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ส่วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประวัติควำมเป็นมำ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนำยวิชำ พูลวรลักษณ์ ดำเนิน
ธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรเกี่ยวกับควำมบันเทิง กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร
ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ,กำรให้บริกำรสื่อและโฆษณำ ,กำรให้บริกำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ ,
ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และบริกำร และธุรกิจสื่อภำพยนตร์ บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหำชน) จำกัดในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 มีอักษรย่อว่ำ MAJOR เป็นผู้ประกอบกำรอันดับหนึ่งในอุตสำหกรรมโรง
ภำพยนตร์ จำกกำรขยำยสำขำไปยังจุดต่ำงๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรทั่วกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลและต่ำงจังหวัด ที่
มีศักยภำพเพียงพอและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 และรวมทั้งบริษัทฯ
มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบให้หมดไปหรือให้น้อยที่สุด
เป็นกำรนำไปสู่ควำมเติบโตขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นสุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมควำมบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and
Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” และ “Sharing the world’s best entertainment dreams ร่วม
สร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก” โดยบริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนำและสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบ
ประสบกำรณ์อันยอดเยี่ยม สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์คุณค่ำให้กับลูกค้ำ สังคม และผู้มีส่วน
ได้เสียอย่ำงยั่งยืน
พันธกิจ
บริษัทมีพันธกิจหลักในกำรทำงำน เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กร ดังนี้
1. Employee First
พนักงำนคือคนที่สำคัญที่สุดในองค์กร เพรำะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้ำมำกที่สุด เป็นผู้ที่ได้พูดคุย ได้มอบบริกำรที่
ดีที่สุดแก่ลูกค้ำทุกคน ดังนั้นเรำจึงให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทั้งเรื่องรำยได้ สวัสดิกำร ควำมเป็นอยู่ต่ำงๆ ควำม
เข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุข พนักงำนก็จะส่งต่อควำมสุข
ไปสู่ลูกค้ำต่อไป
2. Major 5.0
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรทำให้องค์กรทันสมัย ตำมทัน Trend ของโลก ให้เป็น Smart Company เรียนรู้เรื่อง
Technology กล้ำคิด กล้ำลองสิ่งใหม่ๆ เป็น Leader Organization นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสำหกรรม
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 1
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ภำพยนตร์ เช่น IMAX ,4DX ,Kids Cinema และอื่นๆ เป็นต้น พัฒนำ Application ให้เป็น Super APP รวมถึงกำร
ทำ Cashless Ticketing เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกกว่ำ APP ทั่วๆไป
3. Tollywood
บริษัทมีเป้ำหมำยจะขยำยโรงภำพยนตร์ให้เติบโตไปถึง 1,200 โรงภำพยนตร์ในปี 2568 โดยต้องสร้ำง Ecosystem
ให้ตอบโจทย์ลูกค้ำ และรองรั บกำรส่งเสริมภำพยนตร์ไทยให้มี ส่วนแบ่งกำรตลำดสูงขึ้นอย่ำงน้อย 50% ก็จะทำให้
อุตสำหกรรมภำพยนตร์เติบโตได้แบบยั่งยืน
4. Major Care
เมเจอร์มีควำมเข้ำใจถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตอำสำที่จะทำทุกอย่ำงให้โลกน่ำอยู่ขึ้น ปลอดภัยขึ้น เป็นโลกที่เรำ
รักและดูแลรักษำ เรำจึงมีนโยบำยและกิจกรรมต่ำงๆที่สนับสนุนเป้ำหมำยนี้ไม่ว่ำจะเป็น นโยบำยกำรใช้ Solar
Energy ในหลำยสำขำ ,ลดกำรใช้ Plastic ,โครงกำร Green Cinema รวมถึงกำรทำกิจกรรมของมูลนิธิ เมเจอร์
แคร์ อย่ำงต่อเนื่อง ที่เน้นมอบควำมสุขให้กับน้องที่ด้อยโอกำสและผู้ใหญ่วัยเกษียณ
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตำมพัฒนำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์สู่ มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
กำรฉำยภำพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนำคุณภำพของระบบภำพและระบบ
เสียงให้ดีขึ้น และกำรจองตั๋วหนังออนไลน์ ประกอบกับได้ทำกำรตลำดเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำด้วยกำรออกบัตรสมำชิก M
Generation ทำให้บริษัทมีฐำนข้อมูลของลูกค้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยให้
เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อให้บริษัทสำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้มำกขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรในโรง
ภำพยนตร์มำกขึ้น
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยที่จ ะเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้มำใช้บริกำรในกำรซื้อบัตรชมภำพยนตร์โดยนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วยอำนวยควำมสะดวก สำหรับช่องทำงอื่นๆ ที่ให้กับผู้ใช้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
และในเครือ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรให้บริกำรแล้วในปัจจุบัน มีดังนี้
1.
ระบบ Call Center ที่ให้บริกำรลูกค้ำด้วยกำรโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสำขำ
2.
ระบบกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนทำง Internet โดยผ่ำน website http://www.majorcineplex.com
3.
ระบบจองซื้อบัตรผ่ำนตู้จำหน่ำยตั๋วอัตโนมัติ
4.
ระบบจองผ่ำน application ในมือถือ (Major APP, Line Pay)
บริษัทฯ ยังได้มีกำรขยำยตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้ำงศักยภำพในกำรเติบโตของยอดขำย และช่วยผลักดันกำร
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณำ ซึ่งใช้พื้นที่ครอบคลุมทั้งภำยในโรงภำพยนตร์และภำยในพื้นที่
ตัวอำคำร ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads ธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่อภำพยนตร์ ซึ่งมีทั้งกำรผลิตภำพยนตร์ และจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ ก็เป็นแนวทำงหนึ่งของบริษัทฯที่จะช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจมำกขึ้น อำทิเช่น
บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
และบริหำรพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภำพและควำมชำนำญด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรพื้นที่ขนำดเล็ก ทำให้กำร
ขยำยสำขำของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว และครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ไ ด้ ม ำกขึ้ น ด้ ว ย เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ฯ ดั ง กล่ ำ วมี
ควำมสำมำรถพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สำหรับอำคำรที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร ไปจนถึงอำคำรขนำดใหญ่กว่ำ
100,000 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมำยผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ในบำงพื้นที่ที่มีกฎหมำยบังคับอยู่

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 2
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กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้

ปี 2561
กุมภำพันธ์ 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี สุโขทัย จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำสหไทย ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช จำนวน 3 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัส พัทลุง จำนวน 3 โรง
มีนำคม 2561
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำศรีพงษ์พำร์ค อุตรดิตถ์ จำนวน 3 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 1 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์อีจีวีซีนีม่ำ สำขำบิ๊กซี คำตำกล้ำ จ.สกลนคร จำนวน 1 โรง
เมษำยน 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี ชัยภูมิ จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซี สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 3 โรง
• เมื่อวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจในกำรสร้ำงและพัฒนำซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชั่น โดยมีทุนจดทะเบี ยน 0.30 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 55 คิดเป็นจำนวนเงิน
ลงทุน 0.16 ล้ำนบำท
• เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำก
กำรดำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 จำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561
และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
พฤษภำคม
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ห้ำงสรรพสินค้ำอิออน มอลล์ 2 ในปงค์เปีย ประเทศ
2561
กัมพูชำ บนพื้นที่ 9,200 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยโรงภำพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลำสจำนวน 8 โรง ซึ่งจะเป็น
โรงภำพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดที่ฉำยด้วยเครื่องฉำยเลเซอร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พร้อมทั้งเปิดให้บริกำรโบว์ลิ่งในแบรนด์ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล จำนวน 14 เลน
• เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษัท
ย่อย) ซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด จำกผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม จำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน
40 บำท ทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัทดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำร้อยละ 90.00 เป็น
ร้อยละ 99.99 ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่จ่ำยซื้อหุ้นกับสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้สุทธิของบริษัท เอ็ม ทำ
เลนต์ จำกัด ที่ได้มำเพิ่ม จำนวน 21,485,833 บำท บันทึกเป็น “กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทย่อย” ภำยใต้ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ” ในงบกำรเงินรวม
• เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท
ย่อย) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยลดหุ้นจำนวน 1.10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ทำให้บริษัทได้รับ
เงินเงินคืนจำกกำรลดทุนจำนวน 50.38 ล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำร
ลดทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มิถุนำยน 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 โรง
• เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 บริษัท ทำเลนท์วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม ทำ
เลนต์ จำกัด”
กรกฎำคม 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีหนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 โรง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 3
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กรกฎำคม 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสกำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 2 โรง
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ” เมื่อวันที่ 27
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 จำนวน 10.50 ล้ำนบำท กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ ถือเป็นบริษัทร่วม โดย
บริษัทมีส่วนได้เสียจำนวนร้อยละ 30 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
• เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
(“บริษัทร่วมค้ำ”) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด จำกหุ้นสำมัญ
จำนวน 1.75 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำ ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูล
ค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100 บำท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) (“MPIC”)
ได้ชำระค่ำหุ้น จำนวน 35.00 ล้ำนบำท สำหรับหุ้นสำมัญที่เพิ่มจำนวน 350,000 หุ้น ตำมมูลค่ำ ที่ตรำไว้ ทำ
ให้ MPIC ถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
• เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด (บริษัทย่อย) (“M39”) ได้ตกลงร่วม
จัดตั้ง “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน” ร่วมกับบริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด เป็นกำรร่วมกำรงำน
ประเภทกำรดำเนินงำนร่วมกันโดย M39 มีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกัน จำนวนร้อยละ 70.00
สิงหำคม 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสพิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสโคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โรง
• เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร MPIC ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติ้ง จำกัด (“บริษัทร่วมค้ำ”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
โดยซื้อหุ้น จำนวน 899,998 หุ้น ที่มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นเงิน 9.00 ล้ำนบำท
• เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร MPIC ได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนจัดตั้งบริษัท เอ็ม.
พี.ไอ.ซี (กัมพูชำ) ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริษัทจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศกัมพูชำ
• เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนินงำนของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 จำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็น
เงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ.
2561 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2561
กันยำยน 2561 • เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสศรีสะเกษ จำนวน 2 โรง
ตุลำคม 2561
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสรำชบุรี จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำอัศวรรณ หนองคำย จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีลำดยำว จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโอเชี่ยนชุมพร จำนวน 5 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำไชยแสง สิงห์บุรี จำนวน 3 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โรง
• เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริษัทแปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด (บริษัทย่อยภำยใต้ บริษัท เอ็ม วี ดี
จำกัด) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 4
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• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำเกตเวย์ บำงซื่อ จ.กรุงเทพมหำนคร จำนวน 6 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค ศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม จ.กรุงเทพมหำนคร เป็นโรง
ภำพยนตร์ในกลุ่ม Luxury ตั้งอยู่บนชั้น 6,7 และ 8 ของไอคอนสยำม มีพื้นที่ 11,062 ตร.ม. ประกอบด้วยโรง
ภำพยนตร์ 13 โรง และ 1 Living Room Theatre รวม 2,781 ที่นั่ง โดยมี โรงวีไอพี 1 โรง , ไอแมกซ์ 1 โรง
, 4DX 1 โรง , คิดส์ซีนีม่ำ 1 โรง และโรงหนังที่นั่งปกติ 9 โรง ซึ่งทุกโรงของที่นี้จะเป็นระบบ Laserplex ใหม่
ล่ำสุดแห่งแรกที่ฉำยด้วย Laser Projector
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโรบินสันชัยภูมิ จำนวน 3 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสบำงปะกอก จ.กรุงเทพมหำนคร จำนวน 3 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสพล จ.ขอนแก่น จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีเชียงรำย จำนวน 4 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสมำบตำพุด จ.ระยอง จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำที.เอ็ม.เค. กำญจนบุรี จำนวน 4 โรง
• ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญ ของ SF จำนวน 72.91 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิ น
608.52 ล้ำนบำท ได้จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท SF จำนวน 60.63 ล้ำนหุ้น ไปในรำคำ 542.88 ล้ำนบำท
โดยมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อื่น” เป็นจำนวน 285.70 ล้ำนบำท และ
จำนวน 318.14 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ
ผลจำกกำรลงทุนเพิ่มและจำหน่ำยเงินลงทุนใน SF ทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกเดิมในอัตรำร้อยละ
25.65 เป็นร้อยละ 26.34
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสบ้ำนสวน จ.ชลบุรี จำนวน 2 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสจอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสอ่ำงทอง จำนวน 2 โรง
• เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรโรงภำพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สำขำเวี ย นเที ย น ไอเทค จ ำนวน 4 โรง บนชั้ น 8
ศูนย์กำรค้ำ ITEC Mall เมืองเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ของบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)(“MPIC”) ได้มีมติอนุมัติกำรโอนทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 3.81
ล้ ำ นบำท และส่ ว นเกิ น มูลค่ ำ หุ้น จำนวน 321.37 ล้ ำ นบำท เพื่ อ ชดเชยผลขำดทุ น สะสมและอนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมัญที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ทำให้
ทุนจดทะเบียนของบริษัท MPIC ลดลงจำก 1,313.12 ล้ำนบำท เป็น 656.56 ล้ำนบำท และทุนชำระแล้ว
ลดลงจำก 1,300.12 ล้ำนบำทเป็น 650.06 ล้ำนบำท และโอนส่วนเกินทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุ้นจำนวน
262.22 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมที่เหลือ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่ำว
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท ร่วม“กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ THAT MARCH” โดย
บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 3.50
ล้ำนบำท ไปในวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 5

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

มีนำคม 2562

เมษำยน 2562

พฤษภำคม
2562

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

• บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ได้ลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกันใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิ่ง
และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน
โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 35 ล้ำนบำท ในวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562, วันที่
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562, วันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
• เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำกจำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้
จำหน่ำยจำนวน 1,598,845 บำท มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อ
วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562
• เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำร
ดำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 จำนวน 0.70 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
626.27 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562
และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด(บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมตั ิ
กำรลดทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เป็น 25 ล้ำนบำท
(10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2.50 บำท) และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษำยน
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว
• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติ
อนุมัติกำรแปลงมูลค่ำหุ้นของบริษัทจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท จำนวน 10 ล้ำนหุ้น เป็นมูลค่ำหุ้นละ
5.00 บำท จำนวน 5 ล้ำนหุ้น ทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท
ย่อยดังกล่ำว
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท ร่วม“กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER”
โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน
3.50 ล้ำนบำท ไปในวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2562
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสเดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี จำนวน 2 โรง
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท ร่วม“กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดย
บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 36.06 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 9.75
ล้ำนบำท ไปในวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ลงทุนเพิ่มในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จำกัด ตำมสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 34,200 หุ้น โดยมีมูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 กีบลำว บริษัทได้ชำระค่ำหุ้นสำหรับหุ้นสำมัญที่เพิ่มเป็นเงิน 1.30 ล้ำนบำท ในวันที่
20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ได้ลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน
2” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 50.85 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ชำระเงิน
ลงทุนจำนวน 13.75 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 6

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

มิถุนำยน 2562

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนใน “บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชำ)
ดิสทริบิวชั่น จำกัด” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 50.85 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 3.45 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทร่วม“กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ขุนแผนฟ้ำฟื้น” โดยบริษัทมี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 47.16 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 23.97 ล้ำนบำท
ไปในวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562

กรกฏำคม 2562 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงทุนจำนวน 18 ล้ำนบำทในบริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจในกำรผลิตภำพยนตร์ โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
สิงหำคม 2562

• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตัสพระรำม 2 จ.กรุงเทพมหำนคร จำนวน 3โรง
•

เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

จำกผลกำรดำเนินงำนของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 จำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็น
เงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ.
2562 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562
กันยำยน 2562

• เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหำชน) (บริษัทย่อย)
จำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท เมตำคอกนิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 12,000 หุ้น คิด
เป็นอัตรำส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจำกกำรจำหน่ำย
เงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 3,526 บำท โดยแสดงรวมอยู่ในรำยได้อื่นในข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ตุลำคม 2562

• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำบิ๊กซีปอยเปต ตำบลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ประเทศกัมพูชำ จำนวน 2โรง
• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจำก 40 ล้ำนบำท (400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100.00 บำท) เป็น 30 ล้ำนบำท (300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท) ทำให้บริษัทได้รับเงินคืน
จำกกำรลดทุนจำนวน 9.99 ล้ำนบำท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ.
2562 ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว
• เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CRACKED” โดย
บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 20.00 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 5.40
ล้ำนบำท ไปในวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ฮักเถิดเทิง” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียใน
กำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 50.85 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 9.90 ล้ำนบำท ใน
วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562

พฤศจิกำยน
2562

• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ สำขำโรบินสันลำดกระบัง จ.กรุงเทพมหำนคร จำนวน 5 โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่ำ สำขำบิ๊กซีปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ จำนวน 3 โรง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 7

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

พฤศจิกำยน
2562

ธันวำคม 2562

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

• บริษัทแปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด (บริษัทย่อยภำยใต้ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด) ได้ชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ได้ลงทุนในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอ
หัวแข็งและจ๊วดกะเทยบั้งไฟ” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วม
ลงทุ น โดยได้ ชำระเงิ น ลงทุ น จ ำนวน 16.45 ล้ ำ นบำท ในวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2562 วั น ที่ 28
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, วันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำกำดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จำนวน 6โรง
• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่ำ สำขำโลตัสสระบุรี จ.สระบุรี จำนวน 2โรง
• ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของ บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหำชน)
(“SF”) จำนวน 49.51 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 300.32 ล้ำนบำท และได้จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท SF
จำนวน 11.27 ล้ำนหุ้น ไปในรำคำ 83.78 ล้ำนบำท โดยมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว รวมอยู่ใน
“รำยได้อื่น” เป็นจำนวน 32.27 ล้ำนบำท และจำนวน 39.02 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ ผลจำกกำรลงทุนเพิ่มและจำหน่ำยเงินลงทุนใน SF ทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มขึ้นจำกเดิมในอัตรำร้อยละ 26.34 เป็นร้อยละ 28.09
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท ร่วม“กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์คืนยุติธรรม” โดยบริษัทมี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมร้อยละ 64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน บริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 13.30 ล้ำนบำท
ไปในวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562
• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ได้รับคืนเงินลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสือ" จำนวน
5.25 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2562 และจำนวน 2.10 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ.
2562

ปี 2563
มกรำคม 2563

• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำมำร์คโฟร์ จ.แพร่ จำนวน 3 โรง
• วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ.2563 บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์สำมเกลอหัวแข็งและจ๊วดกระเทยบั้งไฟ” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ร้อยละ
64.72 โดยชำระเงินลงทุนจำนวน 10.85 ล้ำนบำท

มีนำคม 2563

• ปิดกำรให้บริกำรชั่วครำวของโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำ รวมถึงธุรกิจภำยใต้บริษัท
เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ (Blu-O Rhythm &
Bowl) และลำนสเก็ตน้ำแข็ง (Sub-zero) ทุกสำขำ ทั่วประเทศ ตำมมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17
มีนำคม 2563 ประกำศมำตรำกำรด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 8

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

• ปิดกำรให้บริกำรชั่วครำวของโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำ ในรำชอำณำจักรกัมพูชำ
ตำมประกำศมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
แห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ
พฤษภำคม
2563

• เปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเกี่ยวกับกำรบันทึกเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำกเดิมใช้วิธีรำคำทุน
เป็นวิธีส่วนได้เสีย และกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำรบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยเริ่มดำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป

มิถุนำยน 2563

• เปิดกำรให้บริกำรชั่วครำวของโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำ รวมถึงธุรกิจภำยใต้บริษัท
เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ (Blu-O Rhythm &
Bowl) และลำนสเก็ตน้ำแข็ง (Sub-zero) ทุกสำขำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

กรกฎำคม 2563 • เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำก
กำรดำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 จำนวน 0.35 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
313.134 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 เมษำยน พ.ศ.
2563 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563
• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
30,000,000 บำท (300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 100 บำท) เป็น 45,000,000 บำท (450,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ 100 บำท) โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 150,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท เสนอขำยแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน ทั้งนี้ บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณฑ์สนธิ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
สิงหำคม 2563

• วันที่ 28 สิงหำคม 2563 บริษัทได้จำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท เอ็มเทล
(ประเทศไทย) จ ำกั ด ซึ่ งประกอบกิ จ กำรสร้ ำ ง และพั ฒ นำซอฟแวร์ (Software) รวมทั้ งแอปพลิ เ คชั่ น
(Application) ประเภท Enterprise Software ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 16,499 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
55 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำว

กันยำยน 2563

• เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่ำ สำขำบิ๊กซี มหำชัย 2 จ.สมุทรสำคร จำนวน 2 โรง

ตุลำคม 2563

• วันที่ 2 ตุลำคม 2563 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ได้ลงทุนในบริษัท ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนควำมบันเทิง โดยบริษัทมีส่วนได้
เสียในบริษัท ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด(บริษัทร่วม) ร้อยละ 18.49 โดยบริษัทได้ชำระเงินลงทุนร้อยละ
25 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท
• บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชำระแล้วทั้งหมด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16
ตุลำคม 2563 ปัจจุบนั บริษัทย่อยนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรชำระบัญชี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 9

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจในปี 2563
 รำงวัลโรงภำพยนตร์อันดับ 1 ในเมืองไทย เป็นรำงวัล No.1 Brand Thailand 2016-2020 แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จำกผลกำรวิจัยแบรนด์ยอดนิยม
ที่สำรวจโดยบริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้งำนจริงทั่วประเทศ
ซึ่งจัดโดยนิตยสำร Marketeer
 รำงวัล Thailand for Execllence in Branding 2020 เป็นรำงวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี ต่อเนื่อง 12 ปีซอ้ น
ตั้งแต่ปี 2551 – 2563 ตอกย้ำควำมสำเร็จผู้นำแบรนด์โรงภำพยนตร์อันดับ 1 ตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของ
บริษัท ซึ่งเป็นผู้นำในกำรสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงได้รับกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์
ของซุปเปอร์ แบรนด์ 3 ด้ำน คือ คุณภำพของแบรนด์ (Brand Qualiity) ,ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบรนด์กับ
ผู้ บ ริ โ ภค (Brand Affinity) และเอกลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ (Brand Personality) จั ด โดย Superbrands
Thailand
 รำงวัล Product of The Year Awards 2020 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) รับมอบ
รำงวัล “PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020” โรงภำพยนตร์อันดับหนึ่ง ประเภทสินค้ำและบริกำร
กลุ่มกำรท่องเที่ยวและสันทนำกำรยอดเยี่ยมแห่งปี ได้รับเกียรติจำก ฯพณฯ นำยชวน หลีกภัย ประธำน
รัฐสภำและประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
เป็นประธำนในพิธี
จัดขึ้นโดย
วิทยำลัยกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน) โดยมีกำร
สำรวจ คัดเลือก และวิจัยตลำด ตำมหลักวิชำกำรจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ และลงคะแนนโดยผู้บริโภค
 รำงวัล Thailand Top Company Awards 2020 MAJOR รับรำงวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี THAILAND TOP

COMPANY AWARDS 2020 รำงวัลอันเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมภำคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยที่ประสบ
ควำมส ำเร็ จ ในระดั บ สู งสุ ด ของประเทศ ในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรม บั น เทิ งและสั น ทนำกำร จำกนิ ต ยสำร
Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ภำยใต้แนวคิด
“ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนำคต” (Smart Businesses for Future Societies)
 รำงวัลยอดเยีย่ ม บริษทั จดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ : รำงวัล “Best Investor Relations ประจำปี
2563” MAJOR รับรำงวัล Best Investor Relations Award ประจำปี 2563 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ทมี่ ีมลู ค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 10,000 - 30,000 ล้ำนบำท เพื่อเป็นประกำศ
เกียรติคณ
ุ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน และบริษัทที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่มีควำมยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วำรสำรกำรเงินธนำคำร
 ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ในรำยชือ่ “หุ้นยัง่ ยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี
2563 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้
ควำมส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยค ำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และบรรษั ท ภิ บ ำล ( ESG:
Environmental, Social and Governance)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 10

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

 รำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ประจำปี 2563 บริษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร
แรงงำน 2 ปีซ้อน (2562-2563) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงำน

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 11

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

1.3

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำและกำรดำเนินงำนร่วมกัน รวมทั้งสิ้น
46 ดังต่อไปนี้

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 12

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นผู้นำทำงธุรกิจ และรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจโรงภำพยนตร์
ไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชำเป็นประเทศแรก ณ ศูนย์กำรค้ำอิออน มอลล์ ในกรุงพนมเปญ ผลกำร
ดำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของ
ประเทศไทย เปิดโอกำสให้ลูกค้ำสำมำรถมำใช้บริกำรในโรงภำพยนตร์ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และให้เกิดกำรประหยัดต่อ
พื้นที่ (Economics of Scales) พร้อมกันนี้ในมุมมองของสื่อโฆษณำที่รองรับด้วยระบบดิจิตอล จะทำให้เกิดมิติใหม่ในรูปแบบ
ของกำรโฆษณำที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในแต่ละพื้นที่ และถือเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของสื่อโฆษณำในอนำคตเช่ นกัน ซึ่งเป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นควำมชัดเจนในแนวทำงกำรดำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น โดยพิจำรณำตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก
โดย ณ สิ้นปี 2563 โครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยำยวงกว้ำงครอบคลุมธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจ
โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำ ธุรกิจให้เช่ำพื้นทีใ่ นอำคำรและบริกำรสำธำรณูปโภค ธุรกิจ
กำรจัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำแบบเปิด ธุรกิจ ให้บริกำรแพร่ภำพผ่ำนสัญญำณ
ดำวเทียม ธุรกิจลงทุน ธุรกิจให้เช่ำและบริกำรระบบเครื่องฉำยและอุปกรณ์ ธุรกิจให้บริกำรด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ กำรชำระเงิน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ำยเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ ธุรกิจสร้ำงและพัฒนำซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชั่น และเป็นตัวแทนจัด
จำหน่ำยบัตรเข้ำชมกำรแสดง สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ มีสำขำรวมทั้งสิ้น 172 สำขำ 817 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็น
สำขำในประเทศไทย จำนวน 164 สำขำ 778 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยู่ใน
 กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 47 สำขำ 357 โรงภำพยนตร์
 ต่ำงจังหวัดจำนวน 117 สำขำ 421 โรงภำพยนตร์
สำขำในต่ำงประเทศ จำนวน 8 สำขำ 39 โรงภำพยนตร์ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชำ 5 สำขำ 26 โรง
ภำพยนตร์ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 3 สำขำ 13 โรงภำพยนตร์
ธุรกิจโบว์ลงิ่ ,คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ำแข็ง มีสำขำรวมทั้งสิ้น 11 สำขำ ให้บริกำร 245 เลนโบว์ลิ่ง 127 ห้องคำรำ
โอเกะ และ 3 ลำนสเก็ตน้ำแข็ง แบ่งเป็น
สำขำในประเทศไทย จำนวน 8 สำขำ 210 เลนโบว์ลิ่ง 127 ห้องคำรำโอเกะ และ 3 ลำนสเก็ตน้ำแข็ง ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด1
สำขำในต่ำงประเทศ จำนวน 3 สำขำ 35 เลนโบว์ลิ่ง ได้แก่ สำขำในประเทศกัมพูชำ 2 สำขำ 27 เลนโบว์ลิ่ง
และในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 1 สำขำ ให้บริกำร 8 เลนโบว์ลิ่ง
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริกำร ให้บริกำรทั้งหมด 15 สำขำ รวมพื้นที่ให้เช่ำทั้งสิ้น 47,954 ตำรำงเมตร มีอัตรำพื้นที่
เช่ำอยู่ที่ 91% ประกอบด้วย ให้บริกำรในประเทศไทย 47,954 ตำรำงเมตร อัตรำพื้นที่เช่ำ 91% และในประเทศกัมพูชำ 891
ตำรำงเมตร อัตรำพื้นที่เช่ำ 100%

