ กา (American Accounting
Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
1

__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 2

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ว
พบว่า บริ ษทั ยังขาดการควบคุ มภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น
หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิ บตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก




1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ข ้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม (code of conduct) สํ า หรั บ ผู ้บ ริ ห ารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ ซึ่ งรวมถึ งการห้ามคอร์ รัปชันอันทําให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อองค์กร 2



1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มี ก ารสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน
ทุ ก คนรั บ ทราบ เช่ น รวมอยู่ใ นการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่ ให้ พ นัก งานลงนาม
รั บ ทราบข้อ กํา หนดและบทลงโทษเป็ นประจํา ทุ ก ปี รวมทั้ง มี ก ารเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ดตามและประเมิ นผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)






1

2



บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 3

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มี ก ารจัดการอย่างทัน เวลา หากพบการไม่ ป ฏิ บ ัติตามข้อกําหนดเกี่ ย วกับ ความ
ซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่








2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าที่กํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์ อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดู แลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดู แลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู ้บ ริ หารให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบั ต ร ซึ่ งครอบคลุ ม บทบาทที่ สํ า คั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระที่ มีค วามรู ้ ความสามารถน่ าเชื่ อถื อ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับ บริ ษ ทั ไม่ มีค วามสัม พันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิท ธิ พ ลต่อการใช้ดุลยพิ นิจและปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณ ะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและปฏิ บ ั ติ เ รื่ องการควบคุ ม ภายใน






__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 4

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม
ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

ใช่

__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 5

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

3. ฝ่ ายบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํา นาจในการสั่ งการและ
ความรั บ ผิดชอบที่เหมาะสมเพื่ อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดู แล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สําคัญ ซึ่ งทําให้
เกิ ดการตรวจสอบถ่ วงดุ ลระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในที่ ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มี ก ารกํา หนด มอบหมาย และจํา กัด อํา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่า ง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ



4.2 บริ ษ ทั มี กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งาน การให้แรงจู งใจหรื อรางวัล ต่ อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษ ทั มี กระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรั บการขาดบุ คลากรที่ มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มี กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคน เช่ น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 6

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมี กระบวนการและการสื่ อสารเชิ งบังคับให้บุคลากร
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายใน และจัด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ท่ีจาํ เป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่ เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิ บตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั



5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารประเมิ น แรงจู ง ใจและการให้ รางวัล อย่างต่ อเนื่ อ ง
โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุ ม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิ จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกิ นไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุ รกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึ งสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูก ต้อง มี มูล ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่ สําคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุ รกิจ



6.3 รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท สะท้อ นถึ ง กิ จ กรรมการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท
อย่างแท้จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุ ม ตั ิ และสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนรับทราบและถือปฏิ บตั ิ จนเป็ น
__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 7

ไม่ ใช่



บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษ ัท วิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงทุ ก ประเภทที่ อาจเกิ ดจากทั้งปั จจัย ภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์ ก ร ซึ่ งรวมถึ ง ความเสี่ ยงด้า นกลยุ ท ธ์ การดํา เนิ น งาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริ ษ ัท มี ม าตรการและแผนปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ จัด การความเสี่ ย ง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)



8. องค์ ก รได้ พิ จ ารณาถึ งโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในการประเมิ น ความเสี่ ยงที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุ จริ ตขึ้ น โดยครอบคลุ มการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่ น การจัดทํารายงานทางการเงิ น เท็ จ การทําให้ สู ญ เสี ยทรั พ ย์สิ น การคอร์ รัป ชัน
การที่ ผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ข องเป้ า หมายที่ ก ําหนดแล้ว รวมทั้ง ได้พิ จารณาความสมเหตุ ส มผลของการให้



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 8

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่ พ นัก งานแล้วด้วยว่า ไม่มีล ักษณะส่ งเสริ ม ให้ พ นักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่ น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษ ทั ไว้สูงเกิ นความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบถามผู ้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ โอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต



8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิ บตั ิตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ
ที่กาํ หนดไว้



9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.2 บริ ษ ัท ประเมิ นการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการทําธุ รกิ จ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการ
ดําเนิ นธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 9

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์ ก ร เช่ น สภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ นของงาน ลั ก ษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น