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 13

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ตำรำงแสดงจำนวนโรงภำพยนตร์ เลนโบว์ลิ่ง ห้องคำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ำแข็ง และพื้นที่ให้เช่ำแบ่งตำมแบรนด์ ณ 31
ธันวำคม 2563 ดังนี้
แบรนด์
จำนวน
โรง
โบว์ลงิ่
คำรำโอเกะ สเก็ตน้ำแข็ง พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ
สำขำ
ภำพยนตร์
(โรง)
(เลน)
(ห้อง)
(ลำน)
(ตำรำงเมตร)
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

132

561

-

-

-

12,953

-

ประเทศไทย

124

522

-

-

-

12,062

-

ประเทศกัมพูชำ

5

26

-

-

-

891

-

ประเทศลำว

3

13

-

-

-

-

อีจีวี ซีนีม่ำ / เมเจอร์ซีนีม่ำ

24

91

-

-

-

23,784

พำรำกอนซีนีเพล็กซ์

1

16

38

16

-

374

เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์

2

28

46

30

1

11,481

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

1

8

-

-

-

253

ไอคอน ซีเนคอนิค

1

13

-

-

-

-

ซีนีเพล็กซ์

11

100

-

-

-

-

บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล (1)

11

-

161

81

-

-

-

ประเทศไทย

8

-

126

81

-

-

-

ประเทศกัมพูชำ

2

-

27

-

-

-

-

ประเทศลำว

1

-

8

-

-

-

3

-

-

-

2

-

172

817

245

127

3

48,845

ซับซีโร่ (1)
รวม

(1) แบรนด์ บลูโอริทึ่มแอนด์โบว์ล และซับซีโร่ นับจำนวนสำขำรวมกับสำขำที่มีโรงภำพยนตร์

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 14

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และกำรดำเนินงำนในบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม กิจกำรร่วมค้ำและกำรดำเนินงำนร่วมกัน แบ่งกำรดำเนินงำนตำมกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจโรงภำพยนตร์
บริษัทในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ให้บริกำรโรงภำพยนตร์ อำหำรและเครื่องดื่ม และส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงภำพยนตร์
มีดังนี้
บริษทั ย่อย

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

1. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด

99.93%

2. บริษัท สยำม ซีนิเพล็กซ์ จำกัด

99.99%

3. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

99.98%

4. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด

99.96%

5. บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

99.99%

6. บริ ษั ท เมเจอร์ โฮลดิ้ ง อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ ำกั ด
(“MHD”)1
7. บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์(แคมโบเดีย) จำกัด

99.96%

8. บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) จำกัด

59.98%

69.97%

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์ระบบไอแมกซ์ 3 มิติ
สำขำพำรำกอน
ธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ
และระบบ Real D ภำยใต้ แ บรนด์ พ ำรำกอน ซี นี
เพล็กซ์
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรโรงภำพยนตร์ ภ ำยใต้ แ บรนด์ อี จี วี
ซีนีม่ำ จำนวน 23 สำขำ
เป็นบริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์
จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์
ภำยใต้ แบรนด์อีจีวี ซีนีม่ำ สำขำศรีรำชำ
ธุรกิจให้เช่ำและบริกำรระบบเครื่องฉำยและอุปกรณ์
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 13 มกรำคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทดำเนินกำร
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จำกัด และ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรลงทุน ใน
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564
ธุรกิจลงทุน
เป็นบริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์
และโบว์ ลิ่ งในประเทศกั มพู ชำ จ ำนวน 5 สำขำ ซึ่ ง
สั ด ส่ ว น อี ก 30% ถื อ หุ้ น โ ด ย บ ริ ษั ท M.V.P.C.
Entertainment จำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชำ
เป็นบริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์
ในสำธำรณรั ฐ ประชำธิ ป ไตยประชำชนลำว สำขำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 15

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ย่อย

9. บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

99.96%

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
เวียงจันทน์ จำนวน 2 สำขำ ซึ่งสัดส่วนอีก 40% ถือ
หุ้ น โดยบริ ษั ท PT Tripar Multivision Plus จ ำกั ด
เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
เป็นบริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริกำรโรงภำพยนตร์
สำขำปำกเซ ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว

หมำยเหตุ :
(1)

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภำยใต้ MHD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เงิน
ลงทุนทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุ้นสำมัญ
- บริษัทฯ ได้จำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดในบริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
- บริษัท เมเจอร์ รีวอดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563

จำกจุดเริ่มต้นโรงภำพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) ทีส่ ร้ำงขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดย
คุณวิชำ พูลวรลักษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้ำงบนที่ดินที่มีสัญญำเช่ำระยะยำว 20-30 ปีในรูปแบบอำคำร 7-10 ชั้น
ซึ่งรวมโรงภำพยนตร์และศูนย์รวมควำมบันเทิงไว้ด้วยกันและมี พื้นที่ให้เช่ำสำหรับร้ำนค้ำหลำกหลำยรูปแบบ ทำให้ผู้ชมได้รับ
อรรถรสทั้งจำกจำนวนภำพยนตร์ที่หลำกหลำยและร้ำนค้ำร้ำนอำหำรที่มีให้เลือกมำกมำย จำกปริมำณผู้มำใช้บริกำรในศูนย์
Standalone ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เปิดให้บริกำรทั้งสิ้น 5 สำขำได้แก่สำขำปิ่นเกล้ำ (สำขำแรกของประเทศไทย), สำขำสุขุมวิท
,สำขำรัชโยธิน ,สำขำรังสิต และสำขำเอสพลำนำดงำมวงศ์วำน-แครำย
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้วบริษัทฯยังขยำยสำขำในอีก 3 รูปแบบดังนี้
• รูปแบบห้ำงสรรพสินค้ำ
• รูปแบบศูนย์กำรค้ำแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
• รูปแบบห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่
ในอดีตกำรขยำยสำขำในรูปแบบห้ำงสรรพสินค้ำเป็นที่นิยม เนื่องจำกห้ำงสรรพสินค้ำมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงมำก
อีกทั้งยังสำมำรถประหยัดเงินลงทุนได้มำกกว่ำกำรขยำยสำขำแบบ Standalone ต่อมำบริษัทฯได้เพิ่มรูปแบบกำรขยำย
สำขำอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบศูนย์กำรค้ำไลฟ์ สไตล์มอลล์ตั้งแต่ปี 2547 โดยกำรเข้ำไปร่วมลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเม้นท์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำประเภทศูนย์กำรค้ำแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ซึ่งใช้เนื้อที่ใน
กำรก่อสร้ำงเพียง 3-5 ไร่มีระยะเวลำก่อสร้ำง 6-12 เดือนดังนั้นจึงสำมำรถเลือกทำเลที่อยู่ใกล้ชุม ชนเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรได้เป็นอย่ำงดี
จำกกระแสควำมนิยมในกำรรับชมภำพยนตร์และมีโรงภำพยนตร์เป็นผู้เช่ำหลักธุรกิจของ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอป
เม้นท์จึงสำมำรถเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ปัจจุบันบริหำรพื้นที่เช่ำสูงกว่ำ 4 แสนตำรำงเมตร ก่อให้เกิด
ผลดีทั้งต่อทำงบริษัทฯที่สำมำรถเข้ำไปตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนสำมำรถให้สะดวกต่อผู้ชมภำพยนตร์โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไกล และ
ผลดีต่อ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ คือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้นด้วยโรง
ภำพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์กำรค้ำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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อีกทำงเลือกของกำรพัฒนำรูปแบบสำขำของบริษัทฯ คือกำรเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์และเลนโบว์ลิ่ง กำรเป็นผู้เช่ำ
หลักในห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ รูปแบบนี้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงยิ่งในต่ำงจังหวัดเพรำะห้ำงค้ำปลีกขนำ ดใหญ่เหล่ำนี้ไม่
เพียงแต่เป็นแหล่งจับจ่ำยใช้สอยสำหรับคนต่ำงจังหวัดแต่ยังเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับ
ครอบครัวอีกด้วย โดยบริษัทฯได้ร่วมมือกับห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ปัจ จุบัน บริษัท ฯครองส่ว นแบ่งตลำดมำกกว่ำ ร้อ ยละ 70 ของอุต สำหกรรมภำพยนตร์ใ นประเทศไทยเป็นผลมำ
จำกกำรควบรวมกิจกำรกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลำด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมำณร้อย
ละ 23 และกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯมีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 12 แบรนด์ดังนี้
• เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
• เมกำ ซีนีเพล็กซ์
• อีจีวีซีนีม่ำ
• ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต
• พำรำกอนซีนีเพล็กซ์
• ไอคอน ซีเนคอนิค
• เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์ • ซีนีเพล็กซ์
• พำรำไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
• หำดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ • เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีม่ำ
(แบรนด์เมเจอร์ซีนีม่ำเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 ภำยใต้บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ )
บริษัทฯมีสำขำในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งสิ้น 172 สำขำ 817 โรงภำพยนตร์ สำมำรถรองรับผู้ชมได้
182,259 ที่นั่ง ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศไทยยังมีจำนวนโรงภำพยนตร์ต่อจำนวนประชำกรอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯจึงมีแผนขยำย
โรงภำพยนตร์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของประชำกร อีกจำนวน 30 - 40 โรงภำพยนตร์ในแต่ละปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ของประเทศ
โรงภำพยนตร์ใ นเครื อ เมเจอร์ซี นีเ พล็กซ์ มุ่ งเน้ น กำรให้ บริ กำรลูก ค้ ำในทุ กระดับ ชั้ น และโรงภำพยนตร์ ที่ทันสมัย
หลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรฉำยภำพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงที่มีคุณภำพ ทั้งยัง
นำเข้ำเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำง IMAX VR มำเปิดให้บริกำรลูกค้ำถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับลูกค้ำ
บริษัทมุ่งขยำยสำขำไปทั่วประเทศและเพื่อให้ผู้มำใช้บริกำรได้สัมผัสถึงควำมหลำกหลำยของโรงภำพยนตร์ในรูปแบบ
ต่ ำ งๆ บริ ษั ท ฯจึ งเน้ นตกแต่งสำขำด้วยรูปลัก ษณ์ที่แ ตกต่ำงกั นออกไปในแต่ละแห่ งโดยใช้ รูป แบบกำรตกแต่งภำยในโรง
ภำพยนตร์ด้วยแนวทำงกำรออกแบบระดับสำกลตำมสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมสูงทั่วโลกเพื่อให้ผู้ชมภำพยนตร์ได้สัมผัสถึง
อรรถรสนั้น สำหรับลูกค้ำในระดับพรีเมี่ยมบริษัทฯได้มีกำรออกแบบและตกแต่งโรงภำพยนตร์ระดับหกดำว เพื่อตอบสนองกำร
ใช้ชีวิตที่เหนือระดับไว้ที่โรงภำพยนตร์พำรำกอนซีนีเพล็กซ์อย่ำงเช่นโรงภำพยนตร์บำงกอกแอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน เป็นไลฟ์
สไตส์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ใหม่สไตล์บูทีค เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทแี่ ตกต่ำงและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำซึ่งเป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์นิยมควำมสะดวกสบำยและควำมเป็นส่วนตัวในกำรชมภำพยนตร์อย่ำงเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้ำ ที่ ใช้
บริกำรโรงภำพยนตร์ดังกล่ำวจะได้รับบริกำรพิเศษแบบส่วนตัว ณ หัองรับรองบำงกอกแอร์เวยส์ บลูริบบอนเลำจน์ ซึ่งตกแต่ง
ด้วยบรรยำกำศสุดชิคพร้อมบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มให้รับประทำนก่อนเข้ำชมภำพยนตร์รวมไปถึงบริกำรนวดสปำใน
โรงภำพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย ภำยในโรงภำพยนตร์ตกแต่งด้วยเบำะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้และมีบริกำรหมอนและผ้ำ
ห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นั่ง นอกจำกนี้พำรำกอนซีนีเ พล็กซ์ยังเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ “อินิกม่ำเดอะชำโดว์ส กรีน ” อีก
นวัตกรรมหนึ่งที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพำะสมำชิกภำยในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบำร์เครื่องดื่มและโรงภำพยนตร์สุดหรู
ขนำด 33 ที่นั่งเหมำะสำหรับกำรจัดปำร์ตี้ส่วนตัวซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีทั้งจำกลูกค้ำระดับ VIP และลูกค้ำองค์กรและ
ในปี 2561 นี้บริษัทได้ เปิดให้บริกำรโรง E-Sport Cinema สำหรับผู้นิยมเล่นเกมส์ออนไลน์ เนื่องจำกตลำด E-Sport ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น และเปิดประสบกำรณ์กำรชมภำพยนตร์สดุ ล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนำคต ที่รวบรวมเอำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สุดยอดเทคโนโลยีควำมทันสมัยที่ผสำนเข้ำกับศิลปะไว้ด้วยกันอย่ำงลงตัว และพร้อมที่จะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำซึ่ง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีควำมทันสมัยแห่งอนำคต ที่โรงภำพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค เริ่มตั้งแต่
- กำรบริกำรซื้อตั๋วผ่ำนระบบ Smart Ticket Scan and Go ผ่ำน 2 ช่องทำง คือ ใช้โทรศัพท์มือถือซื้อตั๋วหนังผ่ำน
แอพพลิเคชั่น Major Movie Plus และนำ QR Code ที่ได้รับจำกระบบ ไปสแกนที่เครื่อง Smart Ticket ด้ำนหน้ำทำงเข้ำโรง
ภำพยนตร์ ก็สำมำรถเข้ำชมภำพยนตร์ได้ทันที หรือ อีกช่องทำง คือ ซื้อผ่ำน ตู้ E-Ticket ซึ่งในตั๋วหนังทุกใบจะมี QR Code
สำมำรถนำไปสแกนที่เครื่อง Smart Ticket ก็เข้ำชมภำพยนตร์ได้ทันทีเช่นกัน ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบ ควำม
ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
- ระบบ Laserplex ใหม่ล่ำสุดแห่งแรก ซึ่งทุกโรงภำพยนตร์จะฉำยด้วย Laser Projector ที่พัฒนำกำรฉำยไปอีกขั้นที่
จะทำให้ภำพที่คมชัดสมจริงมำกว่ำเดิมถึง 3 เท่ำ
- ระบบ 4K เปิดให้บริกำรนำร่องแห่งแรกที่โรงภำพยนตร์ พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 6 นอกจำกจะเป็นระบบกำรฉำย
ที่สมบูรณ์แบบใหม่ล่ำสุดที่มำพร้อมระบบเสียงที่ดีที่สุดแบบรอบทิศทำง ระบบแสงสว่ำงที่ออกจำกจอยังทำให้โรงภำพยนตร์
เป็นมำกกว่ำโรงภำพยนตร์ซึ่งยังสำมำรถใช้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้มำกมำยไม่ใช่เฉพำะกำรฉำยภำพยนตร์เท่ำนั้น อำทิ กำรจัดงำน
สัมมนำแบบเปิดไฟในโรงภำพยนตร์สำมำรถเปิดสว่ำงได้เต็มที่ โดยไม่ได้ลดทอนควำมคมชัด ควำมสดใส ควำมสว่ำงบนจอ
ภำพยนตร์ได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้เหมำะกับกำรนำเสนอโรงภำพยนตร์ หรือจะเป็นกำรติวเตอร์เพื่อสอบแข่งขันสำหรับเด็กที่มีแสง
สว่ำงภำยในโรงภำพยนตร์ได้อีกด้วย นอกจำกนี้ยังสำมำรถปรับใช้เป็นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รองรับกำรจัดกิจกรรมทำงกำร
ตลำดแปลกใหม่ภำยในโรงซึ่งโรงภำพยนตร์ปกติทั่วไป ไม่สำมำรถจัดได้ เช่น กำรเดินแบบแฟชั่นโชว์, เป็นสตูดิโอถ่ำยรำยกำรใน
โรงภำพยนตร์, สำมำรถถ่ำยทอดสดคอนเสิร์ตและกีฬำในโรง พร้อมทำกิจกรรมกับผู้เข้ำชม หรือกำรแข่งขันอีสปอร์ต โดยไม่มี
ข้อจำกัดเรื่องแสงไม่เพียงพอขณะฉำยภำพบนจอ สำหรับภำพยนตร์ที่ฉำยจะเป็นภำพยนตร์ฟอรม์ ยักษ์ฮอลลีวู้ดในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น HDR 4K
- โรงภำพยนตร์ IMAX จะมีควำมพิเศษด้วยเครื่องฉำยระบบไอแมกซ์รุ่นที่รองรับกำรฉำยภำพแบบ High Frame Rate
สำมำรถรองรับภำพยนตร์ที่ถ่ำยทำมำในระบบนี้ได้ในอนำคต โดยภำพจะมีควำมสมูทมำกขึ้นในฉำกที่ภำพมีกำรเคลื่อนที่อย่ำง
รวดเร็ว ช่วยลดอำกำรเบลอของภำพลง ซึ่งควำมสมบูรณ์แบบเหล่ำนี้ จะเพิ่มประสบกำรณ์ไปอีกระดับสำหรับคนรักกำรดูหนัง
- โรง 4DX ในปี 2554 ได้มีกำรเปิดบริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ที่พำรำกอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
โลกภำพยนตร์ที่จะให้ลูกค้ำได้รับอรรถรสในทุกๆด้ำนไม่ว่ำจะเป็นภำพแสงสีเสียงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟคต่ำงๆด้วยกำรเพิ่ม
ควำมพิเศษให้กับโรงภำพยนตร์ด้วยเก้ำอี้แบบเฉพำะพร้อมเอฟเฟคตระกำรตำถึง 24 ชนิดและระบบฉำยดิจิตอล 3 มิติ และ
ล่ำสุดเฉพำะที่ ไอคอน ซีเนคอนิค กับเอฟเฟกต์พำยุหมอก และเป็นครั้งแรกที่โรง 4DX มำพร้อมระบบกำรฉำยแบบ Laser ที่
ให้สีสันสดใส สวยงำมกว่ำเครื่องฉำยแบบเดิมจนสัมผัสได้ ภำพสว่ำงมำกขึ้นช่วยให้สำมำรถมองเห็นละเอียดต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ชัดเจนแม้ในฉำกภำพยนตร์ที่มืดมิด เช่น ฉำกกลำงคืน หรือ ในป่ำ นอกจำกนี้ ยังติดตั้งลำโพง JBL รุ่นใหม่ล่ำสุดที่ลดจุดอับของ
เสียงในโรงภำพยนตร์ให้น้อยลง ให้เสียงคมชัดครอบคลุมทุกที่นั่งไม่ว่ำคุณจะนั่งตรงไหนของโรงภำพยนตร์
- ICONIC Dine in Cinema เปิดประสบกำรณ์สุดพิเศษกับกำรนั่งชมภำพยนตร์สบำยๆ บนเก้ำอี้ VIP Opera Chair
แถวหลังสุดที่ให้คุณอิ่มอร่อยกับเมนูอำหำรเครื่องดื่ม Set สุดพิเศษจำกเมนูร้ำนอำหำรชื่อดัง สะดวกสบำยกับชั้นพื้นที่พิเศษ
สำหรับวำงอำหำรเครื่องดื่ม ให้คุณเติมเต็มอรรถรสในกำรชมภำพยนตร์เหมือนชมอยู่ที่บ้ำน พร้อมปุ่มกดเรียกบริกำรจำก
พนักงำนภำยในโรงแบบส่วนตัว ให้คุณสะดวกสบำยไปอีกระดับเมื่อมำใช้บริกำร
- Living Room Theatre ที่ให้บรรยำกำรศกำรดูหนังอย่ำงเป็นส่วนตัว เสมือนดูหนังอยู่ที่บ้ำนพร้อมคนสนิท สนุกกับ
บรรยำกำศ Private Party ให้เลือกดูหนังที่ชอบ พร้อมบริกำรระดับพรีเมียมกับพื้นที่ส่วนตัวกับ Exclusive Lounge รับรอง
ด้วยอำหำรและเครื่องดื่มหลำกหลำย กับเมนูชั้นนำจำกร้ำนอำหำรชื่อดัง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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- Popcorn Bar ที่ให้คุณสนุกเติมเต็มควำมอร่อยไปอีกระดับกับควำมหลำกหลำยของ Toping Flavors ให้เลือกเติม
สีสันควำมอร่อยในแบบคุณ นอกจำกนี้ พร้อมนำเสนอป๊อปคอร์นสัญชำติไทยที่รั งสรรควำมอร่อยแบบไทย ๆ อำทิ ป๊อปคอร์น
รสสะเต๊ะ, รสน้ำยำปู เป็นต้น
บริษัทมีนโยบำยกำรขยำยสำขำโรงภำพยนตร์ไปสู่ตลำดต่ำงประเทศ เพื่อรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
หรือ “AEC” (Asean Economics Community) จึงได้เข้ำร่วมลงทุนกับนิติบุคคลในต่ำงประเทศที่บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสใน
กำรเติบโต ในนำมของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) จัดตั้งบริษัทเพื่อเปิดดำเนินกำรโรง
ภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง และอื่นๆ ของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จำกัด
ประเทศแรกที่บริษัทเข้ำไปลงทุนเปิดโรงภำพยนตร์คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดยร่วมทุนกับ นิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชำ เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภำพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลำส 7
โรง และโบว์ลิ่ง 13 เลน (ปี 2557) ตั้งอยู่ที่ห้ำงอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ เป็นสำขำแรก บนพื้นที่ประมำณ 4,450 ตำรำงเมตร
ประกอบด้วยโรงภำพยนตร์จำนวน 7 โรง 1,581 ที่นั่ง เป็นโรงภำพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ
ซึ่งมีโรงภำพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภำพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ทำให้บริษัทฯเห็นโอกำสใน
กำรขยำยสำขำเพิ่ม จึงเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ สำขำเสียมเรียบ ที่ศูนย์กำรค้ำ เมืองเสียมเรียบ จำนวน 3 โรง 457 ที่นั่ง
(พฤศจิกำยน 2560) ,สำขำโสรยำศูนย์กำรค้ำโสรยำ ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ จำนวน 6 โรง 807 ที่นั่ง
(ธันวำคม 2560) ,สำขำอิออน มอลล์ สำขำที่ 2 เมืองปงค์เปีย บนพื้นที่ 9,200 ตำรำงเมตร เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์หรู
ระดับเวิล์ดคลำส จำนวน 8 โรง 1,953 ที่นั่ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดที่ฉำยด้วยเครื่องฉำยเลเซอร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และให้บริกำรเลนโบว์ลิ่ง จำนวน 14 เลน (พฤษภำคม 2561) และสำขำบิ๊กซีปอยเปต จำนวน 2 โรง 419 ที่นั่ง (ตุลำคม
2562) ซึ่งเป็นบิ๊กซีสำขำแรกในประเทศกัมพูชำ บนเนื้อที่รวม 8,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ขำย 3,000 ตร.ม. และพื้นที่เช่ำ/โรง
ภำพยนตร์ อีก 5,000 ตร.ม.
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) จำกัด
ร่วมทุนกับ นิติบุคคลจดทะเบียนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ภำยใต้
แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินัม” สำขำเวียนเทียนจำนวน 5 โรง 1,148 ที่นั่ง (กรกฎำคม 2558) ที่ศูนย์กำรค้ำเวียน
เที ย น เซ็ น เตอร์ ซึ่ งตั้ งอยู่ ย่ ำ นใจกลำงเมื อ งเวี ย งจั น ทน์ ประเทศลำว และสำขำ ITEC Mall จ ำนวน 4 โรง 843 ที่ นั่ ง ที่
ศูนย์กำรค้ำ ITEC Mall เมืองเวียงจันทน์ (มกรำคม 2562)
บริษัท ซีนีเพล็กซ์(ลำว) โซล จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งที่
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มูลค่ำกำรลงทุน 1,000,000,000 LAK (ที่รำคำพำร์ 10,000 LAK) หรือประมำณ
4,300,000 บำท (โดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยน 1 บำท เท่ำกับ 0.0043 LAK ณ พฤษภำคม 2559) ได้เปิด ให้บริกำรโรง
ภำพยนตร์ในศูนย์กำรค้ำเฟรนด์ชิป มอลล์ เมืองปำกเซ แขวงจำปำศักดิ์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จำนวน 4 โรง
1,087 ที่นั่ง ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรโรงภำพยนตร์รำยใหญ่เพียงรำยเดียวในประเทศลำว

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 19

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
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ธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ำแข็ง
บริษทั ย่อย

สัดส่วนกำรถือหุน้

1. บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด

99.99%

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ำแข็ง
และกำรบันเทิง

บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะในปี 2540 ที่ Standalone สำขำสุขุมวิทจำนวน 20 เลนโดยเน้นควำม
หลำกหลำยของกำรบริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯในกำรเป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียว
ภำยใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” นำเสนอบริกำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำเพื่อควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็น
สถำนที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆสำมำรถมำสังสรรค์ด้วยกันได้แตกต่ำงจำกโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อกำรกีฬำเพียง
อย่ำงเดียว ต่อมำในปี 2549 บริษัทฯได้เปิดตัวโบว์ลงิ่ แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลำดภำยใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะ
เป็นแฟชั่นโบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำระดับบนในย่ำนธุรกิจ ใจกลำงเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน
ให้บริกำรโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคำรำโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ภำยใน 1 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4
เลนและบริกำรคำรำโอเกะ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี บริษัทจึงได้ทำกำรทยอยเปิดสำขำภำยใต้แบรนด์ “บลูโอริทึมแอนด์
โบว์ล” เรื่อยมำ สำหรับกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ในนำมบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จำกัด
ได้ทำกำรเปิดสำขำในประเทศกัมพูชำให้บริกำรโบว์ลิ่ง 13 เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง (มิถุนำยน 2557) และได้เปิด
สำขำเพิ่มที่ศูนย์กำรค้ำอิออน มอลล์ สำขำที่ 2 ในปงค์เปีย ประเทศกัมพูชำ ให้บริกำรเลนโบว์ลิ่ง จำนวน 14 เลน (พฤษภำคม
2561) และ บริษัทฯ ในนำมบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) จำกัดได้ทำกำรเปิดสำขำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ให้บริกำรโบว์ลิ่ง 8 เลน (พฤษภำคม 2560)
นอกจำกนี้บริษัทฯได้เปิดตัวลำนสเก็ตน้ำแข็งรูปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “ซับซีโร่” ซึ่งกลำยเป็นที่สังสรรค์สำหรับกลุ่มคนรุน่
ใหม่ใจกลำงเมืองสร้ำงควำมสนุ ก แปลกใหม่ บ นลำนไอซ์ ส เก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้ำที่นิยมกีฬำท้ำทำยสุดอินเทรนด์
ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็นสถำนที่ที่ลูกค้ำเข้ำมำเล่นกีฬำและได้ควำมบันเทิงด้วยบนพื้นที่ให้บริกำร
ต่อสำขำประมำณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจำกนั้นยังให้บริกำรลำน Academy สำหรับเรียนรู้วิธีกำรเล่นกับครูสอนระดับมือ
อำชีพด้วยบรรยำกำศส่วนตัวโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบันบริษัทฯเปิดให้บริกำรลำนสเก็ตน้ำแข็ง
ทั้งหมด 3(1) สำขำได้แก่ เอสพลำนำดสำขำงำมวงศ์วำนแครำย (ธันวำคม 2552) สำขำสุขุมวิท (มีนำคม 2555) และสำขำเมกำ
ซีนีเพล็กซ์ (พฤษภำคม 2555)

หมำยเหตุ (1) : สำขำพัทยำ ปิดให้ดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 20

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ธุรกิจสื่อโฆษณำ
บริษทั ย่อย

สัดส่วนกำรถือหุน้

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด

99.93%

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำ

จำกกำรที่บริษัทฯขยำยสำขำเพิ่มขึ้น และจัดหำเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ สำมำรถดึงดูดให้ลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรใน
แต่ละปีได้กว่ำ 40 ล้ำนคนทั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจบริกำรสื่อโฆษณำเติบโตได้เป็นอย่ำงดี บริษัทย่อยภำยใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์
ซีนีแอด จำกัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริกำรสื่อโฆษณำทั้งในโรงภำพยนตร์และพื้นที่ทั้งหมดภำยใน Cineplex ทั่วประเทศอย่ำงครบ
วงจร ด้วยควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัท หรือที่เรียก
กันว่ำ “cinemedia” มีอัตรำกำไรเฉลี่ยร้อยละ 70-80%
ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณำหลำกหลำย นับตั้งแต่ โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณำ
บนจอวี ดี โ อ (VDO Wall) บริ เ วณโถงชั้ น ล่ ำงในสำขำ โฆษณำบนป้ ำ ยโฆษณำพลิก ได้ 3 หน้ ำ (Tri-vision) โฆษณำบนจอ
Plasma โฆษณำบน Menu Board รวมถึงโฆษณำบนสื่อกลำงแจ้ง (Billboard/Cut-out) และกำรโฆษณำในรูปแบบ 4 มิติ
(4D Ads) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำมำรถทำได้เฉพำะในโรงภำพยนตร์เท่ำนั้น นอกจำกนี้ บริษัทฯยังมีกำรทำกิจกรรมเพื่อ
ส่ ง เสริ ม กำรขำยแบบโต้ ต อบสองทำง (Interactive media) และท ำโฆษณำสิ น ค้ ำ ร่ ว มกั บ เจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Cross
Promotion)
จำกกำรที่ cinemedia เป็นอีกช่องทำงกำรโฆษณำที่มีประสิทธิภำพ หลำกหลำย และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
โดยตรงมำกกว่ำสื่อโฆษณำประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ดีอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริกำร
บริษทั ย่อย

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

99.99%

2. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด

99.99%

3. บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรเฉพำะสำขำสุขุมวิท ,รังสิต ,
งำมวงศ์วำน
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคเฉพำะสำขำสุขุมวิท,
รังสิต, งำมวงศ์วำน
ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร สำหรับสำขำรัชโยธิน

4. บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคสำหรับสำขำรัชโยธิน

5. บริษัท รัชโยธิน ซีนิม่ำ จำกัด

99.99%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่สำขำรัชโยธิน

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่

บริ ษั ท ฯให้ บ ริ ก ำรพื้ น ที่ เ ช่ ำ ในรู ป แบบ Standalone เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ที่ ห ลำกหลำย
นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน้ำแข็ง โดยทำกำรคัดเลือกประเภทของร้ำนค้ำให้
สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรเป็นหลัก ซึ่งร้ำนค้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้ำและเป็นที่นิยม
ของลูกค้ำ พื้นที่ให้เช่ำมี 2 ลักษณะ คือ เป็นสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี และสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี พร้อมด้วย
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 21
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บริกำรเสริมที่ควบคู่ไปกับกำรให้เช่ำพื้นที่ ได้แก่ บริกำรแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย กำรทำควำมสะอำด และกำร
รักษำควำมปลอดภัยรวมถึงกำรบริกำรส่วนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถ เนื่องจำกเป็นศูนย์รวมควำม
บันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษัทฯจึงเป็นที่ดึงดูดสำหรับร้ำนค้ำระดับสำกลและ แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ
ท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่รุนแรงของร้ำนอำหำรจำนด่วนที่ต่ำงต้องกำรพื้นที่ใหม่ๆในกำรขยำยสำขำส่งผลต่ออัตรำกำรใช้พื้นที่เช่ำ
อยู่ในระดับสูงแทบทุกๆสำขำ ทั้งนี้ในเดือนธันวำคม 2562 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต
ได้เปิดให้บริกำร ทำให้ลูกค้ำสำมำรถเดินที่ศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน รังสิตได้สะดวกมำกขึ้น และเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำออกสู่พื้นที่
รอบนอกเมืองได้เพิ่มขึ้น
ธุรกิจสื่อภำพยนตร์
บริษทั ย่อย

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส
92.46%
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่

2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด

92.46%

3. บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด

92.46%

4. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด

92.46%

ลงทุนในธุรกิจจัดหำและซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ต่ำงประเทศทั้งจำก
เอเชี ย ยุ โ รป และอเมริ ก ำและลงทุ น ในธุ ร กิ จ สื่ อ โฮมเอ็ น เตอร์เท
นเม้นท์ พร้อมทั้งธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย ผ่ำนทำงบริษัทย่อยของ
บริษัท
ธุรกิจจัดหำและซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศ
ทั้งจำกเอเชีย ยุโรป และอเมริกำและผลิตภำพยนตร์ไทย ฉำยผ่ำน
โรงภำพยนตร์และจำหน่ำยสิทธิในช่องทำงต่ำงๆ
โดยจะบริหำรจัดกำรจำนวนภำพยนตร์ที่จะเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์
เพื่อให้มีภำพยนตร์เข้ำฉำยอย่ำงต่อเนื่องตลอด 52 สัปดำห์ของปีเพื่อ
ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอแม้ในช่วงที่ภำพยนตร์
จำกตลำดฮอลลีวู้ดมีไม่มำกนักโดยบริษัทเอ็มพิคเจอร์สจำกัดจะซื้อ
ภำพยนตร์จำกผู้สร้ำงอิสระ บริษัทหนังจำกประเทศญี่ปุ่นและเกำหลี
จำกกำรเป็นผู้นำในตลำดโรงภำพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุ้ป ส่งผลให้รำยได้ของบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัดอยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ง
ธุรกิจจัดหำและซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และภำพยนตร์
ไทย จัดทำในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และบลูเรย์ เป็นสื่อประเภทโฮมเอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันบริษัทได้ปรับขนำดของธุรกิจลงตำมแนวโน้ม
ของอุตสำหกรรมโฮม
เอ็นเตอร์เมนท์ที่มีกำรปรับตัวลดลงจำกกำรแทนที่ของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองลูกค้ำได้มำกขึ้น
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์

5. บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด

92.46%

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และรับจ้ำงผลิตงำนทำงด้ำนบันเทิงทุกรูปแบบ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 22

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ย่อย
6. บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่

60.00%

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2562 และได้
มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตำมมติที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563 ของบริษัท ไท
เมเจอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำกทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ำกับ
30 ล้ำนบำท (300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 45
ล้ำนบำท (450,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท) โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุน จำนวน 150,000 หุ้นรำคำหุ้นละ 100 บำท เสนอขำยแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน ทำให้จำนวนหุ้นที่บริษัทฯถือเพิ่มจำก 180,000
หุ้น เป็น 270,000 หุ้น(ร้อยละ 60) และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรำย
ย่อยอื่น เพิ่มขึ้นจำก 120,000 หุ้น เป็น 180,000 หุ้น (ร้อยละ 40)

(บริ ษั ท ย่ อ ย ภำยใต้ บ ริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหำชน) )

กำรดำเนินงำนร่วมกัน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

7. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
ฮักเถิดเทิง

50.85%

8. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
ไบค์แมน

64.72%

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง ฮั ก เถิ ด เทิ ง ยั ง ไม่ เ ข้ ำ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญำ 18.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ลงทุน 55%
(มูลค่ำ 9.90 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท แลนด์อ๊อฟสไมล์ จำกัด ลงทุน 45%
(มูลค่ำ 8.10 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก เข้ำฉำย
ในโรงภำพยนตร์เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2561 เงินลงทุนในสัญญำ
25.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ลงทุน 70%
(มูลค่ำ 17.50 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด ลงทุน 30%
(มูลค่ำ 7.50 ล้ำนบำท)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 23

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

กำรดำเนินงำนร่วมกัน

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

9. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
ไบค์แมน 2

50.85%

10. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
แก๊งตำลซิ่ง และ
หลำน 25 น้ำ 24

64.72%

11. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
สำมเกลอหัวแข็ง และ
จ๊วด กะเทยบั้งไฟ

64.72%

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก 2 เข้ำฉำย
ในโรงภำพยนตร์เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 เงิน
ลงทุนในสัญญำ 25.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ลงทุน 55%
(มูลค่ำ 13.75 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด ลงทุน 45%
(มูลค่ำ 11.25 ล้ำนบำท)
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง อี เ รี ย มซิ่ ง (เข้ ำ ฉำยวั น ที่ 19
พฤศจิกำยน 2563) และภำพยนตร์เรื่อง มิเตอร์ดื้อ กันท่ำเหรียญ
ทอง (เข้ำฉำยวันที่ 18 กันยำยน 2562) เงินลงทุนในสัญญำเรื่องละ
25.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ลงทุนเรื่องละ 70%
(มูลค่ำเรื่องละ 17.50 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลค่ำเรื่องละ 7.50 ล้ำนบำท)
- ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง แสบสนั่น ยันหว่ำง Happy New
You เข้ ำ ฉำยในโรงภำพยนตร์ เ มื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วำคม 2562 เงิ น
ลงทุนในสัญญำ 23.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ลงทุนเรื่องละ 70%
(มูลค่ำเรื่องละ 16.45 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลค่ำเรื่องละ 7.05 ล้ำนบำท)
และภำพยนตร์ไทย เรื่อง จ๊วด กะเทยบั้งไฟ ซึ่งยังไม่เข้ำฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญำ 15.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด ลงทุนเรื่องละ 70%
(มูลค่ำเรื่องละ 10.85 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ไทย บรอดคำสติ้ง จำกัด ลงทุนเรื่องละ 30%
(มูลค่ำเรื่องละ 4.65 ล้ำนบำท)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 24

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่

12. บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชำ)
ดิสทริบิวชั่น จำกัด

50.85%

ธุ ร กิ จ จั ด หำและจั ด จ ำหน่ ำ ยลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ำพยนตร์ เ พื่ อ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์ในประเทศกัมพูชำ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศกัมพูชำ
เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หำคม 2561 ทุ น จดทะเบี ย น 200,000 USD แบ่ ง
ออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 USD ผู้ร่วมลงทุนประกอบด้วย
:
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
มีสัดส่วนลงทุน 55% (110,000 หุ้น ,จำนวนเงิน 110,000
USD หรือประมำณ 3,630,000 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน 1
USD เท่ำกับ 33 บำท) ,
2.) MVP Entertainment Pte.Ltd (จดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชำ) สัดส่วนลงทุน 30% (60,000 หุ้น) และ
3.) Sabay Digital Corp.Ltd. (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
สัดส่วนลงทุน 15% (30,000 หุ้น)

13. บริษัท ลำสต์ ไอดอล
(ไทยแลนด์) จำกัด

18.49%

14. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
แสงกระสือ

27.74%

ธุ ร กิ จ ด้ ำ นควำมบั น เทิ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2563 ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญ 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท
ผู้ร่วมลงทุนประกอบด้วย :
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนลงทุน 20% (2 แสนหุ้น มูลค่ำ 20 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ดรำคอนิค จำกัด (“DCN”)
สัดส่วนลงทุน 20% (2 แสนหุ้น มูลค่ำ 20 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
(“T&B”) สัดส่วนลงทุน 30% (3 แสนหุ้น มูลค่ำ 30 ล้ำนบำท)
4.) บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (“SEARCH”)
สัดส่วนลงทุน 30% (3 แสนหุ้น มูลค่ำ 30 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง แสงกระสือ เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์
เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น ำคม 2561 เงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญำ 35.00 ล้ ำ นบำท
แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
สัดส่วนลงทุน 40% (มูลค่ำ 14.00 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 30% (มูลค่ำ 10.50 ล้ำนบำท)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 25

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ
(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

14. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
แสงกระสือ(ต่อ)
15. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
ขุนแผนฟ้ำฟื้น

47.16%

16. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
THAT MARCH

12.94%

17. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
OUR LOVE FOREVER

12.94%

18. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
CLASSIC AGAIN

36.06%

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
3.) บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท
นอร์ธสตำร์ จำกัด สัดส่วนลงทุนบริษัทละ 15%
(มูลค่ำบริษัทละ 5.25 ล้ำนบำท)
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง ขุ น แผนฟ้ ำ ฟื้ น เข้ ำ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2562 เงินลงทุนในสัญญำ 47.00
ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ลงทุน 51%
(มูลค่ำ 23.97 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท บีฮีมอธ จำกัด ลงทุน 40% (มูลค่ำ 18.80 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท มันเวิร์ค จำกัด ลงทุน 9% (มูลค่ำ 4.23 ล้ำนบำท)
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง ดิ ว ไปด้ ว ยกั น นะ เข้ ำ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562 เงินลงทุนในสัญญำ 25.00
ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกำหลี)
สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่ำ 12.75 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท Slap Monster จำกัด
สัดส่วนลงทุน 35% (มูลค่ำ 8.75 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 14% (มูลค่ำ 3.50 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน (Love Battle)
เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน2562 เงินลงทุนใน
สัญญำ 25.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกำหลี)
สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่ำ 12.75 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จำกัด
สัดส่วนลงทุน 35% (มูลค่ำ 8.75 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 14% (มูลค่ำ 3.50 ล้ำนบำท)
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง CLASSIC AGAIN เข้ ำ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 เงินลงทุน
ในสัญญำ 25.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกำหลี)
สัดส่วนลงทุน 51% (มูลค่ำ 12.75 ล้ำนบำท)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 26

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)
18. กิ จ กำ ร ร่ วม ค้ ำ ภ ำ พย นตร์
CLASSIC AGAIN (ต่อ)

19. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
คืนยุติธรรม

64.72%

20. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
แดงพระโขนง

50.85%

21. กิ จ กำ ร ร่ วม ค้ ำ ภ ำ พย นต ร์ 11.22%
อัจฉริยะต้องสร้ำง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
2.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 39% (มูลค่ำ 9.75 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จำกัด
สัดส่วนลงทุน 10% (มูลค่ำ 2.50 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง คืนยุติธรรม เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 เงินลงทุนในสัญญำ 19.00 ล้ำนบำท
แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 70% (มูลค่ำ 13.30 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท ดรีมบ็อกซ์ จำกัด
สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่ำ 2.85 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จำกัด
สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่ำ 2.85 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง แดงพระโขนง ยังไม่เข้ำฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญำ 27.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
สัดส่วนลงทุน 55% (มูลค่ำ 15.13 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
สัดส่วนลงทุน 30% (มูลค่ำ 8.25 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จำกัด
สัดส่วนลงทุน 15% (มูลค่ำ 4.13 ล้ำนบำท)
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เรื่อง โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้ำง เข้ำฉำย
ในโรงภำพยนตร์เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 เงินลงทุนในสัญญำ
38.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1.) บริษัท ทรำนส์ฟอเมชั่น ฟิล์ม จำกัด
สัดส่วนลงทุน 35% (มูลค่ำ 13.30 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท บีฮีมอธ แคปปิตอล จำกัด
สัดส่วนลงทุน 25% (มูลค่ำ 9.50 ล้ำนบำท)
3.) บริษัท นอร์ธสตำร์ จำกัด ลงทุน 20% (มูลค่ำ 7.60 ล้ำนบำท)
4.) บริษัท ดรำคอนิค จำกัด ลงทุน 20% (มูลค่ำ 7.60 ล้ำนบำท)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ
(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)
22. กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์
CRACKED

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น
20.00%

23. บริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอด 41.61%
แคสติ้ง จำกัด

24. บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม 32.07%
จำกัด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ ง CRACKED ยั ง ไม่ เ ข้ ำ ฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เงินลงทุนในสัญญำ 27.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุน ดังนี้
1.) CJ ENM Co., Ltd. (ประเทศเกำหลี)
สัดส่วนลงทุน 80% (มูลค่ำ 21.60 ล้ำนบำท)
2.) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนลงทุน 20% (มูลค่ำ 5.40 ล้ำนบำท)
ธุรกิจให้บริกำรแพร่ภำพสัญญำณดำวเทียมและจัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์ ผ่ำนเคเบิ้ลทีวี ช่อง M Channel
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จำกัด(มหำชน) กับบริษัท กันตนำ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 27 มกรำคม 2553ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษัทย่อยถือ
หุ้นจำนวน 1,799,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อย
ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่ม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม โดยซื้อหุ้น
จำนวน 899,998 หุ้น ที่มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ทำให้ทุนจด
ทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงเป็ น 60 ล้ ำ นบำท แบ่ ง เป็ น หุ้ น สำมั ญ
6,000,000 หุ้ น หุ้ น ละ 10 บำท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี จ ำนวนหุ้ น
เปลี่ ย นแปลงเป็ น 2,699,994 หุ้ น โดยมี สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ไม่
เปลี่ยนแปลง
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และวีดีทัศน์ รวมทั้งงำนด้ำนบันเทิงทุกรูปแบบ
บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 จำกกำรร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ บจ.ทรู
ไอคอนเท้นท์ ในกลุ่มทรู ,แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ ,แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
พลั ส และบมจ.เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็ น เตอร์ เ ทนเมนท์ ในสั ด ส่ ว นที่
เท่ำกัน คือ บริษัทละ 28.57% โดยคิดเป็นมูลค่ำรำยละ 50 ล้ำนบำท
และแม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่ วน 14.29% คิดเป็นมูลค่ำ
25 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้ำนบำท บริษัทมี
เป้ำหมำยที่จะผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพเพื่อป้อนตลำดทั้งในและ
ต่ ำ งประเทศ โดยเปิ ด ตั ว ภำพยนตร์ เ รื่ อ งแรก “ตุ๊ ก แกรั ก แป้ ง
มำก”(เข้ำฉำย 28 สิงหำคม 2557)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (“บริษัทร่วมค้ำ”) มีมติอนุมัติ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุม่

24. บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
จำกัด (ต่อ)

ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด จำก
หุ้ น สำมั ญ จ ำนวน 1.75 ล้ ำ นหุ้ น โดยมี มู ล ค่ ำ ที่ ตรำไว้ หุ้ น ละ 100
บำท เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้น
ละ 100 บำท คิดเป็นเงินลงทุนใหม่เท่ำกับ 245 ล้ำนบำท บริษัท
เอ็ ม พิ ค เจอร์ เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์ จ ำกั ด (มหำชน) (บริ ษั ท ย่ อ ย)
(“เอ็ม พิคเจอร์”) ได้ชำระค่ำหุ้น จำนวน 35.00 ล้ำนบำท สำหรับ
หุ้ น สำมั ญ ที่ เ พิ่ ม จ ำนวน 350,000 หุ้ น ตำมมู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ท ำให้
สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ ำ วเปลี่ ย นแปลงเป็ น
850,000 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท ทรำนส์ ฟ อร์ เ มชั่ น ฟิ ล์ ม จ ำกั ด กำรเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ ำ วจด
ทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

25. บริ ษั ท เอ็ ม วี พี เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส 36.98%
ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จำกัด

ธุรกิจจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2558 เป็นกำรร่วมลงทุนของ
กลุ่ ม บริ ษั ท โดยบริ ษัท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็ น เตอร์ เ ทนเมนท์ จ ำกัด
(มหำชน) กับบริษัท เอ็มวีพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เงินลงทุน
เริ่มต้นทั้งสิ้น 125,000 USD แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 10,000 หุ้นหุ้น
ละ 12.5 USD สั ด ส่ ว นกำรลงทุ น ร้ อ ยละ 40 และ 60 ตำมล ำดั บ
แบ่งเป็นวงเงินลงทุนของบริษัทเท่ำกับ 4,000 หุ้น เป็นเงิน 50,000
USD หรื อ ประมำณ 1,750,000 บำท (อั ต รำแลกเปลี่ ย น USD
เท่ำกับ 35 บำท ณ 30 มิถุนำยน 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2562 มีมติให้ลงทุนเพิ่มตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จำนวน 34,200 หุน้ หุ้นละ 10,000 กีบ คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 342,000,000 กีบ (ประมำณ 1,304,000 บำท) ทำให้
ทุนจดเบียนจำกเดิม เท่ำกับ 1,000,000,000 กีบ แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
100,000 หุ้น เปลี่ยนแปลงเป็น 1,855,000,000 กีบ แบ่งเป็นหุ้น
สำมั ญ 185,500 หุ้ น และสัด ส่วนกำรลงทุน จำกเดิม 40,000 หุ้ น
เปลี่ ย นแปลงเป็ น 74,200 หุ้ น โดยมี สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ไม่
เปลี่ยนแปลง

ในอดีตบริษัทฯถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ำยภำพยนตร์เข้ำโรงภำพยนตร์และยังได้ถือ
หุ้นในบริษัท เอ็มวีดี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟิค มำร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ้ป จำกัด) และบริษัทฯได้ทำ
กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2552 เป็นต้นมำ บริษัททั้งสองได้อยู่ภำยใต้ก ำร
บริหำรงำนของบมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดจำหน่ ำยภำพยนตร์ตั้งแต่
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 29

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจผลิตภำพยนตร์ได้ผลิตภำพยนตร์ไทยออกสู่ตลำดภำพยนตร์อย่ำงต่อเนื่อง ยังคงตั้งใจที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิจอื่น
เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ มีรำยละเอียด ณ สิ้นปี 2563 ดังนี้
บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

ธุรกิจประกอบกิจกำร

1. บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
จำกัด (มหำชน) (“SF”)

29.13%

2. บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด

50.00%
(14.57%
ทำงอ้อม
ผ่ำน SF)
33.00%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริกำร
บริษัทลงทุนใน บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่
ในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู้ พั ฒ นำและบริ ห ำร
ศู น ย์ ก ำรค้ ำ ประเภทศู น ย์ ก ำรค้ ำ แบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ ตั้ งแต่ ปี
2547 ด้วยรูปแบบศูนย์กำรค้ำไลฟ์สไตล์มอลล์ขนำดกลำงใกล้กับแหล่ง
ชุมชน เพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ำยเติบโตไปควบคู่กันโดยมีโรงภำพยนตร์
ของเมเจอร์เป็นผู้เช่ำหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บ ริกำร ขณะที่
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ซึ่งอยู่ในช่วงของกำรขยำยธุรกิจก็เป็นอีก
ช่องทำงที่ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้ง่ำยยิ่งขึ้นเช่นกัน
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ

(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)

3. ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ (“MJLF”)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริกำร
ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน 2550 บริ ษั ท ฯได้ มี พั ฒ นำกำรที่ ส ำคั ญ คื อ
ควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ตั้ งกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั งหำริ ม ทรั พ ย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนที่เข้ำไปลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรในโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท จดทะเบียนอยู่
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน ร้อย
ละ 33 ของกองทุนดังกล่ำว ทั้งนี้ กำไรที่ได้มำจำกกำรขำยกองทุน
บริษัทฯได้นำไปลงทุนในสำขำ Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนำธิ
เบศร์ และศูนย์กำรค้ำเมเจอร์อเวนิวรัชโยธินที่เข้ำร่วมลงทุนร่วมกับ
บมจ. สยำมฟิวเจอร์สดีเวลอปเมนท์ บริษัทละร้อยละ 50

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 30

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั ร่วม/กำรร่วมค้ำ
(รับรูโ้ ดยวิธสี ว่ นได้เสีย)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น

3. ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ (“MJLF”) (ต่อ)

4. บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด

40.00%

5. บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร์ เอ็ น เตอร์ เ ท
นเม้นท์ จำกัด

49.00%

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ธุรกิจประกอบกิจกำร
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็น
เครื่องมือสำคัญในกำรต่อยอดทำงธุรกิจในธุรกิจโรงภำพยนตร์และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นและมีทรัพย์สินอยู่ ใน
ครอบครองมำกเกิ น ไป กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ธุรกิจจำหน่ำยบัตรชมกีฬำ คอนเสิร์ต และงำนต่ำง ๆ
ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน 2550 บริ ษั ท ฯได้ เ ข้ ำ ลงทุ น ใน บจ.ไทยทิ ค เก็ ต
มำสเตอร์.คอม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อช่วยขยำยงำนของบริษัทฯไปสู่ช่อ งทำง
กำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยบัตรชมกำรแสดงต่ำงๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้ช่องจำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์
เป็นช่องทำงในกำรจำหน่ำยบัตรชมกำรแสดงต่ำงๆ เช่น บัตรคอนเสิรต์
บัตรชมกีฬำ และบัตรโดยสำร เป็นต้น ด้ วยเหตุนี้จึงเป็นกำรใช้ช่อง
จำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำมำในศูนย์กำรค้ำมำกขึ้นอีกด้วย
ผลิตและจำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 บริษัทร่วมมือเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
บริษัท ซีเจ อีแอนด์เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ำย
ภำพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกำหลี และธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร์ เอ็ น เตอน์ เ ทนเม้ น ท์ จ ำกั ด ด้ ว ยทุ น จด
ทะเบียน 70 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 7,000 หุ้น หุ้นละ 10,000
บำท ประกอบด้วย
1.) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหำชน)
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.00 เงินลงทุน 34.3 ล้ำนบำท
2.) CH Holdings Limited
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.00 เงินลงทุน 34.3 ล้ำนบำท
3.) ผู้ถือหุ้นรำยย่อย
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 2.00 เงินลงทุน 1.4 ล้ำนบำท
ผลงำนภำพยนตร์เรื่องแรก “20 ใหม่ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น” (เข้ำฉำย
เดือนธันวำคม 2559)

กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เ พล็ กซ์ วำงนโยบำยกำรประกอบธุรกิ จหลักของกลุ่มคือ กำรท ำศูน ย์รวมควำมบัน เทิง ในนำม
“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน้ำแข็ง ในนำม “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต”
“บลูโอ ริทึมแอน์โบว์ล”และ “ซับ ซีโร่” เป็นบริกำรบันเทิงหลักที่จะดึงลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรภำยในสำขำ สำหรับพื้นที่ส่วนที่
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 31