__________________________รับรองความถูกต้อง
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คําถาม

ใช่

10.3 บริ ษ ัท กํา หนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่า งเหมาะสม เช่ น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษ ัท กํา หนดให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในในทุ ก ระดับ ขององค์ก ร เช่ น ทั้ง ระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษ ทั มี การแบ่ งแยกหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ไม่ ใช่




11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษ ัท ควรกํา หนดความเกี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษ ัท ควรกํา หนดการควบคุ ม ด้า นความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุ มกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ ก รจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ผ่ านทางนโยบาย ซึ่ ง ได้ กํ าหนดสิ่ งที่ ค าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษ ัท มี น โยบายที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารทํา ธุ ร กรรมของผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ บุ ค คลดังกล่ าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ ม ัติ



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 11

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม
ที่ ก ํา หนด เช่ น ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เกณฑ์ข องสํานักงาน ฯลฯ เพื่ อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษ ทั
ไปใช้ส่วนตัว

ใช่

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั้น



12.3 บริ ษทั มี นโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษ ทั เป็ นสําคัญ และพิ จารณาโดยถื อเสมื อนเป็ นรายการที่ กระทํากับบุ คคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริ ษ ทั มี ก ระบวนการติ ดตามดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วม
รวมทั้ง กํา หนดแนวทางให้ บุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นกรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห าร
ในบริ ษ ัท ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถื อ ปฏิ บ ัติ (หากบริ ษั ท ไม่ มีเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 12

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม

ใช่

12.5 บริ ษ ทั กําหนดหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุ คลากรที่ มี ความสามารถ รวมถึ งการครอบคลุ มกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปได้ ตามทีก่ าํ หนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษ ัท กํา หนดข้อ มู ล ที่ ต้อ งการใช้ใ นการดําเนิ น งาน ทั้ง ข้อ มู ล จากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษ ัท ดํา เนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้อ มู ล ที่ สํ า คัญ อย่า งเพี ย งพอสํ า หรั บ
ใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจ ตัว อย่า งข้อ มู ล ที่ สํ า คัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษ ทั ดําเนิ น การเพื่ อให้ ก รรมการบริ ษ ัท ได้รับ หนังสื อนัดประชุ ม หรื อเอกสาร
ประกอบการประชุ มที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด



13.5 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอี ยดตามควร
เพื่ อให้ส ามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ ยวกับ ความเหมาะสมในการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ข อง
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา ความเห็ น ของกรรมการรายที่ ไ ม่ เห็ น ด้วยกับ เรื่ อ ง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 13

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม

ใช่

13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ ใช่




14. องค์ ก รสื่ อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การควบคุ ม ภายในที่จําเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุ มภายในสามารถดําเนิ นไปได้
ตามทีว่ างไว้
คําถาม

ใช่

14.1 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสื่ อสารข้อมู ล ภายในอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี ช่ องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษ ทั มี ก ารรายงานข้อมู ลที่ สําคัญ ถึ งคณะกรรมการบริ ษ ทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึ งแหล่งสารสนเทศที่ จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ ตอ้ งการ เช่ น การกําหนดบุ คคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติ ดต่ อขอข้อมู ล อื่น นอกจากที่ ได้รับ จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติ ดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษ ัท จัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เศษหรื อ ช่ อ งทางลับ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้อ มู ล กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ภายนอกองค์ ก รอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการควบคุ มภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 14

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

คําถาม

ใช่

15.2 บริ ษ ัท จัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เศษหรื อ ช่ องทางลับ เพื่ อให้ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุ จริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกําหนด
ห้ า มฝ่ ายบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่ น กํา หนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ตามการปฏิ บ ัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับ บัญ ชา หรื อมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน




16.3 ความถี่ ในการติ ดตามและประเมิ นผลมีค วามเหมาะสมกับ การเปลี่ ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดําเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ่ีมีความรู ้ และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษ ัท กํา หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ ึ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษั ท ส่ งเสริ มให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรฐานสากล
การปฏิ บ ัติ งานวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)



__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 15

ไม่ ใช่

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุม ภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุ คคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมิ นผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนิ นการ
เพื่อติ ดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนิ นงานที่เกิ ดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ









__________________________รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้า 16
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