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เหลือภำยในสำขำ จะถูกจัดสรรให้กับกิจกำรร้ำนค้ำภำยนอกเช่ำดำเนินกำร โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะคัดสรรเฉพำะ
ร้ำนค้ำที่จำหน่ำยสินค้ำและบริกำรประเภทที่เสริมและสนับสนุนให้สำขำมีควำมหลำกหลำยของสินค้ำและควำมครบวงจรใน
งำนบริกำรเพื่อควำมบันเทิงมำกขึ้น ทั้งนี้สินค้ำและบริกำรนั้นจะต้องมีลักษณะสอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรและรสนิยม
ของกลุ่มลูกค้ำของโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งเป็นหลัก
กำรขยำยสำขำในแต่ละครั้ง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ควำมสำคัญกับกำรเลื อกทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ สำขำของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำตั้งอยู่บนทำเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอำศัย ใจกลำงเมือง ใกล้สถำนศึกษำและ
สถำนที่ทำงำนบริษัทเอกชนและรำชกำร รวมทั้งกำรขยำยสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เข้ำไปในห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ
แบบเปิด ไลฟ์สไตล์ มอล์ล) และห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ ล้วนเป็นโอกำสทำงกำรค้ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในกำรสร้ำงฐำน
ลูกค้ำและธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งให้กว้ำงขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ยึดนโยบำยกำรวำงรูปแบบของสินค้ำ
และบริกำรที่หลำกหลำยในทุกสำขำ ทำให้บริ เวณพื้นที่ให้บริกำรในแต่ละสำขำแวดล้อมด้วยร้ำนค้ำร้ำนอำหำรนอกเหนือจำก
โรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งที่เป็นบริกำรเพื่อควำมบันเทิงหลัก
จำกภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำมำรถจำแนกตำมรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจออกได้เป็น
2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ศูนย์บันเทิง (Standalone Complex)
กำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนย์บันเทิง ในลักษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็น
เจ้ำของอำคำรและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่ง และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่ำ
สำหรับร้ำนค้ำต่ำงๆ และกำหนดพื้นที่บำงส่วนให้เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนกลำงรวมทั้งลำนจัดกิจกรรมกำรตลำด (Promotion
Hall)
จุดเด่นที่สำคัญของกำรเป็น Standalone Complex ทำให้มีควำมคล่องตัวอย่ำงมำกในกำรบริหำรธุรกิจภำยในพื้นที่
ให้เกิดประสิทธิภำพและส่งผลต่อรำยได้จำกแต่ละธุรกิจในสำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคล่องตัวในกำรกำหนดเวลำเปิด -ปิด
อำคำรซึ่งมีผลต่อระยะเวลำเปิดให้บริกำรและโอกำสกำรทำรำยได้ กำรวำงผังโครงสร้ำงพื้นที่บริกำรแต่ละส่วนอย่ำงเหมำะสม
รวมถึงกำรกำหนดขนำดพื้นที่ร้ำนค้ำเช่ำ รวมทั้งกำรทำกิจกรรมกำรตลำดเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขำยในแต่ละสำขำ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนย์บันเทิง (Standalone Complex) ประกอบด้วย 5 สำขำได้แก่สำขำปิ่นเกล้ำ
สำขำรัชโยธิน สำขำสุขุมวิท สำขำรังสิต และสำขำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน แครำย
รูปแบบที่ 2 : สำขำ
กำรประกอบธุ รกิ จในรูป แบบของสำขำ กลุ่ ม เมเจอร์ ซี นี เ พล็ กซ์ จะดำเนิน กำรเช่ ำ พื้ นที่ บ ำงส่ว นภำยในอำคำร
ศูนย์กำรค้ำ กำรเช่ำพื้นที่ทำให้มีข้อจำกัดในด้ำนของขนำดพื้นที่ให้บริกำร ดังนั้นบริกำรหลักที่มีในสำขำจะเปิดให้บริกำรส่วน
โรงภำพยนตร์เป็นหลักและจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจำกบริเวณโรงภำพยนตร์เพื่อให้เช่ำช่วงสำหรับเป็นร้ำนค้ำให้บริกำร ยกเว้น
บำงสำขำ หำกได้พื้นที่เช่ำที่มีขนำดใหญ่พอและมี ควำมเหมำะสมของทำเลก็จะเปิดให้บริกำรทั้งโรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่ง และ
จัดสรรพื้นที่บำงส่วนสำหรับให้เช่ำช่วงต่อ (หำกมีพื้นที่เหลือ)
ในรูปแบบของสำขำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรขยำยสำขำโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1.
รูปแบบที่อยู่ในศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ เป็นต้น
2.
รูปแบบที่อยู่ในห้ำงแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็นต้น
3.
รูปแบบที่อยู่ในศูนย์กำรค้ำแบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade , เมกำบำงนำ ซึ่ง
ดำเนินกำรโดยบริษัท สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) เป็นต้น
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 32
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่ บริษทั
รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัท จำแนกตำมส่วนงำน ดังนี้

กลุม่ ธุรกิจ

(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2561

ล้ำนบำท
2,648

%
67%

ล้ำนบำท
8,282

%
76%

ล้ำนบำท
7,870

%
76%

ธุรกิจสื่อโฆษณำ

390

10%

1,185

11%

948

9%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ

217

6%

468

4%

480

5%

ธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และบริกำร

334

8%

432

4%

424

4%

ธุรกิจสื่อภำพยนตร์
รวมรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำร

176

4%

330

3%

230

2%

3,765
171

96%
4%

10,697
133

99%
1%

9,952
457

96%
4%

10,830 100%

10,409

100%

ธุรกิจโรงภำพยนตร์

รำยได้อื่น
รวมรำยได้

3,936 100%

หมำยเหตุ ข้อมูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11(สำหรับรำยได้ปี 2562-2563) , ข้อมูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6 (สำหรับรำยได้ปี 2561)

กำรประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ (Cinema Business)
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
2.1.1 โรงภำพยนตร์
โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็นโรงภำพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) มีสำขำครอบคลุม
หลำยพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของผู้ชมและจำนวนภำพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทำงเลือก
และควำมสะดวกในกำรเลือกชมภำพยนตร์ให้แก่ลูกค้ำ โดยเพิ่มโรงภำพยนตร์ระดับพรีเมี่ยม เพียบพร้อมด้วยกำรตกแต่ง
สถำนที่หรูหรำ สวยงำม และกำรบริกำรที่ประทับใจลูกค้ำยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสำขำรวมทั้งสิ้น 172 สำขำ 817 โรงภำพยนตร์
แบ่งเป็นสำขำในประเทศไทย จำนวน 164 สำขำ 778 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 47 สำขำ และ
ต่ำงจังหวัดจำนวน 117 สำขำ และสำขำในต่ำงประเทศ 8 สำขำ ได้แก่ ประเทศกัมพูชำ 5 สำขำ 26 โรงภำพยนตร์ และ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 3 สำขำ 13 โรงภำพยนตร์ บริหำรแบรนด์ในเครือโรงภำพยนตร์ทั้งหมด 8 แบรนด์
สำมำรถรองรับจำนวนผู้ชมได้ทั้งสิ้น 182,259 ที่นั่ง ซึ่งมีรำยละเอียดแต่ละสำขำ ดังนี้

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 33
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1)

1.

2.
3.

4.

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มีจำนวน 130 สำขำ 556 โรงภำพยนตร์ 126,820 ที่นั่ง แบ่งเป็น
1.1
สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำนวน 30 สำขำ 189 โรงภำพยนตร์ 42,526 ที่นั่ง
จำนวนโรง
รองรับผูช้ มได้
สำขำในเครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์
ภำพยนตร์
สูงสุด
ประเภทสถำนทีต่ งั้
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
(โรง)
(จำนวนทีน่ ั่ง)
Standalone
1 สำขำรังสิต
16
3,257
4 สำขำ
2 สำขำรัชโยธิน
15
3,562
3 สำขำปิ่นเกล้ำ
5
1,372
4 สำขำสุขุมวิท
8
1,745
Lifestyle Mall
1 สำขำแจ้งวัฒนะ
5
1,040
2 สำขำ
2 สำขำเพชรเกษม
6
1,690
Hypermarket
1 สำขำบำงกะปิ
10
2,194
14 สำขำ
2 สำขำศำลำยำ
5
964
3 สำขำธัญบุรี
4
976
4 สำขำโลตัสนวนคร
4
1,194
5 สำขำโลตัสศรีนครินทร์
5
1,210
6 สำขำบิ๊กซีมหำชัย
5
1,097
7 สำขำโลตัสบำงใหญ่
8
2,049
8 สำขำโลตัสนครปฐม
4
897
9 สำขำบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
4
911
10 สำขำโลตัสสำมพรำน
2
414
11 สำขำบิ๊กซีปทุมธำนี
5
1,297
18 สำขำโลตัสบำงปะกอก
3
777
19 สำขำโลตัสพระรำม 2
3
760
20 สำขำโลตัสกำแพงแสน
2
286
Department Store 21 สำขำแฟชั่น ไอส์แลนด์
7
1,508
10 สำขำ
22 สำขำบำงนำ
10
1,948
23 สำขำพระรำม 2
9
1,600
24 สำขำพระรำม 3
9
2,491
25 สำขำนนทบุรี
5
634
26 สำขำสำโรง
8
1,731
27 สำขำสำมเสน
6
1,473
28 สำขำโรบินสันสมุทรปรำกำร
5
1,165
29 สำขำเกตเวย์ บำงซื่อ
6
1,409
30 สำขำโรบินสันลำดกระบัง
5
875
รวม
30
189
42,526
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 34
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1.2
ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Hypermarket
61 สำขำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำต่ำงจังหวัด จำนวน 92 สำขำ 328 โรงภำพยนตร์ 75,999 ที่นั่ง
จำนวนโรง
สำขำในเครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์
ภำพยนตร์
ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
(โรง)
1 สำขำพิษณุโลก
4
2 สำขำสมุย
3
3 สำขำชลบุรี
4
4 สำขำกระบี่
4
5 สำขำอยุธยำ
4
6 สำขำเพชรบูรณ์
4
7 สำขำโลตัสบ้ำนโป่ง
5
8 สำขำอมตะนคร
5
9 สำขำกำแพงเพชร
4
10 สำขำบิ๊กซีจันทบุรี
5
11 สำขำบิ๊กซีร้อยเอ็ด
5
12 สำขำโลตัสแกลง
4
13 สำขำบิ๊กซีสุพรรณบุรี
4
14 สำขำโลตัสหนองบัวลำภู
4
15 สำขำโลตัสนครสวรรค์
4
16 สำขำนครศรีธรรมรำช
4
17 สำขำโลตัสสุพรรณบุรี
4
18 สำขำบิ๊กซีนครพนม
2
19 สำขำบิ๊กซีศรีมหำโพธิ์(ปรำจีนบุรี)
2
20 สำขำบิ๊กซีน่ำน
2
21 สำขำโลตัสขอนแก่น ประตูน้ำ
5
22 สำขำบิ๊กซีลพบุรี
5
23 สำขำบิ๊กซีรำชบุรี
4
24 สำขำพะเยำ
3
25 สำขำบิ๊กซีระนอง
3
26 สำขำโลตัสสตูล
3
27 สำขำโลตัสนำดี
3
28 สำขำบิ๊กซีบุรรี ัมย์
5
29 สำขำบิ๊กซีลำปำง
4
30 สำขำโลตัสพยัคฆภูมิพิสยั
2
31 สำขำบิ๊กซีบ้ำนไผ่
2
32 สำขำโลตัสจะนะ
2
33 สำขำบิ๊กซีสิชล
2
34 สำขำโลตัสประจวบคีรีขันธ์
2

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,016
870
1,023
1,089
1,248
1,095
1,436
1,249
965
1,280
1,234
1,079
1,065
994
668
971
870
616
616
498
1,041
1,088
937
652
694
707
669
1,310
866
398
546
456
456
192

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 35

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Hypermarket
61 สำขำ (ต่อ)

2. Lifestyle Mall
3 สำขำ
3.Department Store
28 สำขำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำในเครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
สำขำบิ๊กซีโครำช
สำขำโลตัสยโสธร
สำขำบิ๊กซีด่ำนขุนทด
สำขำบิ๊กซีวังน้ำเย็น
สำขำบิ๊กซีสุวรรณภูมิ
สำขำโลตัสพิจิตร
สำขำท็อปพิจิตร
สำขำบิ๊กซีวิเชียรบุรี
สำขำบิ๊กซีสโุ ขทัย
สำขำโลตัสพัทลุง
สำขำบิ๊กซีพังโคน
สำขำบิ๊กซีชัยภูมิ
สำขำบิ๊กซีสตั หีบ
สำขำโลตัสอู่ทอง
สำขำโลตัสพิบูลมังสำหำร
สำขำโลตัสโคกสำโรง
สำขำบิ๊กซีหนองกี่
สำขำโลตัสศรีสะเกษ
สำขำโลตัสรำชบุรี
สำขำบิ๊กซีลำดยำว
สำขำโลตัสพล
สำขำบิ๊กซีเชียงรำย
สำขำโลตัสมำบตำพุด
สำขำโลตัสบ้ำนสวน
สำขำโลตัสจอมทอง
สำขำโลตัสอ่ำงทอง
สำขำเดชอุดม
สำขำพัทยำ
สำขำหัวหิน
สำขำฉะเชิงเทรำ
สำขำเชียงใหม่
สำขำอุดรธำนี
สำขำนครสวรรค์
สำขำสระบุรี
สำขำเชียงรำย

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
4
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
4
2
2
1
2
2
8
4
5
7
8
5
4
5

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
980
335
204
224
204
347
625
204
431
429
205
277
791
344
276
292
205
309
320
205
316
1,044
399
348
207
465
331
1,721
1,383
1,636
1,835
2,117
1,168
1,064
1,231

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 36

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ประเภทสถำนทีต่ งั้
3.Department Store
28 สำขำ (ต่อ)

รวม

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำในเครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
92

ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี
สำขำเซ็นทรัลพิษณุโลก
สำขำโรบินสันสระบุรี
สำขำโรบินสันสกลนคร
สำขำเดอะ สกำย อยุธยำ
สำขำเซ็นทรัล เชียงใหม่ เฟสติวัล
สำขำโรบินสันร้อยเอ็ด
สำขำพังงำ
สำขำโรบินสันมุกดำหำร
สำขำเซ็นทรัลระยอง
สำขำสหไทย สุรำษฎ์ธำนี
สำขำเซ็นทรัลสมุย
สำขำแจ่มฟ้ำ ลำพูน
สำขำโรบินสันเพชรบุรี
สำขำโรบินสันกำแพงเพชร
สำขำสหไทย ทุ่งสง
สำขำศรีพงษ์พำร์ค อุตรดิต
สำขำอัศวรรณ หนองคำย
สำขำโอเชี่ยนชุมพร
สำขำไชยแสง สิงห์บุรี
สำขำโรบินสันชัยภูมิ
สำขำที.เอ็ม.เค. กำญจนบุรี
สำขำกำดสวนแก้ว

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
7
5
6
4
4
10
4
3
4
8
7
3
4
5
4
3
3
2
5
3
3
4
6
328

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,562
1,169
1,317
856
951
2,419
916
634
1,016
1,487
1,408
672
1,092
1,046
753
607
593
580
905
745
707
910
1,288
75,999

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 37

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

1.3

สำขำในต่ำงประเทศ จำนวน 8 สำขำ 39 โรงภำพยนตร์ 8,295 ที่นั่ง

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Department Store
7 สำขำ

สำขำในเครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์
1
2
3
4
5
6
7

2. Hypermarket

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

8

ในต่ำงประเทศ
สำขำอิออน มอลล์ (ประเทศกัมพูชำ)
สำขำเวียนเทียนเซ็นเตอร์
(สำธำรณรัฐประชำธิปไตประชำชนลำว)
สำขำปำกเซ
(สำธำรณรัฐประชำธิปไตประชำชนลำว)
สำขำเสียมเรียบ (ประเทศกัมพูชำ)
สำขำโสรยำ (ประเทศกัมพูชำ)
สำขำอิออนล์ มอลล์ 2
(เมืองปงค์เปีย ประเทศกัมพูชำ)
สำขำ ITEC MALL
(สำธำรณรัฐประชำธิปไตประชำชนลำว)
สำขำบิ๊กซีปอยเปต (ประเทศกัมพูชำ)

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
7

รองรับผูช้ มได้
สูงสุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,581

5

1,148

4

1,087

3
6

457
807

8

1,953

4

843

2

419

39

8,295

1 สำขำ
รวม

8

2) โรงภำพยนตร์อีจีวี ซีนีม่ำ / เมเจอร์ ซีนีม่ำ จำนวน 26 สำขำ 96 โรงภำพยนตร์ 19,736 ที่นั่ง แบ่งเป็น
2.1) สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำนวน 6 สำขำ 40 โรงภำพยนตร์ 7,232 ที่นั่ง แบ่งเป็น
สำขำในเครืออีจวี ี ซีนมี ำ่ / เมเจอร์ ซีนมี ำ่

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Hypermarket
3 สำขำ
2. Department Store
3 สำขำ
รวม

1
2
3
4
5
6
6

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำอ้อมใหญ่
สำขำบิ๊กซีสมุทรปรำกำร
สำขำบิ๊กซีมหำชัย 2
สำขำซีคอนบำงแค
สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ
สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
5
2
2
10
11
10
40

รองรับผูช้ มได้
สูงสุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,177
348
443
1,837
1,854
1,573
7,232

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 38

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

2.2)

สำขำต่ำงจังหวัด จำนวน 20 สำขำ 56 โรงภำพยนตร์ 12,504 ที่นั่ง

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Hypermarket
18 สำขำ

2. Department Store
2 สำขำ
รวม
3)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำในเครืออีจวี ี ซีนมี ำ่ /เมเจอร์ ซีนมี ำ่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
สำขำโลตัสขอนแก่น
สำขำแม่สอด
สำขำโลตัสสงขลำ
สำขำโลตัสนครศรีธรรมรำช
สำขำบิ๊กซี อุดรธำนี
สำขำโลตัส สุรำษฎร์ธำนี
สำขำโลตัสพิมำย
สำขำบิ๊กซีลำพูน
สำขำบิ๊กซีน้ำยืน
สำขำบิ๊กซีท่ำทอง
สำขำบิ๊กซีบ้ำนดุง
สำขำบิ๊กซีท่ำตะโก
สำขำโลตัสสุโขทัย
สำขำบิ๊กซีคำตำกล้ำ
สำขำบิ๊กซีหนองบัว
สำขำโลตัสอุตรดิตถ์
สำขำบิ๊กซีปำกช่อง
สำขำโลตัสสระบุรี
สำขำศรีรำชำ
สำขำมำร์คโฟร์ แพร่

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
5
4
5
4
4
6
2
3
1
3
1
1
1
1
1
2
3
2
4
3
56

รองรับผูช้ มได้
สูงสุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,206
1,184
1,243
876
844
1,298
377
738
194
490
204
204
96
205
205
234
764
386
1,136
620
12,504

สำขำพำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 1 สำขำ

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1. Department Store

สำขำในเครือ
พำรำกอน ซีนเี พล็กซ์
1. สำขำสยำมพำรำกอน

จำนวนโรงภำพยนตร์
(โรง)
16

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
4,145

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 39

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

4)

สำขำในเครือเอสพลำนำด จำนวน 2 สำขำ

ประเภทสถำนทีต่ งั้

สำขำในเครือ
เอสพลำนำด ซีนเี พล็กซ์
1.สำขำงำมวงศ์วำน แครำย
1.สำขำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก

1. Standalone
2. Lifestyle Mall
รวม
5)

สำขำในเครือ
ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต
1. สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต

1. Department Store

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
4,074
2,418
6,492

จำนวนโรงภำพยนตร์
(โรง)
8

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
1,347

จำนวนโรงภำพยนตร์
(โรง)
13

รองรับผูช้ มได้สงู สุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
2,647

สำขำไอคอน ซีเนคอนิค จำนวน 1 สำขำ

ประเภทสถำนทีต่ งั้

สำขำในเครือ
ไอคอน ซีเนคอนิค
1. สำขำไอคอน ซีเนคอนิค

1. Department Store
7)

จำนวนโรงภำพยนตร์
(โรง)
16
12
28

สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต จำนวน 1 สำขำ

ประเภทสถำนทีต่ งั้

6)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำในเครือซีนีเพล็กซ์ จำนวน 11 สำขำ 100 โรงภำพยนตร์ 21,072 ที่นั่ง แบ่งเป็น
7.1) สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำนวน 6 สำขำ 63 โรงภำพยนตร์ 12,715 ที่นั่ง
สำขำในเครือซีนเี พล็กซ์

ประเภทสถำนทีต่ งั้
1.Department Store
6 สำขำ

รวม

1
2
3
4
5
6
6

ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
สำขำซีคอน ศรีนครินทร์
สำขำพรอมำนำด
สำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์
สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค
สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์
สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต์

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
12
8
8
8
15
12
63

รองรับผูช้ มได้
สูงสุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
2,777
1,781
1,128
1,545
3,243
2,241
12,715

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 40

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

7.2) สำขำในต่ำงจังหวัด จำนวน 5 สำขำ 37 โรงภำพยนตร์ 8,357 ที่นั่ง
สำขำในเครือซีนเี พล็กซ์

ประเภทสถำนทีต่ งั้

ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
1.Department Store
4 สำขำ

2.Lifestyle Mall
1 สำขำ
รวม

1
2
3
4

สำขำโครำช
สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่
สำขำบลูพอร์ต หัวหิน
สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่

5

สำขำอยุธยำ ซิตี้พำร์ค

5

จำนวนโรง
ภำพยนตร์
(โรง)
10
5
6
10

รองรับผูช้ มได้
สูงสุด
(จำนวนทีน่ งั่ )
2,549
1,038
1,198
2,339

6

1,233

37

8,357

ลักษณะเด่นอีกประกำรหนึ่งของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ คือมีกำรตกแต่งโรงภำพยนตร์ (Theme) ที่สวยงำม
หรูหรำทันสมัยหลำกรูปแบบแตกต่ำงกันในแต่ละสำขำ ในเรื่องของเก้ำอี้นั่งชมภำพยนตร์จะมีให้เลือกหลำยรูปแบบ และมีให้
เลือกหลำยระดับรำคำ กำรจัดวำงเก้ำอี้ภำยในโรงภำพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งกำรวำงเก้ำอี้สลับ
ช่องไฟระหว่ำงแถว ทำให้ไม่เกิดกำรบังกันระหว่ำงแถวหน้ำและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ระหว่ำงแถวหน้ำและแถวหลังให้กว้ำง
ยิ่งขึ้น เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรนั่งตลอดช่วงเวลำชมภำพยนตร์ นอกจำกนี้สำขำส่วนใหญ่ยังจัดให้มีบริกำรห้องวีไอพี และ
มุมกำแฟรับรองลูกค้ำ รวมถึงกำรให้บริกำรนวดแบบสปำด้วยเก้ำอี้ไ ฟฟ้ำอย่ำงดี เพื่อให้ลูกค้ำรู้สึกผ่อนคลำยระหว่ำงรอชม
ภำพยนตร์อีกด้วย
ในด้ำนเครื่องมือและอุปกรณ์ โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสำขำ ได้ติดตั้งจอฉำยภำพยนตร์ขนำดใหญ่
Mega Screen ที่มีขนำดหน้ำกว้ำงตำมขนำดควำมกว้ำงภำยในโรงภำพยนตร์ ทำให้ผู้ชมสำมำรถเห็นภำพได้ชัดเจนในทุก
ตำแหน่งที่นั่ง และล่ำสุดก็มีนวัตกรรมกำรชมภำพยนตร์ที่เรียกว่ำ Screen X เป็นเทคโนโลยีในกำรฉำยภำพยนตร์ดว้ ยจอ Ultra
Wide Screen 270 องศำ รอบทิศทำง เป็นจอจำกขอบล่ำงจรดเพดำนในรูปแบบเดียวกับจอไอแม็กซ์ โดยใช้ระบบกำรฉำย
ภำพยนตร์จำก 3 ทิศทำง ด้วยเครื่องฉำยภำพยนตร์ 9 ตัว มำพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos ที่ให้เสียงสำมมิติรอบทิศทำง
และลำโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งควำมสมบรูณ์แบบทันสมัยด้ำนเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS,
SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีควำมบันเทิงครบรสทั้งภำพ แสง
และเสียงบนจอภำพ ซิลเวอร์สกรีน ที่มีควำมละเอียดคมชัด สมจริง กว่ำระบบดิจิตอลทั่วไปถึง 30% ผ่ำนเครื่องฉำย NEC DLP
4K ในโรงภำพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ
“โรงภำพยนตร์ จอยักษ์ ไอแมกซ์”
เป็นโรงภำพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภำคเอเชีย เปิดให้บริกำรที่พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ ภำยในโรงภำพยนตร์
สำมำรถรองรับผู้ชมได้สูงสุดถึง 450 ที่นั่ง เป็นโรงภำพยนตร์ที่มีจอฉำยภำพยนตร์ขนำดใหญ่ กว้ำง 28 เมตร และสูง 21 เมตร
พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทำให้ภำพและเสียงที่ถ่ำยทอดคมชัดเหมือนเข้ำอยู่
ในเหตุกำรณ์จริง และปัจจุบันทำงเมเจอร์ยังได้นำระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข้ำมำซึ่งเป็นระบบกำรฉำยในรูปแบบ
ใหม่ที่ให้ภำพคมชัดกว่ำปกติถึง 10 เท่ำ พลังเสียง Digital Surround 12,000 วัตต์ ปัจจุบันเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ได้เปิดให้บริกำร
โรงภำพยนตร์ ไอแมกซ์ จำนวน 5 สำขำ ประกอบด้วย สำขำพำรำกอน,สำขำรัชโยธิน ,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ,
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต สำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์ และสำขำไอคอน ซีนีโคนิค รองรับผู้เข้ำชมได้รวม 2,448 ที่นั่ง (สำขำเซ็นทรัล
เฟสติวัล หำดใหญ่ เปลี่ยนเป็นโรงภำพยนตร์ระบบปกติ เมื่อเดือน พฤษภำคม 2561 เป็นต้นไป)
ปัจจุบันรำคำบัตรเข้ำชมสำหรับภำพยนตร์ 3 มิติ (3D) เฉลี่ย ประมำณ 170-750 บำท และรำคำ 100-500 บำท
สำหรับภำพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตำมประเภทของเก้ำอี้ที่ให้บริกำร เปิดให้บริกำรทุกวันตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น.
ภำพยนตร์แต่ละเรื่องใช้เวลำในกำรฉำยโดยประมำณ 1.30 ถึง 2.30 ชั่วโมง นอกจำกนี้โรงภำพยนตร์จอยักษ์ ไอแมกซ์ยัง
สำมำรถรองรับกำรฉำยภำพยนตร์ฮอลลีวูดควำมยำว 2-3 ชั่วโมงได้เพือ่ ควำมบันเทิงอย่ำงต่อเนื่อง
“โรงภำพยนตร์ 4DX”
เปิดให้บริกำรที่พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ เป็นที่แรก โรงภำพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลก
ภำพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้ำได้รับอรรถรสในทุกๆด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น ภำพ แสง สี เสียง สัมผัส และกลิ่น เอฟเฟคต่ำง ๆด้วยกำรเพิ่ม
ควำมพิเศษให้กับโรงภำพยนตร์ด้วยเก้ำอี้แบบเฉพำะ พร้อมเอ็ฟเฟ็กซ์ตระกำรตำถึง 24 ชนิด และระบบฉำยแบบดิจิตอล 3 มิติ
ซึ่งเอ็ฟเฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมำเป็นอย่ำงดี เพิ่มควำมตื่นเต้นให้กับภำพยนตร์ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยับของเก้ำอี้ ลมเป่ำ
ละอองน้ำ กลิ่น แรงสั่นสะเทือน สะกิดขำ สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมำกมำยโดยภำพจะฉำยบนจอภำพซิลเวอร์สกรีน ที่
ให้ ภ ำพคมชั ดสมจริงภำพที่ ฉ ำยเป็ น ระบบ Master image 3D พร้ อ มแว่น ตำบำงเบำที่ รับภำพเฉพำะระบบ 4 มิ ติ เท่ำนั้น
สำหรับภำพยนตร์ที่จะเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติล้วนเป็นภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลำยคนชื่นชอบแตกต่ำงจำกโรง
ภำพยนตร์ที่เป็น Simulator ทั่วๆไป เช่นที่ Dream world หรือ Siam Ocean World ที่ฉำยหนังเพียง 7 นำทีเท่ำนั้นหรือ
แม้กระทั่งภำพยนตร์ไทยที่สำมำรถทำ 4D Effect ได้เช่นกัน โดยภำยในโรงภำพยนตร์สำมำรถรองรับผู้ชมได้สูงสุดถึง 140 ที่นั่ง
รำคำบัตรเข้ำชมโดยเฉลี่ยประมำณ 200 - 600 บำท ปัจจุบัน เมเจอร์ฯ เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้น 11 สำขำ คือ
สำขำพำรำกอน, สำขำรัชโยธิน, สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่, สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต์,
สำขำพรอมำนำด ,สำขำเซ็นทรัลอีสวิลล์ ,สำขำเดอะมอลล์โครำช ,สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์ ,สำขำไอคอน ซีนีโคนิค และสำขำ
อิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ
ในด้ำนควำมปลอดภัยของผู้เข้ำมำใช้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ คำนึงเป็นพิเศษ และ
ถือเป็นหลักกำรสำคัญของงำนบริกำรที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จำกกำรเป็นผู้เริ่มต้นในกำรออกแบบโรงภำพยนตร์ให้มีทำงเดิน
ด้ำนนอกโรงโดยรอบเชื่อมต่อถึ งกันไม่สับสน ซึ่งจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เช่น สำขำที่เป็น Standalone เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภำพยนตร์ไว้ในอำคำรตั้งแต่เริ่มต้นขออนุญำตกับทำงรำชกำรเลย และต่อเชื่อมกับทำงหนีไฟ โดย
เชื่อมต่อไปยังบันไดหนีไฟที่สำมำรถลงมำถึงชั้นล่ำงและมีประตูหนีไฟออกนอกอำคำรได้ทันที ข้อสำคัญทำงเดินโดยรอบ หรือ
บันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพื่อควำมสว่ำงหำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น สำหรับสำขำที่อยู่ตำมอำคำรของผู้อื่น ทำง
บริษัทฯ ก็จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลักโดยใช้หลักกำรเดียวกับอำคำรที่เป็นของบริษัทฯ เอง ทำงเดินไม่มืดมีแสงสว่ำง
เพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สับสน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดต่ำงๆและเครื่องมือตรวจจับอำวุธเพิ่มเติมในทุกสำขำ เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มำใช้บริกำรอีกด้วย
กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลักษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประกำร ดังนี้
1.
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพำะส่วนงำนโครงสร้ำง งำนตกแต่งโรงภำพยนตร์ และกำรลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยี ข องโรงภำพยนตร์ ที่ ส ำคั ญ คื อ ระบบกำรฉำยภำพและระบบเสี ย ง หรื อ จะเรี ย กรวมว่ ำ เป็ น
ผู้ลงทุนใน Hardware โดยเจ้ำของภำพยนตร์หรือผู้สร้ำงภำพยนตร์จะเรียกเป็น ผู้ลงทุนใน Software
2.
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภำระต้นทุนในส่วนของกำรจัดซื้อภำพยนตร์ (หนัง) เป็นหน้ำที่ของบริษัท
ตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทผู้ผลิตภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จะเป็นผู้ส่ง
ฟิล์มหรือเทปภำพยนตร์ให้โรงภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้ำของ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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Software จะเป็นผู้ลงทุนโปรโมทภำพยนตร์ของตัวเองให้เป็น ที่นิยมของคนดู ซึ่งหมำยถึงต้นทุนทำงกำรตลำดทั้งหมดที่
เกี่ยวกับภำพยนตร์เรื่องนั้นๆ เจ้ำของภำพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
3.
รำยได้จำกค่ำบัตรชมภำพยนตร์ ทำงเจ้ำของโรงภำพยนตร์จะเป็นผู้เก็บจำกผู้ชม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่ำตั๋ว
หนังที่ได้รับมำให้กับเจ้ำของภำพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอั ตรำร้อยละ 40 ถึง 50 ทั้งนี้รำยได้ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ
47 ของรำยได้รวม กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังมีรำยได้เสริมจำกกำรขำยเครื่องดื่มและ
ป๊อปคอร์น (Concession) และรำยได้จำกกำรขำยบัตรสมำชิก MGEN Card (M-Generation cash card) และบัตรสมำชิก
รำยเดือน MPASS (Movie Pass card) ซึ่งเป็นบริกำรเสริมที่สนับสนุนยอดขำยตั๋วหนังได้เป็นอย่ำงดี
4.
รำยได้ที่มีบทบำทสำคัญอีกรำยกำรหนึ่งคือรำยได้จำกค่ำโฆษณำบนจอภำพยนตร์ (On-screen Advertising)
และพื้นที่ใช้สอยนอกโรงภำพยนตร์ ในฐำนะเจ้ำของสถำนที่รวมถึงกำรได้รับเงินสนับสนุนทำกิจกรรมร่วมกับเจ้ำของสินค้ำ
ต่ำงๆ (Sponsorship)
5.
โรงภำพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ มี ค วำมโดดเด่ น คื อ เป็ น เจ้ ำ ของอำคำรเอง ส ำหรั บ สำขำที่ เ ป็ น
Standalone ดังนั้นจึงสำมำรถที่จะจัดกำรบริหำรเรื่องของเวลำฉำยภำพยนตร์ได้ง่ำยกว่ำกำรเข้ำไปเช่ำพื้นที่ในอำคำรของผู้อื่น
เช่น ฉำยรอบแรกเร็วกว่ำ หรือรอบสุดท้ำยสำมำรถเลิกได้ดึกกว่ำคู่แข่ง และยังสำมำรถที่จะใช้พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆที่
เกี่ยวกับภำพยนตร์ในกำรส่งเสริมกำรขำยได้
6.
จำนวนสำขำที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำมำกขึ้น และรองรับกับแนวโน้มอุตสำหกรรมหนัง
ต่ำงประเทศที่เข้ำมำในตลำดเอเชียและในประเทศไทยมำกขึ้น ประกอบกับทิศทำงของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยจะมีปริมำณ
และคุณภำพมำกขึ้น
2.1.2

สำขำและทำเลที่ตั้ง
สำขำที่เปิดให้บริกำรในปัจจุบัน มีพื้นที่ให้บริกำรครอบคลุมแหล่งชุมชนจำนวนมำก สรุปได้ดังนี้
สำขำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 47 สำขำ
สำขำ
สถำนทีต่ งั้
1. สำขำปิ่นเกล้ำ
เลขที่ 554 ถนนบรมรำชชนนี ตรงข้ำมศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ปิ่นเกล้ำ
2. สำขำสุขุมวิท
เลขที่ 1221/39 ถนนสุขุมวิท ปำกซอยสุขุมวิท 61
3. สำขำรัชโยธิน
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกล้สี่แยกรัชโยธิน
4. สำขำแจ้งวัฒนะ
โครงกำร ดิ อเวนิวบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้ห้ำงบิ๊กซี
5. สำขำรังสิต
เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนำยกใกล้ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต
6. สำขำพระรำม 3
ชั้น 7 และชั้น 8 อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3
7. สำขำบำงนำ
ชั้น 6 อำคำรเซ็นทรัลซิตี้ บำงนำ
8. สำขำบำงกะปิ
ชั้น 3 อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำบำงกะปิ
9. สำขำพระรำม 2
ชั้น 4 อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2
10. สำขำนนทบุรี
ชั้น 4 , 6 ห้ำงริเวอร์ พลำซ่ำ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
11. สำขำแฟชั่น ไอส์แลนด์
ชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่น ไอส์แลนด์ ถนนรำมอินทรำ
12. สำขำเพชรเกษม
ชั้น 2 อำคำรสยำมฟิวเจอร์ เพำเวอร์ เซ็นเตอร์
13. สำขำสำโรง
ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปรำกำร
14. สำขำศำลำยำ
ชั้น 1 ของห้ำงเทสโก้-โลตัส ถนนพุทธมณฑลสำย 5
15. สำขำธัญบุรี
ชั้น 2 บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สำขำ
16. สำขำโลตัสนวนคร
17. สำขำโลตัสศรีนครินทร์
18. สำขำสำมเสน
19. สำขำมหำชัย
20. สำขำพำรำไดซ์
21.สำขำเมกำ ซีนีเพล็กซ์
22.สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ
23.สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต
24.สำขำโลตัสบำงใหญ่
25.สำขำโรบินสันสมุทรปรำกำร
26.สำขำซีคอนบำงแค
27.สำขำซีคอนสแควร์
28.สำขำอ้อมใหญ่
29.สำขำพำรำกอนซีนีเพล็กซ์
30.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์
31.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์
งำมวงศ์วำน แครำย
32.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต
33.สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต
34.สำขำเดอะ พรอมำนำด
35.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์
วิลล์
36.สำขำโลตัสนครปฐม
37.สำขำบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
38.สำขำบิ๊กซีสมุทรปรำกำร
39.สำขำโลตัสสำมพรำน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
ชั้น3 อำคำรเทสโก้โลตัส 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
ชั้น 2 อำคำรเทสโก้โลตัส หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บำงเมืองใหม่ จ.สมุทรปรำกำร
เลขที่ 1024 อำคำรศูนย์กำรค้ำสุพรีม สำมเสน ถนนสำมเสน เขตดุสิต
เลขที่ 79 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำมหำชัย จ.สมุทรสำคร
เลขที่ 61 อำคำรเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ
เลขที่ 39 หมู่ 6 ศูนย์กำรค้ำเมกะบำงนำ ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร
ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พลำซ่ำ ปิ่นเกล้ำ ถนนบรมรำชชนนี
ชั้น 3 F อำคำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ถนนวิภำวดีรังสิต
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 789 หมู่ 2 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร
จ.สมุทรปรำกำร 10280
ชั้น 4 F อำคำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์ พำร์ค บำงแค ถนนเพชรเกษม
ชั้น 4 อำคำรศูนย์กำรค้ำ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์
ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1
ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด ถนนรัชดำภิเษก
เลขที่ 56 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ เลขที่ 8 ถนนสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6
ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ จ.นนทบุรี 11140
อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะ พรอมำนำด เลขที่ 587,589 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่ 69,69/1,69/2
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 94หมู่ 18 ต.บำงพึ่ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปรำกำร 10130
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 498/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน้ำ
อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270
ชั้น2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส เลขที่ 20/10 หมู่ 1 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน
จ.นครปฐม 73000
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สำขำ
40.สำขำบิ๊กซี ปทุมธำนี
41.สำขำโลตัสกำแพงแสน
42.สำขำเกตเวย์ บำงซื่อ
43.สำขำไอคอนซีเนคอนิค
44.สำขำโลตัสบำงปะกอก
45.สำขำโลตัสพระรำม 2
46.สำขำโรบินสันลำดกระบัง
47.สำขำบิ๊กซี มหำชัย 2

สำขำในเขตต่ำงจังหวัด 117 สำขำ
สำขำ
1. สำขำเชียงใหม่
2. สำขำนครสวรรค์
3. สำขำอุดรธำนี
4. สำขำฉะเชิงเทรำ
5. สำขำหัวหิน
6. สำขำสมุย
7. สำขำพิษณุโลก
8. สำขำพัทยำ
9. สำขำชลบุรี
10. สำขำกระบี่
11. สำขำอยุธยำ
12. สำขำเพชรบูรณ์
13. สำขำโลตัสบ้ำนโป่ง
14. สำขำอมตะนคร
15. สำขำสระบุรี
16. สำขำเชียงรำย
17 .สำขำกำแพงเพชร
18. สำขำ เซ็นทรัลพิษณุโลก
19. สำขำบิ๊กซีจันทบุรี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 41/10 หมู่ที่ 3 ต.บ้ำนฉำง
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
อำคำรศู น ย์ ก ำรค้ ำ เทสโก้ โลตั ส ถนน มำลั ย แมน ต ำบล ทุ่ ง กระพั ง โหม อ ำเภอ
กำแพงแสน นครปฐม 73140
ถนน ประชำรำษฎร์ สำย 2 แขวง บำงซื่อ เขต บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
ศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บำงปะกอก เขต รำษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหำนคร 10140
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส เลขที่ 407 ถนนพระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุน
เทียน กรุงเทพ 10150
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 308/1 ถ.ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กทม.10520
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนเอกชัย (ใกล้โรงพยำบำลเอกชัย) หมู่ 4
ต.โคกขำม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสำคร

สถำนทีต่ งั้
ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลำซ่ำ จ.เชียงใหม่
ชั้น 3 อำคำรวิถีเทพ จ.นครสวรรค์
ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเจริญศรี คอมเพล็กซ์ จ.อุดรธำนี
ชั้น 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ.ฉะเชิงเทรำ
ชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ต วิลเลจ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก จ.พิษณุโลก
ชั้น 4 โครงกำรดิอเวนิว พัทยำ จ.ชลบุรี
ชั้น 2 อำคำรบิ๊กซี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
ชั้น 2 อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 จ.กระบี่ 81000
ชั้น 2 ของห้ำงบิ๊กซี บนถนนสำยเอเชีย จ.อยุธยำ
ชั้น 1 ของห้ำงโลตัสบนถนนเกตุปัญญำ จ.เพชรบูรณ์
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส 110 หมู่5 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เลขที่ 179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
เลขที่ 99/9 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย ต.รอบเวียง จ.เชียงรำย
เลขที่ 613/1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลำยชุมพล จ.พิษณุโลก
ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1012 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด จ.จันทบุรี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

สำขำ
20.สำขำนครศรีธรรมรำช
21.สำขำบิ๊กซีร้อยเอ็ด
22.สำขำโลตัสแกลง
23.สำขำบิ๊กซีสุพรรณบุรี
24.สำขำโลตัสหนองบัวลำภู
25.สำขำเดอะสกำย อยุธยำ
26.สำขำโลตัสนครสวรรค์
27.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
28.สำขำโรบินสันสระบุรี
29.สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี
30.สำขำโรบินสันสกลนคร
31.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่
32.สำขำโลตัสสุพรรณบุรี
33.สำขำบิ๊กซีนครพนม
34.สำขำโลตัสสงขลำ
35.สำขำบิ๊กซีศรีมหำโพธิ(ปรำจีนบุรี)
36.สำขำโรบินสันร้อยเอ็ด
37.สำขำพังงำ
38.สำขำโรบินสันมุกดำหำร
39.สำขำโครำช
40.สำขำศรีรำชำ
41.สำขำโลตัสขอนแก่น
42.สำขำโลตัสแม่สอด
43.สำขำโลตัสนครศรีธรรรำช

44.สำขำเซ็นทรัลระยอง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
ศูนย์กำรค้ำสหไทยพลำซ่ำ เลขที่ 1392 ถ.ศรีปรำชญ์ ต.ท่ำวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช
320 หมู่ที่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 1 แลขที่ 279/1 ถ.สุขุมวิท อ.แกลง จ.ระยอง
ชั้น 2 ห้ำงบิ๊กซี เลขที่ 140/20 ถ.มำลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 36 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
เดอะสกำยชอปปิ้งเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขที่ 59/99 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยำ
เลขที่ 124/12 หมู่ที่ 10 ห้ำงเทสโก้ โลตัส ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ชั้น5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชั้น2 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ห้อง 235 เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เลขที่ 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
ห้ำงโรบินสัน เลขที่ 88/8 ถนนนิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่ ถ.กำญจนวณิชย์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
อำคำรเทสโก้โลตัส ชั้น 1 เลขที่ 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณ
จ.สุพรรณบุรี 72000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 9/2 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนอง
ญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 64 หมู่ 2 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 618 หมู่ที่ 7ชั้น 1 ต.ท่ำตูม
อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค ช้อปปิ้ง มอลล์ เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง
อ.เมือง จ.พังงำ 82000
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 911 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร
49000
ชั้น 3 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ ถนนมิตรภำพ จ.นครรำชสีมำ
ชั้น 3 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
ชั้น 1-2 เทสโก้โลตัสซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลำ จ.ขอนแก่น
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 17 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก
อำคำรเทสโก้ โลตัส เลขที่ 15 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช 80000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ห้องเลขที่ 318 ชั้น 3 เลขที่ 99, 99/1
ถนนบำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

สำขำ
45.สำขำบิ๊กซีน่ำน
46.สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี
47.สำขำบิ๊กซีอุดรธำนี
48.สำขำโลตัส สุรำษฏร์ธำนี
49.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย
50.สำขำโลตัสขอนแก่น 2
51.สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่
52.สำขำบิ๊กซีลพบุรี
53.สำขำบิ๊กซีรำชบุรี
54.สำขำพะเยำ
55.สำขำบิ๊กซีระนอง
56.สำขำโลตัสสตูล
57.สำขำโลตัสนำดี
58.สำขำบิ๊กซีบุรีรัมย์
59.สำขำบิ๊กซีลำปำง
60.สำขำโลตัสพิมำย
61.สำขำโลตัสพยัคฆภูมิพิสัย
62.สำขำบิ๊กซีบ้ำนไผ่

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขที่ 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน
อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000
อำคำรศูนย์กำรค้ำสหไทย กำร์เด้น พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี เลขที่ 528/1
ถนนตลำดใหม่ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี
41000
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขำมเตี้ย
อ.เมืองสุรำษฏร์ธำนี จ.สุรำษฏร์ธำนี 84000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย เลขที่ 209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด
อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฏร์ธำนี 84320
เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
อำคำรศูนย์กำรค้ำไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนำรถ
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 หมู่ 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 534 หมู่ 1 ต.โคกเหนือ
อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเจริญภัณฑ์ ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ เลขที่ 127
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 4 ต.บำงนอน
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ต.ย่ำนซื่อ อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ต.นำดี อ.เมืองอุดรธำนี
จ.อุดรธำนี 41000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 150 หมู่ 7 ต.อิสำณ
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 65ถ.ไฮเวย์ลำปำง-งำว ต.สบตุ๋ย
อ.เมืองลำปำง จ.ลำปำง 52000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 85 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ
30110
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 954 หมู่ 14 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม
44410
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 100 หมู่ 6 อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น
40110

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 47

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

สำขำ
63.สำขำโลตัสจะนะ
64.สำขำบิ๊กซีสิชล
65.สำขำโลตัสประจวบคีรีขันธ์
66.สำขำอยุธยำ ซิตี้ปำร์ค
67.สำขำบลูพอร์ต
68.สำขำแจ่มฟ้ำลำพูน
69.สำขำบิ๊กซีลำพูน
70.สำขำโลตัสสุโขทัย
71.สำขำบิ๊กซีวิเชียรบุรี
72.สำขำโลตัสพิจิตร
73.สำขำโรบินสัน เพชรบุรี
74.สำขำบิ๊กซี สุวรรณภูมิ
75.สำขำโลตัส ยโสธร
76.สำขำบิ๊กซี ด่ำนขุนทด
77.สำขำบิ๊กซี โครำช 2
78.สำขำบิ๊กซี น้ำยืน
79.สำขำบิ๊กซี บ้ำนดุง
80.สำขำบิ๊กซี วังน้ำเย็น
81.สำขำโลตัส ท่ำทอง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศู น ย์ ก ำรค้ ำ เทสโก้ โ ลตั ส เลขที่ 157/4 หมู่ 5 ต.บ้ ำ นนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ
90130
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมรำช 80120
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกำะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
อำคำรศูนย์กำรค้ำอยุธยำซิตี้พำร์ค เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสำยเอเชีย
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้ำนหนองแก
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ศูนย์กำรค้ำแจ่มฟ้ำ ช็อปปิ้ง มอลล์ เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน 51000
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนกลำง
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ชั้น 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 55/2 หมู่ 4 ต.ธำนี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
ชั้น 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 157 หมู่ 4 ต.สระประดู่
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ชั้น 1 อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 122 หมู่ 8 ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
76150
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
อำคำรศูนย์กำรค้ำ เทสโก้ โลตัส เลขที่ 437 หมู่ที่ 10 ต.สำรำญ อ.เมือง จ.ยโสธร
35000
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 384 หมู่ 3 ต.ด่ำนขุนทด
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 103 ถนนปักธงชัย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครำชสีมำ 30000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34260
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 500 หมู่ที่ 9 ถนนบริบำลดำริ
ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี 41190
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 916 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวัง
น้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส เลขที่ 444 หมู่ที่ 6 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สำขำ
82.สำขำบิ๊กซี ท่ำตะโก
83.สำขำโรบินสัน กำแพงเพชร
84.สำขำท็อปส์ พิจิตร
85.สำขำบิ๊กซี สุโขทัย
86.สำขำสหไทย ทุ่งสง
87.สำขำโลตัส พัทลุง
88.สำขำศรีพงษ์พำร์ค อุตรดิตถ์
89.สำขำบิ๊กซี พังโคน
90.สำขำบิ๊กซี คำตำกล้ำ
91.สำขำบิ๊กซี ชัยภูมิ
92.สำขำบิ๊กซี สัตหีบ
93.สำขำโลตัสอู่ทอง
94.สำขำบิ๊กซีหนองบัว
95.สำขำโลตัสพิบูลมังสำหำร
96.สำขำโลตัสโคกสำโรง
97.สำขำบิ๊กซีหนองกี่
98.สำขำโลตัสศรีสะเกษ
99.สำขำโลตัสรำชบุรี
100.สำขำอัศวรรณ หนองคำย
101.สำขำบิ๊กซีลำดยำว

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 989 หมู่ 1 ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 651/1 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร 62000
ชั้น1 ศูนย์กำรค้ำท็อปส์ พลำซ่ำ พิจิตร เลขที่ 332 หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำสุโขทัย เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนกล้วย
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
อำคำรสหไทย พลำซ่ำ ทุ่งสง เลขที่ 389 หมู่ที่ 2 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำพัทลุง เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ต.เขำเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
อำคำรศูนย์กำรค้ำศรีพงษ์พำร์ค อุตรดิตถ์ เลขที่ 45/1-5 ถนนอินใจมี ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพังโคน เลขที่ 506 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 296 หมู่ที่ 11 ต.คำตำกล้ำ อ.คำตำกล้ำ
จ.สกลนคร 47250
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ต.บุ่งคล้ำ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 88/18 หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
931 อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำอู่ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
554 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
29 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำพิบูลมังสำหำร ถนนสถิตย์นิมำนกำร ตำบลพิบูล อำเภอ
พิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี
122/1 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี
199 อำคำรบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำหนองกี่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
95 อำคำรเทสโก้ โลตั ส สำขำศรีสะเกษ หมู่ ที่ 6 ต ำบลโพธิ์ อ ำเภอเมือ งศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
อำคำรเทสโก้โลตัส ตำบล หน้ำเมือง อำเภอเมืองรำชบุรี รำชบุรี 70000
อำคำรอัศวรรณ ช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 43000
อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 6 อำเภอลำดยำว จังหวัด
นครสวรรค์ 60150
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 49
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สำขำ
102.สำขำโอเชี่ยนชุมพร
103.สำขำไชยแสง สิงห์บุรี
104.สำขำโลตัสอุตรดิตถ์
105.สำขำโรบินสันชัยภูมิ
106.สำขำโลตัสพล
107.สำขำบิ๊กซีเชียงรำย
108.สำขำโลตัสมำบตำพุด
109.สำขำที.เอ็ม.เค. กำญจนบุรี
110.สำขำโลตัสบ้ำนสวน
111.สำขำโลตัสจอมทอง
112.สำขำโลตัสอ่ำงทอง
113.สำขำโลตัสเดชอุดม
114.สำขำบิ๊กซีปำกช่อง
115.สำขำกำดสวนแก้ว
116.สำขำโลตัสสระบุรี
117.สำชำมำร์คโฟร์แพร่

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศูนย์กำรค้ำโอเชี่ยน ช๊อปปิ้งมอลล์ เลขที่ 188/181 ศำลำแดง ตำบลท่ำตะเภำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
อำคำรศูนย์กำรค้ำไชยแสง เลขที่ 910 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบำงพุทรำ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 2 ถนนศรีชำววัง ตำบลท่ำอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
อำคำรศูนย์กำรค้ำโรบินสัน เลขที่ 299/9 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000
อำคำรเทสโก้ โ ลตั ส เลขที่ 11 ถนนมิ ต รภำพ ต ำบลเมื อ งพล อ ำเภอพล จั ง หวั ด
ขอนแก่น 40120
อำคำรบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 58 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย 57100
อำคำรเทสโก้โลตัส เลขที่ 158/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
อำคำรศูนย์กำรค้ำทีเอ็มเค พำร์ค เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ำมะขำม อำเภอเมือง
กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 71000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 57/37 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปำ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50160
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 73 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง
อ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14000
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 429 หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34160
อำคำรบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 28 ถนนมิตรภำพ ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง
นครรำชสีมำ 30130
อำคำรศูนย์กำรค้ำกำดสวนแก้ว เลขที่21 ถ.ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
50200
อำคำรศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส เลขที่ 91/3 ถ.มิตรภำพ ตำบำลปำกเพรียว อ.เมือง
สระบุรี 18000
ห้ำงมำร์คโฟร์ พลำซ่ำ 416 หมู่ที่ 9 ต.นำจักร อ.เมือง แพร่ 54000

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 50
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สำขำในต่ำงประเทศ 8 สำขำ
สำขำ
1.สำขำอิออน มอลล์
2.สำขำเวียงเทียน
3.สำขำปำกเซ
4.สำขำเสียมเรียบ
5.สำขำโสรยำ
6.สำขำอิออน มอลล์ 2
7.สำขำ ITEC Mall
8.สำขำบิ๊กซี ปอยเปต
2.1.3

สถำนทีต่ งั้
อำคำรศูนย์กำรค้ำอิออน มอลล์ เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง, เขตโดนเปญ
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ
เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้ำนนนชำน เมืองศรีสัตตนำค
นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
อำคำรศูนย์กำรค้ำเฟรนด์ชิปมอลล์ บ้ำนแก้วสัมพันธ์ เมืองปำกเซ แขวงจำปำศักดิ์
นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
Sivatha Road, Phum Thmey, Svay Dongkum District Siem Reap, SiemreabOtdar Meanchey, Cambodia
ชั้น5 อำคำรศูนย์กำรค้ำโสรยำ เซ็นเตอร์พ้อย ถนน 63 สงกัต บึงเรียง เขตโดนเปญ
เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ
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

รอบฉำยและโปรแกรมหนัง

โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำ เปิดให้บริกำรทุกวันตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14
ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่องใช้เวลำในกำรฉำยประมำณ 2-3 ชั่วโมง ทำให้โรงภำพยนตร์แต่ละโรงสำมำรถทำรอบฉำย
ได้เฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบต่อวัน กำรวำงโปรแกรมหนังจะถูกกำหนดโดยจำนวนหนังใหม่ที่จะเข้ำฉำยในแต่ละสัปดำห์ (Movie Line
up) และหนังที่อยู่ระหว่ำงฉำย ซึ่งโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดำห์จะมีหนังใหม่ เข้ำฉำยประมำณ 5-6 เรื่อง และหนังแต่ละเรื่องจะมี
ระยะเวลำในกำรฉำยโดยเฉลี่ยประมำณ 2-3 สัปดำห์ หรืออำจจะนำนกว่ำนั้นขึ้นอยู่กับกระแสควำมนิยมของหนัง
2.1.4 ภำพยนตร์ที่เข้ำฉำย
โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ดำเนินนโยบำยผูกพันธมิตรกับทุกค่ำยบริษัทตัวแทนภำพยนตร์ เปิด
กว้ำงให้ทุกค่ำยนำภำพยนตร์เข้ำฉำยด้วยเงื่อนไขกำรแบ่งรำยได้ค่ำบัตรเข้ำชมที่ต่ำงกันขึ้นอยู่กับควำมนิยมของภำพยนตร์เรื่อง
นั้นๆ จะเห็นได้ว่ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ทำให้ภำพยนตร์ส่วนใหญ่ทมี่ ีกำหนดเข้ำ
ฉำยในปี 2563 ถูกเลื่อนเป็นจำนวนมำกจึงต้องนำภำพยนตร์ที่เคยเข้ำฉำยแล้วในอดีตแต่ยังได้รับควำมนิยมอยู่นำกลับมำฉำย
ใหม่ ซึ่งภำพยนต์ที่เข้ำฉำยทั้งหมดในปี มีจำนวน 266 เรื่อง หรือเฉลี่ยมีภำพยนตร์เข้ำใหม่ทุกสัปดำห์ๆ ละ 5-7 เรื่อง ซึ่ง
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้พิจำรณำคัดเลือกภำพยนตร์ที่มีคุณภำพหลำกหลำยแนว ตรงควำมต้องกำรของผู้ชมเข้ำฉำยทั้งหมด 204
เรื่อง หรือร้อยละ 77 ของภำพยนตร์ทั้งหมด และวำงโปรแกรมกำรฉำยในโรงภำพยนตร์ให้นำนขึ้นโดยมีรำยละเอียดประกอบ
ดังนี้
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ประเภทของภำพยนตร์

จำนวนทีฉ่ ำยใน
เครือเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์ (เรือ่ ง)
174
30
204

จำนวนทีฉ่ ำยทัง้ หมด(เรือ่ ง)

รวมภำพยนตร์ต่ำงประเทศ
ภำพยนตร์ไทย
รวมภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยทั้งหมด
2.1.5

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

224
42
266

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์จะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสำขำและประเภทของเก้ำอี้นั่งที่ให้ควำมสะดวกสบำยระหว่ำงกำร
ชมภำพยนตร์ และระบบกำรฉำยที่ต่ำงกันทั้ง ระบบปกติ ระบบสองมิติ 2D และระบบสำมมิติ 3D ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ และซีนเี พล็กซ์
รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ตอ่ ทีน่ งั่
(บำท)
50-80
70-280
90-300
180-300
220-320
220-370
300-300
300-400
350-370
500-500
500-900
500-600
500-600
600-700
600-600
600-700
600-600
800-1,900
900-1,100
1,600-1,800

ประเภทเก้ำอีน้ งั่
Happy Seat
Normal Seat
Honeymoon Seat แบบพับที่เท้ำแขนได้
First Class เก้ำอี้นั่งแบบพับที่เท้ำแขนได้บนชั้นลอย
Platinum
Milano Chair
Hall Of Fame
Emperor เก้ำอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขำได้
Mega Milano Chair
Ulitma
Opera Chair (Pair) เก้ำอี้คู่ขนำดกว้ำง
Opera
Honeymoon Twin Seat
Westgate Chair (Pair)
Opera Deco (Pair)
Milano Twin Seat
Galleria
Ultra Chair (Pair)
Ultra Screen
Mega Ultra Screen
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โรงภำพยนตร์ในเครืออีจวี ี ซีนมี ำ่ / เมเจอร์ ซีนมี ำ่
ประเภทเก้ำอีน้ งั่
Happy Seat
Normal Seat
Honeymoon Seat
Double Arm Chair
Gold Class
Premier (Pair)
Milano Twin Seat (Pair)
Opera Chair (Pair)

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ตอ่ ทีน่ งั่ (บำท)
50-90
70-300
90-320
300-370
350-370
400-640
500-640
500-740

โรงภำพยนตร์พำรำกอนซีนเี พล็กซ์ ควอเทียร์ซเี นอำร์ต ไอคอนซีเนคอนิค และโรงพิเศษ IMAX ,4DX,Real D
ประเภทเก้ำอีน้ งั่
Normal Seat
Candy Seat
Honeymoon Seat
Premium
Honey Seat
Privilege Chair
Premium X Chair
Privilege X Chair
First Class
Platinum
Iconic Chair
Privilage Chair
Privilege XL Chair
Quartier Chair
Single Sofa Bed
Royal Balcony
Opera Chair (Pair)
Double Sofa Bed (Pair)
Honeymoon Twin Seat
Opera Chair
Opera Deco (Pair)
Paragon Chair (Pair)

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ตอ่ ทีน่ งั่ (บำท)
100-370
120-270
120-330
140-500
140-290
160-340
190-340
210-360
230-300
250-340
300-390
300-600
300-350
300-420
300-320
320-370
600-1240
700-800
700-740
700-840
700-740
900-940
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ประเภทเก้ำอีน้ งั่

รำคำบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ตอ่ ทีน่ งั่ (บำท)
1,000-1,040
1,100-1,200
2,000-2,200

Paragon X Chair (Pair)
Q CoCoon Chair (1 Seat)
Q CoCoon Chair (Pair)

2.1.6

บริกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น (Concession)

รำยได้จำกส่วนบริกำร Concession หน้ำโรงภำพยนตร์ เป็นรำยได้เสริมที่สำคัญและสร้ำงควำมครบวงจรในงำน
บริกำรให้แก่ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรำยได้รวม โดยมีสินค้ำหลัก คือ ป๊อป
คอร์น (Popcorn) และเครื่องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภำชนะที่ออกแบบให้เข้ำกับภำพยนตร์ ที่ได้รับควำมนิยมในขณะนั้น
และมีสินค้ำเสริมเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและเพิ่มทำงเลือกให้ลูกค้ำ อำทิเช่น แซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทำนเล่นจำพวก
ขนมซองนำนำชนิดอย่ำง มันฝรั่งแผ่นกรอบ (Potato Chip) สำหร่ำยอบกรอบ และลูกอม เป็นต้น
นอกเหนือรสชำติของป๊อปคอร์นที่กลมกล่อม ร้อนๆ หอมกรุ่น แล้ว กำรกำหนดจำนวนจุดขำยหรือเคำน์เตอร์บริกำร
ให้เพียงพอกับจำนวนโรงภำพยนตร์ จำนวนที่นั่งรวมและจำนวนผู้มำใช้บริกำร ประกอบกับกำรตกแต่งเคำน์เตอร์บริกำรให้
สะอำดสวยงำมสะดุดตำทันสมัยสอดคล้องกับรสนิยมของลูกค้ำ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งกำรจัดตำแหน่งกำรวำงสินค้ำ ใน
เคำน์เตอร์ให้สะดวกต่อกำรให้บริกำรเพื่อลดระยะเวลำกำรรอคิวเข้ำซื้ อ เป็นกลยุทธ์กำรขำยที่สำคัญ สำมำรถสร้ำงควำม
ประทับใจ ควำมน่ำสนใจ และกระตุ้นยอดขำยสินค้ำได้เป็นอย่ำงดี
จำกสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ระบำดของไวรั สโคโรนำ (COVID-19) บริ ษั ท พยำยำมเพิ่ม ช่ อ งทำงกำรจ ำหน่ ำยกำร
จำหน่ำยป๊อปคอร์น เช่น กำรจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพิ่มขึ้น ซึ่งผลตอบรับ ค่อนข้ำงดีถึง 6% ที่
เพิ่มขึ้นจำก delivery และช่องทำงออนไลน์
2.2

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจโรงภำพยนตร์

2.2.1

กลยุทธ์กำรตลำด

ด้วยกำรวำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่จะเป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภำพยนตร์เป็นสินค้ำหลัก กลุ่มเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ก้ำวสู่กำรเป็นผู้นำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ด้วยกำรดำเนินกลยุทธ์กำรแข่งขันอย่ำงมืออำชีพตลอดมำตั้งแต่เริ่มกิจกำร
โดยกำรวำงตำแหน่งกำรตลำด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภำพยนตร์เป็นโรงภำพยนตร์ที่มีมำตรฐำนของสถำนที่
และงำนบริกำรในระดับสูงเทียบเท่ำโรงแรมระดับห้ำดำว ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมนิยมในศูนย์บันเทิง และด้วยกำรใช้กลยุทธ์
กำรสร้ำงชื่อสินค้ำ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ให้กับทั้งโรงภำพยนตร์และศูนย์บันเทิง จำกสโลแกน
“ร่วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ที่พร้อมจะสรรหำสุดยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของทุกควำมล้ำสมัยจำกโลกบันเทิง มำนำเสนอแก่ลูกค้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันโรงภำพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นที่นิยมของลูกค้ำในด้ำนบริกำรบันเทิงที่ได้มำตรฐำน ทันสมัยและครบวงจร
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กลยุทธ์กำรตลำดหลักๆ ที่นำมำใช้ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์โรงภำพยนตร์มำตรฐำนสูง
โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำทุกโรง มีจุดเด่นที่เหนือและแตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ของคู่แข่งอย่ำง
ชั ด เจน (Product Differentiation) ในเรื่ อ งควำมสวยงำมหรู ห รำของสถำนที่ บ ริ ก ำรทั้ ง ภำยนอกและภ ำย ใน
โรงภำพยนตร์และควำมทันสมัยของระบบเทคโนโลยีด้ำนภำพและเสียง ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรติดตำมศึกษำพฤติกรรมของ
ลู ก ค้ ำ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรโรงภำพยนตร์ (Moviegoer) อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง พบว่ ำ ลู ก ค้ ำ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ควำมสวยงำมและควำม
สะดวกสบำยของสถำนที่เป็นอันดับหนึ่งในกำรเลือกใช้บริกำรโรงภำพยนตร์ ดังนั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงกำหนดเป็น
นโยบำยและแผนงำนที่ต่อเนื่องในกำรปรับปรุงและพัฒนำสำขำให้มีควำมสวยงำมและทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยมำตรฐำนโรงแรม
ระดับ 5 ดำว เป็นสำคัญ
1.1 กลยุทธ์ด้ำนทำเลที่ตั้งที่สมบูรณ์
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำหนดนโยบำยในกำรเลือกทำเลที่ตั้งสำขำโรงภำพยนตร์ให้กระจำยครอบคลุมพื้นที่ตำบล
อำเภอในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยมีองค์ประกอบสำคัญคืออยู่ในเขตพื้นที่แหล่งชุมชน ใจกลำงเมือง ใกล้
สถำนศึกษำ ใกล้ห้ำงสรรพสินค้ำ ใกล้สถำนที่ทำงำนบริษัทเอกชน ใกล้สถำนที่รำชกำร ใกล้แหล่งชุมชนที่พักอำศัย และอยู่ใน
เส้นทำงที่กำรสัญจรไปมำสะดวก มีรถประจำทำงผ่ำนหลำยสำยและเป็นทำงผ่ำนออกสู่ภำคต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ โดย
แบ่งเป็น 4 รูปแบบทำงธุรกิจได้แก่ Stand alone Complex, สำขำในห้ำงสรรพสินค้ำ, สำขำใน Hypermarket และสำขำใน
ศูนย์กำรค้ำแบบเปิด เพื่อให้เหมำะสมกับในแต่ละทำเลที่ตั้งของสำขำ
1.2 กลยุทธ์กำรทำกำรตลำดเชิงรุกกับลูกค้ำ
เพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำและรักษำควำมสัมพันธ์อันดีอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ดำเนินกลยุทธ์กำรตลำด
เชิงรุกกับลูกค้ำ โดยบริษัทมีแผนกำรตลำดที่มีควำมรวดเร็วและมีควำมคล่องตัวในกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นแบบ Direct marketing เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ กลยุทธ์กำรทำกำรตลำดเชิงรุกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย
 กำรนำเสนอสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำย รวมถึงจัดภำพยนตร์เข้ำฉำยที่ครบอรรถรสมำกที่สุด
 งำนบริกำรที่ประทับใจระดับมำตรฐำนโรงแรม ที่เข้ำใจ เข้ำถึงลูกค้ำ เป็นสำคัญ
 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถจำแนกออกได้เป็น 3 วิธีกำร
แบบที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยพิเศษเฉพำะช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น ช่วงปิดเทอม,ช่วงปลำยปี เป็นต้น และกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยทั้งปี เช่น ทำบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่ลูกค้ำในกำรเข้ำชม และกำรซื้อบัตร
ชมภำพยนตร์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรทำกิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty Program) รวมถึงกำรทำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษบำง
ช่วงเวลำอีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็นของสะสม เช่น กำรแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภำพ โฆษณำ ภำพยนตร์ที่ค่ำยภำพยนตร์ผลิต
ออกมำเพื่อแจกให้กับผู้ชมภำพยนตร์ที่นิยมสะสมเป็นที่ระลึก และเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงภำพยนตร์ที่จะเข้ำฉำยใน
โปรแกรมถัดไป อีกช่องทำงหนึ่ง
แบบที่ 3) แบบเป็นบัตรกำนัล เช่น บัตร Gift Card ใช้แทนกำรส่งของขวัญให้แก่กันในเทศกำลต่ำงๆ และบัตรของขวัญ
สำหรับองค์กร ที่สำมำรถพิมพ์รูปภำพ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรได้ เพื่อมอบให้ลูกค้ำหรือผู้มีอุปกำรคุณ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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1.3
กลยุทธ์กำรสร้ำงพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เช่นบริษัทตัวแทนจำหน่ำย
ภำพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ควำมร่วมมืออำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ในกำรทำโปรโมชั่นหนังแต่ละเรื่องจัดฉำย
หนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้งกำรช่วยจัดโปรแกรมรอบฉำยหนังให้เหมำะสมกับควำมนิยมของตลำด โดยแต่ละ
สำขำจะวำงโปรแกรมหนัง จำนวนรอบฉำยของหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน และมีควำมยืดหยุ่น โดยหนังเรื่องใดที่มีกระแส
ควำมนิยมมำกจะถูกวำงรอบฉำยจำนวนมำกรอบขึ้น เพื่อรองรับกระแสควำมนิยมในกำรเข้ำชมภำพยนตร์เรื่องนั้นๆ ใน
ขณะเดียวกันหนังเรื่องใดที่เข้ำฉำยแต่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมน้อยก็จะถูกถอดจำกโปรแกรมเร็ว ทั้งนี้เพื่อจะได้นำหนังเรื่องที่
ได้รับควำมนิยมมำกกว่ำเข้ำฉำยแทนเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองได้ทันกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่สำคัญคือสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทเจ้ำของสินค้ำบริษัทใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็น
บริษัทที่มีชื่อทำงกำรค้ำเป็นสำกล (International Brand) และมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มเดียวกับลูกค้ำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
โดยโรงภำพยนตร์จะร่วมทำแผนกำรตลำดกับกลุ่มสปอนเซอร์อย่ำงต่อเนื่อง เช่นกำรทำโฆษณำบนจอ ภำพยนตร์และกำรทำ
โปรโมชั่นภำยในพื้นที่สำขำ เป็นต้น
2. ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
เนื่องด้วยภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในปัจจุบันมีจำนวนมำกและมีหลำกหลำยประเภท บริษัทให้ควำมใส่ใจในกำรจัดหำ
ภำพยนตร์ทเี่ ข้ำมำฉำยให้เหมำะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ฐำนลูกค้ำผู้ชมภำพยนตร์ค่อนข้ำงกว้ำง กลุ่มลูกค้ำของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงำน วัยสูงอำยุ และกลุ่มที่มำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงำนจะมีควำมถี่ใน
กำรใช้บริกำรชมภำพยนตร์สูงกว่ำกลุ่มอื่น ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกควำมสะดวกด้ำนเวลำและควำมชอบดูภำพยนตร์หลำกแนว
กว่ำกลุ่มลูกค้ำอื่น จัดโปรแกรม มูฟวี่ออนดีมำนท์ เพื่อจัดหำภำพยนตร์เข้ำฉำยได้ตรงใจลูกค้ำมำกขึ้น
นอกจำกกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้นิยมชมภำพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้ควำมสำคัญกับ
กำรขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยขยำยเข้ำสู่กลุ่มผู้ที่ยังไม่นิยมชมภำพยนตร์ (Non-moviegoers) หรือผู้ที่ยังไม่
ชอบไปโรงภำพยนตร์ ซึ่ งบริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ ำ ยั งมี อี ก เป็ น จ ำนวนมำก กำรท ำกำรตลำดโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ำรเข้ ำ ถึ งหรื อ Direct
marketing ชักชวนให้ลองใช้บริกำร มีส่วนลด หำกกำรทำกำรตลำดกับลูกค้ำกลุ่มนี้สำเร็จจะสำมำรถทำให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ เพิ่มฐำนลูกค้ำและจำนวนยอดขำยให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เป็นอย่ำงดี นอกเหนือจำกกำรกระตุ้นยอดขำยจำก
กลุ่ม Moviegoers ซึ่งนิยมติดตำมชมภำพยนตร์เป็นประจำ กำรขยำยฐำนลูกค้ำนอกจำกกลุ่มคนทำงำนและครอบครัว แบ่ง
ตำมบัตรสมำชิกเงินสดและสะสมแต้ม ได้แก่ MGEN Kids (สำหรับเด็ก) MGEN regular (สำหรับวัยทำงำน) และ MGEN
Freedom (สำหรับผู้สูงอำยุ) แล้ว บริษัทยังสร้ำงฐำนลูกค้ำกลุ่มนักเรียน นักศึกษำซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนำดใหญ่ และมีไลฟ์สไตล์ที่
ทันสมัย อย่ำงบัตรสมำชิกเงินสดและสะสมแต้ม MGEN Student (สำหรับนักเรียน) และบัตรสมำชิก M Pass ดูหนังไม่อั้น
เหมำจ่ำยรำยเดือนสำหรับนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งค่อนข้ำงตรงกับไลฟ์สไตล์เด็กวัยรุ่น
3. ช่องทำงกำรจำหน่ำย
กำรจำหน่ำยตั๋วเข้ำชมภำพยนตร์ นอกจำกผ่ำนช่องจำหน่ำยตั๋ว (Box Office) หรือเครื่องจำหน่ำยตั๋วอัตโนมัติ (ETicket) บริเวณด้ำนโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็นวิธีเดิม แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ลูกค้ำในกำรซื้อตั๋วเข้ำชมภำพยนตร์ และลดระยะเวลำในกำรรอซื้อตั๋วที่จุดจำหน่ำยตั๋ว ลูกค้ำเพียงนำ QR Code มำ
Scan ที่บริเวณทำงเข้ำโรงภำพยนตร์ ก็สำมำรถเข้ำรับชมภำพยนตร์ได้เลย เพื่อเป็นกำรประหยัดเวลำของลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก
บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรจอง และ/หรือ จำหน่ำยตั๋วที่หลำกหลำย ได้แก่
1) ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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เว็บไซต์ www.majorcineplex.com , www.egv.com, www.paragoncineplex.com และ
www.esplanadecineplex.com

3) Mobile Application ,Line Pay
2.2.2
ก.

ภำวะกำรแข่งขัน
มูลค่ำตลำดภำพยนตร์

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำลดลงจำกผลกระทบของวิกฤติกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคที่เกิดขึ้น ทำให้มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้นโดยประมำณ 2,000 ล้ำนบำท เป็นส่วนของมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรำยได้จำกค่ำขำยบัตรชมภำพยนตร์ ประมำณร้อยละ 51 ของมูลค่ำตลำด
รวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 เป็นมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ที่จำหน่ำยผ่ำนระบบสำยหนังในต่ำงจังหวัด ซึ่งตอบโจทย์กำรขยำย
สำขำออกสู่ต่ำงจังหวัดของบริษัท เป็นอย่ำงมำก
ข.

โอกำสเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์

1) โอกำสเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์ ในสถำนกำรณ์ปกติสำมำรถประเมินได้จำกตัวชี้ (Indicator) ทำงธุรกิจได้แก่
จำนวนประชำกรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษัทฯ คำดว่ำประชำกรในประเทศไทย จำนวนกว่ำ 70
ล้ำนคนเฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อโรง (ประมำณ 1,300 โรง) อยู่ที่ระดับประมำณ 54,000 คนต่อโรง มีระดับรำคำตั๋ว
เฉลี่ย (Average ticket price) เท่ำกับประมำณ 5 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศเกำหลีใต้ ที่มี
จำนวนประชำกรประมำณ 51 ล้ำนคน เฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อ โรง (ประมำณ 3,173 โรง) อยู่ที่ระดับประมำณ
17,000 คนต่อโรง มีระดับรำคำตั๋วเฉลีย่ เท่ำกับประมำณ 7 ดอลลำร์สหรัฐฯ จำนวนตั๋วภำพยนตร์ที่ขำยได้ในปี 2562
ในประเทศเกำหลีใต้ มีจำนวนประมำณทั้งสิ้น 227 ล้ำนใบ ในขณะที่ประเทศไทยในสถำนกำรณ์ปกติ มีจำนวน
ประมำณ 40 ล้ำนใบ ซึ่ง เปรียบเทียบกับประเทศเกำหลีใต้แล้วแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยยังมีภำวะจำนวนโรง
ภำพยนตร์น้อยกว่ำจำนวนประชำกร (Under Screen) คือ มีจำนวนภำพยนตร์ (Software) ที่ผลิตออกมำและรอจะ
เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์รอบแรกมำกกว่ำจำนวนโรงภำพยนตร์ (Hardware) ที่รองรับ ทำให้ภำพยนตร์แต่ละเรื่องมี
ระยะเวลำกำรเข้ำฉำยและจำนวนรอบที่ฉำยในโรงภำพยนตร์ได้ระยะเวลำจำกัดโดยเฉลี่ยประมำณ 2–3 สัปดำห์
ระยะเวลำกำรฉำยและจ ำนวนรอบฉำยจะเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง ขึ้ น อยู่ กั บ ควำมนิ ย มของภำพยนตร์ เ รื่ อ งนั้ น ๆ
เปรียบเทียบกับควำมนิยมของหนังเรื่องอื่นที่มีกำหนดกำรเข้ำฉำยในช่วงเดียวกันเป็นปัจจัยสำคัญ และเมื่อพิจำรณำ
เปรียบเทียบจำนวนภำพยนตร์ที่ผลิตในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภำพยนตร์จำกฮอลลีวูดที่มีจำนวนสูงถึงปีละประมำณ
กว่ำ 700 เรื่อง กับจำนวนภำพยนตร์ที่สำมำรถนำเข้ำมำฉำยในประเทศได้เพียงปีละประมำณ 200-300 เรื่อง
2) ในภำคเอกชน หลำยๆ บริษัทนอกจำกจะได้เพิ่มกำรลงทุนในอุตสำหกรรมภำพยนตร์มำกขึ้น ทั้งในส่วนของจำนวน
ภำพยนตร์ไทยที่เพิ่มขึ้นจำกหลำยๆ ค่ำย เช่น ไฟว์สตำร์, GDH559 , สหมงคลฟิล์ม , M39 , Transformation film
,T Moment และ CJ Major Entertainment เป็นต้น ยังเกิดโมเดลกำรร่วมทุนในกำรผลิตภำพยนตร์จำกหลำยๆ
พำร์ ต เนอร์ ที่ เ ล็ งเห็ น ถึ งโอกำสในกำรลงทุ น และท ำให้ เกิ ด ผู้ผลิต ที่ มีค วำมรู้ และประสบกำรณ์เ พิ่ มขึ้ น ในตลำด
ภำพยนตร์ไทย และยังเน้นในด้ำนคุณภำพให้มำกขึ้นด้วย ทั้งในส่วนของงบประมำณกำรถ่ำยทำ สถำนที่ถ่ำยทำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ภำพยนตร์ที่มีขนำดใหญ่ และได้มำตรฐำนสูงขึ้นเทียบชั้นได้กับ Hollywood ในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งทำให้สัดส่วนรำยได้
จำกภำพยนตร์ไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภำครัฐได้พยำยำมส่งเสริมให้ผู้สร้ำงภำพยนตร์ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนใช้
ประเทศไทยเป็นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ ซึ่งสัญญำณต่ำงๆ เหล่ำนี้น่ำจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทำงตรง และในระยะ
ยำวต่อไป
3) ในต่ำงจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงหนังรุ่นเก่ำ ที่มี
สภำพค่อนข้ำงทรุดโทรม ไม่ทันสมัย ทำให้ทำงกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่ำโอกำสในกำรขยำยกำรเติบโตไปใน
ต่ำงจังหวัด ตำมตำบล อำเภอต่ำงๆ ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกำสสูง นอกจำกนั้นประชำกรในต่ำงจังหวัดมีกำลัง
ซื้อสูง และขำดควำมบันเทิงในรูปแบบโรงภำพยนตร์ที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน ทำให้ควำมต้องกำรที่จะได้รับควำม
บันเทิงในรูปแบบนี้มีสูงมำกด้วย
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่ำธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยในประเทศยังมี โอกำสในกำร
เติบโตอีกมำกจำกกำรที่หลำยๆ ฝ่ำยเข้ำมำลงทุนและสนับสนุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ภำยในประเทศ ซึ่งโรงภำพยนตร์ถือเป็น
ช่องทำงที่สำคัญสำหรับวงกำรภำพยนตร์ทั้งภำยในประเทศ และทั่วโลกที่ต้องอำศัยช่องทำงนี้ในกำรเผยแพร่ผลงำนภำพยนตร์
เป็นลำดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ ช่องทำงอื่นๆ ในลำดับถัดไป ดังนั้นโรงภำพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีมำตรฐำนสูง ทั้งด้ำน
สถำนที่ และระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ชม ดังนั้นบริษัทฯ จึ งยังคงนโยบำยในกำรขยำยเข้ำสู่พื้นที่ใน
เขตปริมณฑลและต่ำงจังหวัด เพื่อทำให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกในกำรไปชมภำพยนตร์มำกยิ่งขึ้น
ค.
ผู้ประกอบกำรโรงภำพยนตร์ (คู่แข่งขัน)
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบัน มี 2 รำยหลัก ดังนี้
ชื่อโรงภำพยนตร์
บริษทั ผูป้ ระกอบกำร
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พำรำ
กอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพลำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
นำด ซีนีเพล็กซ์
เอส เอฟ เวิ ล์ ด , เอส เอฟ
บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
เอ็กซ์ และ เอส เอฟ ซีนมี ่ำ
ที่มำ: บริษัทตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์และเว็บไซด์ของบริษัทฯ

จำนวนสำขำ

จำนวนโรงภำพยนตร์

164

778

60

391

เนื่องด้วยลักษณะเฉพำะของกำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็นสำคัญ อีกทั้ง
ขนำดของเงินลงทุนจำนวนมำกและทำเลที่ตั้งสำขำที่เหมำะสมทำงเศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงจำกัด ทำให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจล้วน
เป็นรำยเดิมที่อยู่ในวงกำรเท่ำนั้นและเป็นกำรยำกสำหรับรำยใหม่จะเข้ำมำเริ่มธุรกิจ
ง.

ส่วนแบ่งตลำด
ปัจจุบันโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลำดรวมกัน ประมำณร้อยละ 701 ส่วนที่เหลืออีก
ประมำณร้อยละ 30 เป็นของโรงภำพยนตร์รำยอื่นอีกจำนวนหลำยรำย ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลำดจะวัดจำกยอดขำยตั๋วภำพยนตร์แต่
ละเรื่องเฉพำะในรอบสัปดำห์แรกที่เข้ำฉำย

1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และSONY
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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จ.

แนวโน้มภำวะกำรแข่งขัน
บริษัทฯ ประเมินภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจโรงภำพยนตร์ปี 2563 มีกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิงออนไลน์ม ำกขึ้น
ส่งผลให้ผู้ผลิตคอนเทนด์ แข่งขันกันผลิตงำนที่มีคุณภำพมำกขึ้นและปริมำณที่มำกขึ้น ดังนั้นกำรที่ โรงภำพยนตร์พัฒนำและ
นำเสนอระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภำพและเสียงมำให้บริกำรผู้ชม ทั้งยังคัดสรรภำพยนตร์และคอนเทนด์ที่น่ำสนใจมำนำเสนอ
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรเพิ่มอรรถรสให้แก่ลูกค้ำ ได้มำกกว่ำบันเทิงออนไลน์ ทั้งยังปรับปรุงตกแต่งสถำนที่บริกำรให้ทันสมัย
สวยงำมอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับควำมนิยมที่ปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วของลูกค้ำ กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำในกำร
เข้ำถึงบริกำรของบริษัทฯ รวมถึงกำรขยำยสำขำเข้ำสู่พื้นที่ทำเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่ำงจังหวัดมำกขึ้น แนวโน้มกำร
แข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำในระยะยำวมำกกว่ำ
2.3

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

2.3.1

กำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ำย

ก.

ภำพยนตร์
โรงภำพยนตร์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ไม่ มี ภ ำระต้ น ทุ น ในกำรจั ด ซื้ อ ภำพยนตร์ ลั ก ษณะกำรประกอบธุ ร กิ จ โรง
ภำพยนตร์จะเปิดรับภำพยนตร์เข้ำฉำย จำกทุกค่ำยผู้ผลิตทั้งค่ำยต่ำงประเทศและในประเทศ ผ่ำนบริษัทตัวแทนจำหน่ำย
ภำพยนตร์ทั้งรำยใหญ่และรำยอิสระ โดยเป็นกำรเจรจำตกลงส่วนแบ่งรำยได้จำกยอดขำยตั๋วเข้ำชมภำพยนตร์ทั้งนี้ไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรห้ำมฉำยในโรงภำพยนตร์เครืออื่น และยอดขำยตั๋วเข้ำชมภำพยนตร์นั้นรวมส่วนที่เป็น โปรโมชั่น หรือ
ส่วนลดของโรงภำพยนตร์ด้วย ในลักษณะเรื่องต่อเรื่องและโรงต่อโรง ไม่มีกำรทำสัญญำผูกพันระยะยำว อำนำจกำรต่อรอง
อัตรำส่วนแบ่งรำยได้จะอยู่บนพื้นฐำนของประวัติยอดขำยตั๋ว ผู้ประกอบกำรรำยใดที่มีโรงภำพยนตร์จำนวนมำก ลูกค้ำให้ควำม
นิยมและมีประวัติกำรทำยอดขำยตั๋วสูงอย่ำงต่อเนื่อง จะมีอำนำจกำรต่อรองส่วนแบ่งสูงตำมไปด้วย
ข.
บริษัทตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์
บริษัทตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์สำมำรถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริษัทตัวแทนจำหน่ำย และบริษัท
ผู้สร้ำงภำพยนตร์และจัดจำหน่ำย

บริษัทตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ
1) บริษัทในเครือของบริษัท และบริษัทตัวแทนจำหน่ำยภำพยนตร์รำยใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ได้แก่ บริษัท
เอ็มพิคเจอร์ จำกัด ,บริษัท มงคลฟิล์ม จำกัด,บริษัท เอ็มวีพี จำกัด,บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส
(ฟำร์อีสต์) จำกัด ,บริษัท วอนเนอร์ บำร์เทอร์ส (FE) จำกัด ,บริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด และบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส รี
ลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
2) บริษัทตัวแทนจำหน่ำยอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทผลิตรำยใด
แต่จะเป็นผู้ซึ่งจะนำเข้ำภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศ หรือผู้ที่จัดหำภำพยนตร์ภำยในประเทศเอง โดยจะทำธุรกิจใน
ลักษณะซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์จำกบริษัทผู้ ผลิตหรือผู้สร้ำงภำพยนตร์ จำกตลำดค้ำภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ เช่น
เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ หรือจำกผู้สร้ำงภำพยนตร์รำยเล็กภำยในประเทศทั่วไป โดยอำศัยเน็ตเวิร์คที่มีอยู่
ในกำรดำเนินธุรกิจ

บริษัทผู้สร้ำงภำพยนตร์ไทยและจัดจำหน่ำย
บริษัทผู้สร้ำงภำพยนตร์ไทย มีผู้ที่เข้ำมำในวงกำรผลิตภำพยนตร์เพิ่มขึ้นหลำยค่ำย เช่น กลุ่มของบริษัท อำร์เอส
โปรโมชั่น, กลุ่มของบริษัทแกรมมี่ , กลุ่มในเครือสถำนีโทรทัศน์ช่อง 3, กลุ่มไฟว์สตำร์, กลุ่มสหมงคลฟิล์ม กลุ่มบริษัท โมโน
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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กรุ้ป รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทเมเจอร์ อำทิเช่น บริษัท M39 จำกัด ,บริษัท ทรำนฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัดและบริษัท ซีเจ
เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มที่ธุรกิจภำพยนตร์ไทยมีกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง จึงมี ผู้ประกอบกำรหลำย
ค่ำยที่ อำทิเช่น บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอเทนเม้นท์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ำเล็งเห็นโอกำสในกำรลงทุนและเข้ำ สู่ธุรกิจนี้
กำรร่วมลงทุนสร้ำงภำพยนตร์ เป็นกำรลดควำมเสี่ยงในแง่กำรลงทุนกำรสร้ำงภำพยนตร์ได้ดีกว่ำในอดีต จะช่วยให้กระจำย
ควำมเสี่ยง ลดกำรขำดทุนจำกกำรผลิต รวมถึงมีทุนสร้ำงภำพยนตร์คุณภำพได้มำกขึ้น และมีตลำดหำรำยได้จำกช่องทำงต่ำงๆ
ทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกพันธมิตรที่เข้ำร่วมมีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน อีกทั้งยังมีส่วนทำให้ภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มี
คุณภำพและประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
2.3.2

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรรณรงค์และปลุกจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้ำ ลด ละ เลิก กำรใช้
หลอดซึ่งเป็นขยะฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวทิ้งและยำกต่อกำรย่อยสลำย ซึ่งเป็นปัญหำขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำกำรจัดตั้ง Green Cinema Committee ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และควำมยั่งยืนองค์กร เพื่อดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึง กำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นจำกกำร
ใช้ ห ลอด ที่ ผ ลิ ต จำกวั สดุธ รรมชำติอ ย่ำ งน้ำตำลอ้อ ยที่ สำมำรถย่อ ยสลำยได้เ องตำมธรรมชำติ เริ่ ม ให้ บ ริก ำรตั้ งแต่เดือน
กรกฎำคม 2562 กำรใช้ถุงกระดำษ แทนถุงพลำสติกที่ย่อยสลำย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เชิญชวนลูกค้ำซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ให้ตระหนักและใส่ใจปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยได้ จัดวำงถังขยะแยกประเภท ได้แก่ พลำสติก, กระดำษ และ ขยะทั่วไป เพื่อง่ำย
ต่อกำรทิ้งและง่ำยต่อกำรนำไปกำจัดขยะต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหำขยะล้นเมืองและกำรกำจัดขยะที่ถูกวิธีซึ่งจะช่วยลดภำวะก๊ำซ
เรือนกระจกที่เกิดจำกกำรกำจัดขยะที่ผิดประเภท อีกทั้งมุ่งเนนกำรนำขยะกลับมำใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละพื้นที่

ธุรกิจโบว์ลงิ่ คำรำโอเกะและไอซ์สเก็ต (Bowling Karaoke & Ice Skate Business)
ด้วยกำรวำงกลยุทธ์กำรตลำดเน้นสร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนบริกำรเพื่อเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยำยเข้ำสู่ธุรกิจโบว์ลิ่งใช้ชื่อทำงกำรค้ำว่ำ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์
โบว์ล ” สุดยอดโบว์ลิ่งสมบูรณ์แบบ โดยวำงนโยบำยกำรเปิดสำขำของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับกำรขยำยสำขำของโรง
ภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้งนี้ยังได้เสริมกิจกำรลำนสเก็ตน้ำแข็งรูปแบบใหม่เข้ำมำภำยใต้ แบรนด์ “ซับ ซีโร่” จำนวน 3
แห่ง ได้แก่ สำขำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน, สำขำสุขุมวิท ,สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะในปี 2540 ที่สำขำสุขุมวิท จำนวน 20 เลน โดยเน้นควำมหลำกหลำย
ของกำรบริกำรเพื่อเป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรภำยใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” ซึ่งบริกำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำเพื่อ
ควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่ำงจำกโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อกำรกีฬำ เมเจอร์
โบว์ลมีรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงบริกำรโบว์ลิ่งด้วยอุปกรณ์โบว์ลิ่งสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้งลูก พิน และ
เลน เข้ำกับบรรยำกำศบันเทิง ในลักษณะ Boutique Bowl พร้อมกำรให้บริกำรคำรำโอเกะ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้มำใช้
บริกำร พร้อมกันนี้ยังมีบริกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำรจัดกำรแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัดเลี้ยงเป็นหมู่
คณะ เป็นสถำนที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆ สำมำรถมำสังสรรค์ด้วยกันได้ ต่อมำในปี 2549 บริษัทได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่
ออกสู่ตลำดภำยใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะเป็นแฟชั่นโบว์ลิ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำย่ำนใจกลำงเมือง โดยเปิด
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ให้บริกำรแห่งแรก ณ ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอนมีโบว์ลงิ่ 38 เลน ห้องคำรำโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2
ห้อง ภำยใน 1 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลน และบริกำรคำรำโอเกะ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
อัตรำค่ำเกมส์โบว์ลิ่งถัวเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 46 บำทถึง 146 บำทต่อเกมส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำขำ ช่วงวันและเวลำทำกำร
นอกจำกนี้ยังมีบริกำรเสริมเพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ที่มำใช้บริกำรได้แก่ บริกำรให้เช่ำรองเท้ำ จำหน่ำยถุงเท้ำ และบริกำร
จำหน่ำยสินค้ำและอุปกรณ์โบว์ลิ่งในร้ำนโปรชอป (Proshop) ซึ่งเป็นร้ำนค้ำที่ดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก
บริกำรห้องคำรำโอเกะในนำม “เมเจอร์ คำรำโอเกะ” เป็นอีกหนึ่งบริกำรเพื่อควำมบันเทิงที่สอดคล้องเป็นอย่ำงดีกับ
ควำมนิยมและพฤติกรรมของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรโบว์ลิ่งที่นิยมมำกันเป็นกลุ่มคณะ ตำมนโยบำยของบริษัท เมเจอร์ โบว์ล
จะมีห้องคำรำโอเกะเปิดให้บริกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำขำ
นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดตัวลำนสเก็ตน้ำแข็งรูปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “ซับซีโร่” ซึ่งกลำยเป็นที่สังสรรค์สำหรับกลุ่มคน
รุ่นใหม่ใจกลำงเมืองสร้ำงควำมสนุกแปลกใหม่บนลำนไอซ์สเก็ตเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้ำที่นิยมกีฬำท้ำทำยสุดอินเทรนด์
ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็นสถำนที่ที่ลูกค้ำเข้ำมำเล่นกีฬำและได้รับควำมบันเทิงด้วยบนพื้นที่
ให้บริกำรต่อสำขำประมำณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจำกนั้นยังให้บริกำรลำน Academy สำหรับเรียนรู้วิธีกำรเล่นกับโค้ช
ระดับมืออำชีพด้วยบรรยำกำศส่วนตัว โดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey
ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทได้เปิดให้บริกำรเลนโบว์ลิ่งและซับซีโร่ รวมทั้งสิ้น 11 สำขำ ประกอบด้วย ในประเทศ
ไทย 8 สำขำ 210 เลน 127 ห้องคำรำโอเกะ 3 ลำนเสก็ตน้ำแข็ง และต่ำงประเทศ 3 สำขำ 35 เลนโบว์ลิ่งมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำในประเทศ
1.สำขำสยำมพำรำกอน (บลูโอ)
2.สำขำรัชโยธิน (บลูโอ)
3.สำขำรังสิต (บลูโอ)
4.สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์ (บลูโอ)
5.สำขำงำมวงศ์วำน-แครำย (บลูโอ)
6.สำขำเอสพลำนำด-รัชดำ (บลูโอ)
7.สำขำปิ่นเกล้ำ
8.สำขำสุขุมวิท (บลูโอ)
สำขำในต่ำงประเทศ
10.สำขำอิออน มอลล์

จำนวน
เลนโบว์ลิ่ง
38
36
26
24
24
22
20
20

จำนวนห้อง จำนวนลำน
คำรำโอเกะ สเก็ตน้ำแข็ง
16
19
13
25
1
13
1
17
14
10
1

13

-

-

11.สำขำสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

8

-

-

12.สำขำอิออน มอลล์ 2 ประเทศกัมพูชำ

14

-

-

245

127

3

รวมทัง้ สิน้

หมำยเหตุ : สำขำพัทยำ ปิดให้ดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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2.2

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและไอซ์สเก็ต

2.2.1

กำรตลำด

ก.
กลยุทธ์กำรตลำด
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วำงตำแหน่งสินค้ำและบริกำร (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็นสุดยอดโบว์ลิ่งที่มี
ควำมสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องกำรออกแบบและกำรให้บริกำรที่เข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำร ด้วยวัตถุประสงค์ของกำร
ดำเนินธุรกิจโบว์ลิ่งเพื่อเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์และเพิ่มควำมหลำกหลำยให้บริกำรภำยในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทำ
ให้กลยุทธ์กำรตลำดด้ำนต่ำ งๆ ที่นำมำใช้ ล้วนเป็น กลยุทธ์กำรทำตลำดร่ วมและสอดคล้ อ งกั บกลยุ ทธ์ กำรตลำดของโรง
ภำพยนตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์มำตรฐำนสูง กลยุทธ์ด้ำนทำเลที่ตั้งที่สมบูรณ์ กลยุทธ์กำรทำตลำดเชิงรุก และกลยุทธ์กำรสร้ำง
พันธมิตรธุรกิจ แม้ว่ำจะมีรำยละเอียดต่ำงกันบ้ำงเนื่องจำกควำมต่ำงในกำรดำเนินธุรกิจ นอกจำกเมเจอร์ โบว์ล ฮิต ยังมี แบ
รนด์ บูลโอ ริทึม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น โดยวำงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
ให้แตกต่ำงจำกเมเจอร์โบว์ล ซึ่งจะเน้นควำมเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้ำหมำยผู้ซึ่งชื่นชอบกำรพบปะสังสรรค์ ใน
สถำนที่ทมี่ ีบรรยำกำศหรู และกำรบริกำรเป็นเสิศ โดยสถำนที่ตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบว์ล ได้ตั้งอยู่กับห้ำงใหญ่ใจกลำงเมือง
นอกจำกนี้ในส่วนของลำนสเก็ตน้ำแข็ง ยังเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในระดับเด็ก และวัยรุ่น เนื่องจำกมีกำรจัดคลำสอบรมที่ได้รับ
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก
ข.
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ฐำนลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของธุรกิจโบว์ลิ่ง เป็นกลุ่มและช่วงวัยเดียวกับลูกค้ำของธุรกิจโรงภำพยนตร์ ที่นิยม
และชื่นชอบในควำมทันสมัยของสินค้ำและบริกำร และมีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยสินค้ำเพื่อควำมบันเทิงอย่ำงสม่ำเสมอ
ค.
กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
1.
ณ สำขำของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด์ โบว์ล
2.
ทีมงำนขำยงำนจัดเลี้ยง ที่เข้ำถึงลูกค้ำโดยตรง
2.2.2

ภำวะกำรแข่งขัน

ก.
ผู้ประกอบกำร
ในปัจจุบันผู้ประกอบกำรสถำนโบว์ลงิ่ เฉพำะกรุงเทพและปริมณฑลที่มีสำขำมำกกว่ำ 5 สำขำ มีเพียง เมเจอร์โบว์ล ฮิต
และ บลูโอ ริทึ่ม แอนด์โบว์ จึงจัดอยู่ในอันดับ 1 ของธุรกิจในประเทศไทย
ข.
แนวโน้มกำรแข่งขัน
เนื่องด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งมีข้อจำกัดอยู่หลำยประกำร ซึ่งทำให้กำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่เป็นได้ค่อนข้ำงยำก
ตัวอย่ำงข้อจำกัดเช่น ขนำดพื้นที่ให้บริกำรที่มีขนำดใหญ่ อีกทั้งถูกจำกัดด้วยควำมกว้ำงและควำมยำวของเลนโบว์ลิ่ง และเป็น
ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในกำรก่อสร้ำงสถำนที่และจัดซื้ออุปกรณ์โบว์ลิ่ง เป็นต้น
สำหรับแนวโน้มกำรแข่งขันในธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบกำรรูปแบบเดิม น่ำจะออกมำในลักษณะของกำรเร่งพัฒนำ
รูปแบบกำรให้บริกำรและอำจมีกำรแข่งขันในด้ำนรำคำประกอบด้วย ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ
ริทึมแอนด์โบว์ล”ด้วยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกค้ำที่ต่ำงกัน เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นต้น โดยที่ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สร้ำง
ควำมแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัวที่พำลูกหรือเด็กเข้ำมำ
ใช้บริกำร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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2.3

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

2.3.1

กำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ก.
บริษัทตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์โบว์ลิ่ง
อุปกรณ์โบว์ลิ่งที่มีจำหน่ำยในปัจจุบันเป็นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ ในกรณี
ของ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์โบว์ลิ่งที่ทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผู้นำอุปกรณ์
โบว์ลิ่งระดับโลก โดยเป็นกำรซื้อตรงจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
ข.
อำหำรและเครื่องดื่ม
สำหรับส่วนงำนครัวดูแลด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มนั้นกำรจัดซื้ออำหำรสดจะเป็นในลักษณะวันต่อวันโดยกำรประมูล
เปรียบเทียบรำคำแต่ละรำยส่วนเครื่องดื่มจำพวกแอลกอฮอล์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ำในกลุ่มสปอนเซอร์เป็นหลักและมีสินค้ำ
จำกรำยอื่นเสริม กำรสั่งซื้อจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของรำคำเป็นหลักไม่มีรำยประจำผูกขำดทำให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรจัดซื้อสูง
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

ธุรกิจบริกำรสือ่ โฆษณำ (Advertising Business)
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด ” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริกำรสื่อโฆษณำในสำขำของโรงภำพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พำรำกอน
ซีนีเพล็กซ์ เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์ อีจีวี ซีนีม่ำ เมกำ ซีนีเพล็กซ์และอื่นๆทั้ง 12 แบรนด์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ
รวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์โบว์ล เมเจอร์คำรำโอเกะ บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล และธุรกิจต่ำงๆที่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ถือ
หุ้นอยู่ เช่น สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้น ท์ รวมถึงกำรให้บริกำรทำโปรโมชั่นภำพยนตร์และให้บริกำรทำงกำรตลำด โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
กำรโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ปัจจุบันเรียกว่ำ Cinemedia จัดเป็นช่องทำงโฆษณำอีกช่องทำงหนึ่งที่มีประสิทธิภำพ
และเป็นที่นิยมของบริษัทโฆษณำและบริษัทเจ้ำของสินค้ำ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่กำหนดได้มำกกว่ำกำร
โฆษณำผ่ำนสื่อประเภทอื่นอย่ำงสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือแผ่นป้ำยโฆษณำ รวมถึงนวัตกรรมโฆษณำ ใหม่ ล่ำสุดที่เรียกว่ำ 4D
Ads ที่ลูกค้ำจะได้รับอรรถรส มำกขึ้น สื่อต่ำงๆของบริษัทฯ เป็นกำรโฆษณำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในแนวกว้ำง (Mass
Advertising) โดยบริษัทฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรขำยและช่องทำงกำรขำยให้หลำกหลำยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้มำกขึ้นรวมทั้งจำนวนโรงภำพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรในศูนย์กำรค้ำ โรงภำพยนตร์ และ โบว์ลิ่ง ของ
บริษัทฯ ในปี 2562 ที่มกี ว่ำ 40 ล้ำนคน จำกกำรขยำยสำขำและจำนวนโรงภำพยนตร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะต่ำงจังหวัด ซึ่ง
เป็นที่สนใจของแบรนด์ที่มีสินค้ำระดับแมส ที่จำหน่ำยแก่กลุ่มลูกค้ำทั่วประเทศ เพรำะถือเป็นโอกำสในกำรสื่อสำรถึงกลุ่มลูกค้ำ
ในวงกว้ำงมำกขึ้น และจำกควำมไม่ หยุดนิ่งที่จะหำนวัตกรรมใหม่ๆมำนำเสนอแก่ลูกค้ำของโรงภำพยนตร์ ทำให้บริษัทฯ
สำมำรถเลือกแบรนด์สินค้ำต่ำงๆ ตำมกลุ่ม ลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้ เช่น โรงภำพยนตร์ Kids Cinema เป็นกำรสร้ำงโอกำสสร้ำง
รำยได้จำกกำรขยำยฐำนไปยังแบรนด์พำร์ตเนอร์ที่เป็นแบรนด์สินค้ำสำหรับครอบครัว เป็นต้น แม้ว่ำในปี 2563 จำนวนผู้เข้ำ
ชมจะลดลง เนื่องจำกวิกฤตโรคระบำด แต่เมื่อสถำนกำรณ์สำมำรถควบคุมได้ สื่อโฆษณำในโรงภำพยนตร์จะยังมีศักยภำพใน
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กำรเติบโตและกำรแข่งขันสูง เพรำะเป็นสื่อที่นิยมและมียอดเงินโฆษณำสูง ในอุตสำหกรรมโฆษณำในโรงภำพยนตร์ที่บริษัท
โฆษณำและบริษัทเจ้ำของสินค้ำสนใจเลือกและจัดสรรงบประมำณเพื่อลงโฆษณำ นอกเหนือจำกกำรลงโฆษณำในสื่อโทรทัศน์
วิทยุและออนไลน์ เนื่องจำกจุดเด่นของกำรลงโฆษณำในโรงภำพยนตร์ส ำมำรถคำดกำรณ์จำนวนของผู้รับสื่อโฆษณำหรือ
ผู้บริโภคได้ค่อนข้ำงชัดเจน อีกทั้งสำมำรถสื่อได้ตรงกับกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำร
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

2.1.1

บริกำรสื่อโฆษณำ (Media Provider)

ประกอบด้วยบริกำรโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
1.
โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads)
2.
โฆษณำบนจอวีดีโอ (VDO Wall)
3.
โฆษณำบนป้ำยโฆษณำพลิกได้ 3 หน้ำ (Tri Vision) บนผนังหน้ำโรงภำพยนตร์
4.
โฆษณำบนจอ Plasma บริเวณจุดจำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์
5.
โฆษณำบน Menu Board ณ บริเวณเคำน์เตอร์จำหน่ำยเครื่องดื่ม
6.
โฆษณำบนจอ Plasma ณ บริเวณเคำน์เตอร์จำหน่ำยเครื่องดื่ม
7.
โฆษณำกลำงแจ้ง (Billboard/Cut-out)
8.
โฆษณำสี่มิติในโรงภำพยนตร์ 4D Ads
9.
โฆษณำบนจอภำพยนตร์ 270 องศำ (Screen X)
10.
Namimg Sponsor ตำมโรงภำพยนตร์ที่จัดสร้ำงขึ้นแบบมีลักษณะเฉพำะต่ำงๆ ซึ่งสื่อโฆษณำตรงส่วน
เติบโตตำมโรงภำพยนตร์ใหม่ๆ หรือระบบโรงภำพยนตร์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่สำมำรถสร้ำงอิมเมจให้กับ
แบรนด์ของพำร์ตเนอร์ได้ และส่วนใหญ่แล้วกำรซื้อชื่อโรงภำพยนตร์จะเป็นกำรเซ็นสัญญำระยะยำวขั้นต่ำ
1 ปี ทำให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในรูปแบบนี้เป็นรำยปี อย่ำงต่อเนื่อง
2.1.2

กำรทำโปรโมชั่นภำพยนตร์ (Movie Promotion)

สำมำรถจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะของบริกำร
1.
กำรทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทผลิตภำพยนตร์ (Movie Co-promotion) โดยมีบริษัทเจ้ำของสินค้ำเข้ำร่วม
เป็นผู้สนับสนุนรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทำกิจกรรม
2.
กำรทำโปรโมชั่นภำพยนตร์ (Film Promotion) เป็นกำรทำโปรโมชั่นนำเสนอภำพยนตร์ให้กับค่ำยหนัง
อิสระ
2.1.3 กำรให้บริกำรทำงกำรตลำด (Marketing Activity Services)
เป็นกำรจัดกิจกรรม On Ground Marketing เป็นกำรสร้ำง Engagement ให้กับแบรนด์พำร์ตเนอร์ โดยให้บริกำร
กับบริษัทเจ้ำของสินค้ำทำกิจกรรมทำงกำรตลำดกับกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด ทั้งภำยในพื้นที่ของสำขำโรงภำพยนตร์ และบริษัท
ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกิจกรรม On Ground ในรูปแบบต่ำงๆ กับคอหนังในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์
อย่ำง Movie on the Beach และ Movie on the Hill กิจกรรมดูหนังเอำต์ดอร์ที่เมเจอร์ได้จัดต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 8 และปีที่
4 ตำมลำดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว นอกเหนือจำกสร้ำงประสบกำรณ์กำรดูหนังที่แตกต่ำงจำกคู่แข่งให้กับแบรนด์เมเจอร์แล้ว
เมเจอร์ยังต่อยอดกิจกรรมนี้ด้วยกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำกับแบรนด์พำร์ตเนอร์ เพื่อให้แบรนด์ พำร์ตเนอร์เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในงำนในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นป้ำยสปอนเซอร์ กำรออกบูธจำหน่ำ ยสินค้ำ และกิจกรรมกำรตลำดอื่นๆ เพื่อ
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Engagement กับผู้เข้ำร่วมงำน นอกจำกนี้ เมเจอร์ยังได้จับมือกับแบรนด์พำร์ตเนอร์ที่สนใจจัดกิจกรรมที่สร้ำงขึ้นมำใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับหนังดังในช่วงเวลำนั้นๆ เช่น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ ไทยประกันชีวิต Presents Major Movie Healthy
Rally : Rally สำยหนังของคนรักสุขภำพ, Chang-Major Movie Playground ในตอน Oversize ควำมสุขมำสนุกกับเพื่อน
เป็นต้น
นอกจำกนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรม DriveIn Cinema เพื่อสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์กำรดูภำพยนตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งอย่ำงปลอดภัย ภำยใต้ภำวะโรคระบำด ตัวอย่ำง
กิ จ กรรม Drive-In Movie เช่ น Amazing Thailand Major Cineplex Drive-in Theater: Haunted Park presented By
Toyota สวนสนุกนี้ผีจองเวร เป็นต้น
2.1.4 กำรบริหำรสื่อโฆษณำในรูปแบบ Media Solution
ในปี 2563 เป็นปีที่สื่อโฆษณำเมเจอร์มีกำรนำเสนอแพ็กเกจโฆษณำให้กับลูกค้ำในรูปแบบมีเดียโซลูชั่น ด้วยกำร
ร่วมกับแบรนด์พำร์ตเนอร์ศึกษำควำมต้องกำรของแบรนด์ เพื่อออกแบบกำรตลำดและกลยุทธ์ต่ำงๆ ร่วมกัน ผ่ำน Big Data
Analysis จำกผู้ชมที่เข้ำมำชมภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ และฐำนสมำชิกบัตร MGEN ,M Pass และอื่นๆ มำวิเครำะห์ทำ
Cross Marketing ร่วมกับแบรนด์พำร์ตเนอร์ของ Major CineAd มำกขึ้น

2.2

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจบริกำรสื่อโฆษณำ (Advertising Business)

2.2.1

กำรตลำด

ก.
กลยุทธ์กำรตลำด
ในกำรขำยสื่อโฆษณำในโรงภำพยนตร์ กลยุทธ์กำรตลำดจะเน้นกำรนำเสนอให้ลูกค้ำบริษัทโฆษณำและบริษัทเจ้ำของ
สินค้ำเห็นว่ำโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยมกำรใช้จ่ำยซื้อสินค้ำเพื่อควำมบันเทิง
อย่ำงไม่จำกัด ฐำนอำยุค่อนข้ำงกว้ำงตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงำนและกลุ่มที่มำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มที่มีควำมสม่ำเสมอในกำรเข้ำ
มำใช้บริกำรจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงำน จำกข้อมูลรำยได้โรงภำพยนตร์และโบว์ลิ่งสำมำรถประเมินยอดจำนวนผู้ที่เข้ำมำใช้
บริกำร (Visitor) ภำยในสำขำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และมีควำมถี่ในกำรเข้ำมำใช้บริกำรมำกน้อยต่ำงกันในแต่ละสำขำ
ทั้งนี้จำนวนผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรแต่ละสำขำจะแปรผันตำมจำนวนโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง และบริกำรอื่นๆ ในสำขำ
กำรจั ด กิ จ กรรมโฆษณำประชำสั ม พั น ธ์ และกิ จ กรรมทำงกำรตลำด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรขำยแบบโต้ ต อบสองทำง
(Interactive media) และ กำรทำโฆษณำสินค้ำร่วมกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ (Cross promotion) ซึ่งสำมำรถทำได้กับทุกพื้นที่
สำขำของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี อันได้แก่ภำยในและภำยนอกโรงภำพยนตร์ บริเวณลำนโบว์ลิ่ง ห้องคำรำโอเกะ พื้นที่
ส่วนกลำงในสำขำ รวมทั้งลำนภำยนอกอำคำร
ข.
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลูกค้ำของสื่อโฆษณำสำหรับโรงภำพยนตร์จะมีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกบริษัทฯมีโรงภำพยนตร์ที่ออกแบบให้เข้ำกับ
กลุ่มลูกค้ำเฉพำะแต่ละกลุ่มและกลุ่มลูกค้ำตำมควำมหลำกหลำยของภำพยนตร์ที่เข้ำฉำย ซึ่ง แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้ำ
บริษัทโฆษณำ (Media Agency) และลูกค้ำทำงตรง (Direct Client) คือบริษัทเจ้ำของสินค้ำ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ และท ำงำนร่ ว มกั บ Agency โฆษณำผ่ ำ นกำร Workshop และแผนโฆษณำร่ ว มกั น เพื่อ
เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละแบรนด์ มำกขึ้น กำรร่วมมือกับ Agency เป็นกำรมุ่งเน้นเพิ่มฐำนแบรนด์พำร์ตเนอร์ที่เป็น Global
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Brand ซึ่ งในปั จ จุ บัน ได้มีบ ริษั ทที่ เป็ น Global Brand เข้ ำ มำบุก ตลำดในประเทศไทยจ ำนวนมำก และบริษั ท เหล่ำ นั้นใช้
งบประมำณกำรตลำดสูงในกำรสร้ำงกำรเติบโตให้กับธุรกิจอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรเข้ำถึงบริษัท
ขนำดกลำงและเล็กที่ซื้อโฆษณำผ่ำน Agency ได้อีกด้วย
ค.
กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
สำหรับลูกค้ำบริษัทโฆษณำ และลูกค้ำทำงตรง (Direct Client) กำรเข้ำถึงลูกค้ำบริษัทใช้วิธี Direct Approach ด้วย
พนักงำนขำยสื่อโฆษณำที่มีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่ำงดี สำมำรถผสมผสำนควำมต้องกำรของลูกค้ำ ให้เข้ำกับ
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้ำในโรงภำพยนตร์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มยอดขำยให้กับลูกค้ำ และสื่อสำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้ำ
เป็นสำคัญ
2.2.2

ภำวะกำรแข่งขัน

ก.

มูลค่ำตลำดและส่วนแบ่งตลำด

จำกข้อมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อโรงภำพยนตร์และสื่อโฆษณำ
ภำยนอกอำคำร (Outdoor) ในปี 2563 อุตสำหกรรมโฆษณำมีมูลค่ำรวมประมำณ 104,235 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นมูลค่ำก่อนหัก
ส่วนลดให้กับลูกค้ำ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำจำนวนกว่ำ 17,676 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยสื่อในโรงภำพยนตร์ มีมูลค่ำ
กว่ำ 4,312 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 51 มำจำกสถำนกำรณ์ไม่ปกติดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นน
สถำนกำรณ์ปกติสื่อในโรงภำพยนตร์จัดเป็นสื่อโฆษณำที่เติบโตสูงสุด ในจำนวนสื่อทั้งหมด โดยอันดับสองได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต
ซึ่งสะท้อนถึงควำมนิยมของบริษัทโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ในด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้ชมสูงสุด
ข.

แนวโน้มกำรแข่งขัน

เนื่องด้วยงบประมำณซื้อสื่อโฆษณำของบริษัทโฆษณำและบริษัทเจ้ำของสินค้ำที่มีค่อนข้ำงจำกัดในแต่ละปี ทำให้กำร
จัดสรรงบโฆษณำแต่ละประเภทต้องมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป็นหลักสำคัญ ทำให้แนวโน้มกำรแข่งขัน
น่ำจะออกมำในรูปของแต่ละค่ำยโรงภำพยนตร์หันมำขยำยสำขำและปรับปรุงโรงภำพยนตร์ให้มีควำมทันสมัยเพื่อเพิ่มควำม
นิยม แต่ทั้งนี้เมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์ได้ก้ำวรุดหน้ำอย่ำงโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภำพยนตร์ เนื่องจำกเมเจอร์ ซีนี
เพล็ ก ซ์ เป็ น Entertainment Complex และมี บ ริ ก ำรที่ ม ำกกว่ ำ โรงภำพยนตร์ มี สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรเพื่ อ ควำมบั น เทิ ง
หลำกหลำยชนิด พร้อมให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรในสำขำ และมีพื้ นที่ภำยในสำขำที่สำมำรถจัดกิจกรรมทำงกำร
ตลำดได้ ทำให้โอกำสในกำรสร้ำงและขยำยฐำนลูกค้ำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลักษณะที่แน่นอนและต่อเนื่องด้วยนโยบำยกำร
พัฒนำที่ไม่หยุดนิ่งทั้งกำรขยำยสำขำและปรับปรุงงำนบริกำรที่สม่ำเสมอโดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและรสนิยมของลูกค้ำเป็ น
หลัก ทำให้โอกำสในกำรแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เหนือกว่ำคู่แข่ง
2.3

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

2.3.1

กำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ำย

เป็นกำรใช้ทรัพยำกรเฉพำะที่มีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้ำงรำยได้เข้ำบริษัทฯ เช่น โรง
ภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง พื้นที่ภำยในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพื่อกำรโฆษณำ เป็นต้น
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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2.3.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำ (Rental Space Business)
กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรพื้นที่เช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยำยตัวควบคู่ไปกับกำรเปิดสำขำใหม่
โดยกำรให้บริกำรพื้นที่เช่ำมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กับบริกำรภำยในสำขำ โดยกำรจัดหำและคัดเลือกประเภท
ร้ำนค้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรเป็นสำคัญ
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

2.1.1

พื้นที่ให้เช่ำ

บริษัทฯ ให้บริกำรพื้นที่เช่ำในรูปแบบ Standalone เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยนอกเหนือจำก
ให้บริกำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน้ำแข็ง โดยทำกำรคัดเลือกประเภทของร้ำนค้ำให้สอดคล้องกับ
รสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรเป็นหลัก โดยมีทั้งกำรเช่ำในอำคำรเป็นร้ำนค้ำที่มีขนำดเล็ก -ใหญ่ ตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร และร้ำนค้ำ outdoor market ภำยนอกอำคำร ซึ่งมีกำรจัดวำงผังโซนร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของ และมีดนตรีสดแสดง
ให้รับฟังฟรีทุกคืน ทั้งนี้ในเดือนธันวำคม 2562 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต ได้เปิดให้บริกำร
ทำให้ลูกค้ำสำมำรถเดินที่ศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน รังสิตได้สะดวกมำกขึ้น และเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำออกสู่พื้นที่รอบนอกเมืองได้
เพิ่มขึ้น
ข้อมูลพื้นทีเ่ ช่ำและอัตรำเช่ำพื้นที่ ณ 31 ธันวำคม 2563
สำขำในประเทศไทย

1.สำขำเมโทรโพลิส
2.สำขำงำมวงศ์วำน แครำย
3.สำขำสุขุมวิท
4.สำขำรัชโยธิน*
5.สำขำรังสิต*
6.สำขำอ้อมใหญ่
7.สำขำฟิวเจอร์รังสิต
8.สำขำสำโรง
9.สำขำสยำมพำรำกอน
10.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต
11.สำขำพิษณุโลก

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (ตรม.)

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
(Occupancy
Rate) (%)

สิทธิกำรเช่ำ

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

100%
74%
94%
96%
95%
60%
100%
100%
92%
100%
100%

ให้เช่ำช่วง
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สำขำในประเทศไทย

12.สำขำบำงกะปิ
13.สำขำโลตัส นวนคร
14.สำขำสมุย
15.สำขำเชียงใหม่
สำขำในต่ำงประเทศ
16.สำขำเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ
รวมทัง้ สิน้

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (ตรม.)

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
(Occupancy
Rate) (%)

สิทธิกำรเช่ำ

110
99
89
30

0%
100%
0%
100%

ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง
ให้เช่ำช่วง

891
48,845

100%
91%

ให้เช่ำช่วง

หมำยเหตุ * เฉพำะพื้นที่ภำยใต้สัญญำเช่ำแบบมีค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งมิได้โอนไปที่กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

พืน้ ทีเ่ ช่ำภำยใต้กำรบริหำรของ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
1. สำขำรัชโยธิน
2. สำขำรังสิต
3. สำขำรัชโยธิน อเวนิว
รวม

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (ตรม.)

8,531
2,269

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
Occupancy Rate
(%)
90%
77%

8,340

74%

19,141

92%

(ไม่รวมพื้นที่รำยกำร
ระหว่ำงกัน)

2.1.2

รูปแบบสัญญำเช่ำ
พื้นที่ให้เช่ำเปิดเป็นร้ำนค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือร้ำนค้ำเช่ำที่ทำสัญญำเช่ำระยะยำว
มำกกว่ำ 3 ปี และร้ำนค้ำเช่ำที่ทำสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
2.1.3
บริกำรระบบสำธำรณูปโภค
เป็นบริกำรเสริมที่ควบคู่ไปกับกำรให้เช่ำพื้นที่ โดยบริกำรจะครอบคลุมงำนบริกำรหลักๆ เช่นกำร
ให้บริกำรแสงไฟ ไอเย็น และบริกำรพื้นที่ส่วนกลำงเช่น ลิฟท์โดยสำร บันไดเลื่อน บริกำรระบบป้องกันอัคคีภัย บริกำรทำควำม
สะอำด บริกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรที่จอดรถภำยในสำขำ
2.2

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจให้บริกำรพื้นที่เช่ำ (Rental Space Business)

2.2.1

กำรตลำด

ก.

กลยุทธ์กำรตลำด
เนื่องจำกลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่ำอยู่ในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นกลยุทธ์กำรขำยในตัวที่ทำให้
กำรขำยพื้นที่เป็นไปอย่ำงรำบรื่นตลอดมำในทุกสำขำ ทั้งนี้เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำและจำนวนลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสำขำ
ที่เพิ่มจำนวนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นประเด็นพิจำรณำหลักที่เจ้ำของร้ำนค้ำเลือกที่จะเปิดสำขำตำมสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ข.

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลูกค้ำที่เช่ำพื้นที่ภำยในสำขำ จะต้องเป็นร้ำนค้ำระดับแนวหน้ำที่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำมีสินค้ำและบริกำรที่
มีเอกลักษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ อีกทั้งมีรูปแบบกำรตกแต่งร้ำนค้ำที่สอดคล้องกับรูปแบบของสำขำของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ที่วำงแนวไว้ โดยร้ำนค้ำส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรที่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเนื่องมำตั้งแต่สำขำแรกที่
สุขุมวิท และด้วยควำมสัมพันธ์อันดีทำให้กำรให้เช่ำพื้นที่สำหรับสำขำใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ประกอบกับพื้นที่ของ
เมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีมำกเหมือนพลำซ่ำอื่นๆ ด้วยกำรรักษำภำพลักษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่มุ่งหวังทำธุรกิจด้ำนกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ แต่เป็นกำรรักษำสมดุลกำรใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำของอำคำร เพื่อเสริมศักยภำพของสินค้ำ จึง
สำมำรถรักษำระดับ Occupancy Rate ได้เกือบทั้งหมดทุกสำขำ เนื่องจำกเป็นลูกค้ำรำยเดิมที่ ขยำยสำขำไปพร้อมกับโรง
ภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้ำน เค เอฟ ซี ร้ำนเอ็ม เค สุกี้ ร้ำนแมคโดนัล ร้ำนแบลค แคนยอน และร้ำนหนังสือ บี ทู
เอส เป็นต้น
ค.
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดำเนินกำรให้เช่ำพื้นที่โดยผ่ำนทีมงำนขำยพื้นที่ เข้ำเสนอรูปแบบ และจุดเด่นของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมีจำนวนลูกค้ำและฐำนลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสำขำเป็นจุดขำยสำคัญ ประกอบกับภำพลักษณ์
ที่โดดเด่นตรงเป้ำหมำยกลุ่มผู้มำใช้บริกำรภำยในอำคำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอีกทำงเลือกของเจ้ำของกิจกำรในกำรลงทุน
2.2.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ด้วยควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ด้วยประสบกำรณ์กำรเปิดสำขำที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะมีบำงสำขำที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กำรค้ำและบำงสำขำตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำ
ลูกค้ำพื้นที่เช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังคงให้ควำมเชื่อมั่นที่จะเปิดและขยำยสำขำตำมไปกับสำขำใหม่ของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ภำยในศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ ในวันนี้ยังขำดแคลนและมีจำนวนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเริ่มเกิดกำร
ลงทุนศูนย์กำรค้ำใหม่ขึ้นในเขตพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
4.3
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

ธุรกิจสือ่ ภำพยนตร์ (Movies Content)
บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อภำพยนตร์ภำยใต้บริ ษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) เป็นกำรรวมกันของธุรกิจ จัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ผลิตภำพยนตร์ไทย และสื่อภำพยนตร์ตำ่ ง
ๆ เพื่อฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งจำหน่ำยลิขสิทธิผ่ำนทำงสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ Free TV
และระบบ Pay TV ซึ่งถือเป็นกำรรวมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ โดยธุรกิจดังกล่ำวได้ส่งเสริมรำยได้แก่ธุรกิจหลักของบริษัท
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

ธุรกิจสื่อภำพยนตร์สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือกำรจัดหำภำพยนตร์ และผลิตภำพยนตร์ เพื่อจัดจำหน่ำยภำยใน
โรงภำพยนตร์ และกำรจัดจำหน่ำยในช่องทำงโทรทัศน์ และช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ โดยเข้ำซื้อลิขสิทธิ์ในกำรจัดจำหน่ำย
ภำพยนตร์จำกผู้ผลิตภำพยนตร์ และทำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ควบคู่กันไป
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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2.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

อุตสำหกรรมสื่อภำพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มของโรงภำพยนตร์ที่ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น รวมถึงสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ที่เกิดใหม่เพื่อทดแทนสื่อวีซีดี และดีวีดีที่มีกำรปรับตัวลดลง ทำให้เข้ำถึง
ผู้บริโภคได้มำกและเร็วขึ้น ทำให้บริษัทจัดจำหน่ำยภำพยนตร์มีกำรแข่งขันกันสูง ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดเลือกภำพยนตร์ที่น่ำสนใจ
และมีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยมเมื่อเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรตลำด กิจกรรมส่ งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบที่หลำกหลำย
ผลกระทบทำงด้ำนกำรละเมิดลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ยังคงเป็นปัญหำที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่อง จำกมีกำร
ลักลอบวำงจำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งรำคำนั้นต่ำกว่ำรำคำขำยของภำพยนตร์ลิขสิท ธิ์มำก ดังนั้นรัฐบำลได้มีนโยบำย
ปรำบปรำมกำรละเมิดลิขสิทธิ์อย่ำงเคร่งครัดมำกยิ่งขึ้น โดยรัฐบำลได้ประชุมมีมติให้ตั้งศูนย์ปฎิบัติกำรป้องปรำมกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งชำติ (ศปช.) เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มำร่วม ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ
(ปอศ.) เพื่อดำเนินกำรปรำบปรำมสินค้ำละเมิดลิขสิทธิอย่ำงเด็ดขำด ในส่วนของบริษัทจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ได้ร่วมกับ
กรมทรัพสินย์ทำงปัญญำเปิดช่องทำงให้ผู้บริโภคแจ้งข้อมูลผู้ละเมิดลิขสิทธิทำงปัญญำผ่ำนทำงเวปไซด์และโทรศัพท์ของกรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และเนื่องด้วยอุตสำหกรรมของธุรกิจผลิตภำพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับ ผู้ผลิต
ภำพยนตร์ไทยที่มีคุณภำพมีจำนวนผู้ขำยน้อยรำยและภำวะกำรแข่งขันในตลำดผลิตภำพยนตร์ไม่สูงมำก ส่งผลต่อแนวโน้มของ
ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ให้ไปในทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมไปด้วย บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของแนวโน้มธุรกิจภำพยนต์ไทย ดังนั้นจึงจัดตั้งบริษัท เอ็มเทอร์ตี้ไนท์ สตูดิโอ จำกัด (M39) บริษัท เอ็ม
ทำเล้นท์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจำก บริษัท ทำเลนท์ วัน จำกัด) และบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้ำง
ภำพยนตร์ที่มีคุณภำพป้อนเข้ำสู่ตลำดทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงได้ร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆสร้ำงภำพยนตร์ไทย
ที่มีคุณภำพ และควำมเสี่ยงในกำรขำดทุนต่ำ เพื่อส่งเสริมรำยได้ที่มั่นคงให้บริษัทต่อไป
2.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 70
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3. ปัจจัยควำมเสีย่ ง
ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ประเทศไทย ทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน ต้องเจอควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์
วิกฤตต่ำงๆมำกมำย เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอย่ำงรุนแรง
กำรชุมนุมทำงกำรเมือง อุบัติภัยและภัยธรรมชำติต่ำงๆ เป็นต้น ทำให้ภำคธุรกิจเสียหำยเป็นวงกว้ำงทั่วโลก ตั้งแต่ธุรกิจขนำด
ใหญ่ไปจนถึงธุรกิจระดับ SMEs เหตุกำรณ์ต่ำงๆเหล่ำนี้ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในหลำยๆองค์กร ได้แก่ กำรปรับ
ลดขนำดองค์กรให้คล่องตัวมำกขึ้น กำรลดจำนวนทรัพยำกรต่ำงๆ กำรควบคุมต้นทุนกำรดำเนินงำน กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
กำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจมำกขึ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลและ
หน่วยงำนภำครัฐได้มีมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำต่ำงๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นในภำพรวมของประเทศ และเพื่อให้
ภำคเอกชนยังสำมำรถดำเนินงำนต่อไปได้
อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกมำตรกำรเยียวยำของภำครัฐและกำรดำเนินงำนอย่ำงระมัดระวังแล้วนั้น บริษัทได้
ดำเนินงำนที่มีควำมสำคัญอีกประกำรหนึ่งควบคู่กับกำรดำเนินธุรกิจด้วย นั่นคือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
โดยในปี 2563 นี้ บริษัทให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งเกี่ยวกั บกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management) ซึ่งได้ริเริ่มกระบวนกำรต่ำงๆอย่ำงจริงจัง กำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management
Policy) ที่สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนระดับสำกล เพื่อยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับ และมีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจำทุกปี กำรกำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น 2 ระดับ คือ
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งระดับ องค์ ก ร (Strategic Risk Management) และระดั บ ฝ่ำ ย (Operational Risk Management)
รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงำนของทั้ง 2 กลุ่มดังกล่ำวเพื่อดำเนินกำร นอกจำกนี้ บริษัทฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop)
หลักสูตร Risk Management ให้กับพนักงำนระดับหัวหน้ำฝ่ำยและหัวหน้ำงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจน
กำรนำควำมรู้และกระบวนกำรต่ำงๆมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง และในทุกๆกระบวนกำรของกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง
จะมีคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงทำหน้ำที่สนับสนุนและประสำนงำนในทุกระดับ เพื่อให้เกิดเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรอย่ำงแท้จริง ที่มีควำมเชื่อมโยงกันและเป็นไปตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทฯและคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้วย นอกจำกนั้นยังช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
บริษัทฯได้กำหนดโครงสร้ำงของกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อกำกับ
ดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำน ผ่ำนกำรรำยงำนทะเบียนควำมเสี่ยงและแผนจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งพิจำรณำข้อมู ล
สนับสนุนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้งผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ยังกำหนดให้มีคณะทำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) และคณะทำงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเชิงปฏิบัติกำร (Operational Risk Management) และหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management
working team) เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร สำหรับภำพรวมของปัจจัย
เสี่ยงในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk Factor)
สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก ทำให้กำรดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่ำงได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้ำง สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงส่งผลทำให้ หน่วยงำนภำครัฐต้องบังคับใช้มำตรกำรที่
เข้มงวดเพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรค นั่นคือ มำตรกำรล้อคดำวน์ (Lock Down) กำรปิดประเทศเพื่อควบคุมกำรเข้ำออก
ของนักท่องเที่ยวและประชำชน รวมทั้งกำรปิดโรงภำพยนตร์และศูนย์กำรค้ำของบริษัทฯชั่วครำวนำนกว่ำ 3 เดือน ซึ่งต่อมำ ได้
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 71
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อนุ ญ ำตให้ เ ปิ ด บริ ก ำรภำยใต้ ม ำตรกำรต่ ำ งๆที่ ภ ำครั ฐ ก ำหนดอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด เช่ น มำตรกำรรั ก ษำระยะห่ ำ ง (Social
Distancing) กำรจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กำรให้บริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรปิดทำงเข้ำออกบำงจุดเพื่อจำกัดพื้นที่ใน
กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
จำกประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อภำพรวมของบริษัทฯ ทั้งในด้ำนกำรเงิน และ
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและไอซ์สเก็ต และ ธุรกิจค้ำปลีก
ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้เรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนำมำพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นมำตรกำรต่ำงๆที่บริษัทได้
ดำเนินกำรอย่ำงรัดกุมและเข้มข้น ได้แก่ มำตรกำรควบคุมค่ ำใช้จ่ำย ควบคุมต้นทุนกำรดำเนินงำน ต้นทุนสินค้ำและบริกำร
กำรเร่งสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกช่องทำงใหม่ๆ กำรริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งกำรศึกษำและผลักดันเพื่อทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้ำวสู่
ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ต่อไปในอนำคต
นอกจำกนี้ในประเทศไทยยังเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่องและค่อยๆทวีค วำม
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีกำรชุมนุมของกลุ่มต่ำงๆเกิดขึ้นมำกมำย ซึ่งหลำยครั้งเกิดอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ของศูนย์กำรค้ำและโรง
ภำพยนตร์ด้วย
บริษัทจึงมีมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อคอยติดตำมสถำนกำรณ์ชุมนุมอย่ำงใกล้ชิดจำกแหล่งข่ำวของหน่วยงำนภำครัฐและ
สื่อที่น่ำเชื่อถือ เพื่อเตรียมควำมพร้อมที่จะบริหำรจัดกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ชุมนุมที่ยกระดับควำมรุนแรงมำก
ขึ้น ได้แก่ แผนกำรดำเนินงำนในขณะที่มีกำรชุมนุมใกล้ๆศุนย์กำรค้ำหรือโรงภำพยนตร์ แผนกำรปิดศูนย์กำรค้ำและกำรอพยพ
เคลื่อนย้ำยพนักงำนออกสู่ภำยนอก เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนและบริษัทฯ
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk Factor)
อุตสำหกรรมภำพยนตร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงเช่นกัน โดยเริ่มต้ นจำกภำพยนตร์ดังฟอร์ม
ยักษ์จำกต่ำงประเทศ (Hollywood) ที่มีกำรเลื่อนฉำยในโรงภำพยนตร์เป็นจำนวนมำก ส่งผลทำให้บริษัทฯไม่มีภำพยนตร์ที่จะ
นำเข้ำมำฉำยให้บริกำรลูกค้ำ
อีกทั้งกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศไทยช่วงแรก ส่งผลทำให้หน่วยงำนภำครัฐต้องบังคับใช้มำตรกำร
ล้อคดำวน์ (Lock Down) และต่อมำก็ได้อนุญำตให้เปิดบริกำรได้ แต่ต้องมีมำตรกำรต่ำงๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
เช่น มำตรกำร New normal และ มำตรกำรรักษำระยะห่ำง (Social Distancing) เป็นต้น เหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยเฉพำะธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจสื่อโฆษณำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้ดำเนินกำรที่จะบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและวำงแผนรองรับสำหรับสิ่งที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต โดยบริษัทฯเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดภำพยนตร์ไทย กำรผลิตภำพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหำที่หลำกหลำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำ หำกภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศไม่สำมำรถเข้ำฉำยได้
ตำมปกติ บริษัทจะยังมีภำพยนตร์ไทยหลำกหลำยเรื่อง เพื่อให้บริกำรลูกค้ำ กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกสินค้ำและบริกำรที่มี
อยู่โดยกำรดำเนินธุรกิจ ป๊อบคอร์น เดลิเวอรี่ จัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และ ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกป๊อบคอร์น จัดจำหน่ำย
ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำชั้นนำในหลำยๆพื้นที่ กำรนำภำพยนตร์ไปฉำยให้บริกำรลูกค้ำภำยนอกร่วมกับกำรจัดกิจกรรมต่ ำงๆ
มำกมำยของบริษัท กำรนำอีเว้นท์จำกภำยนอกเข้ำมำจัดแสดงภำยในโรงภำพยนตร์ กำรริเริ่มเพื่อนำธุรกิจของบริษัทฯเข้ำสู่
ระบบออนไลน์ผ่ำนดิจิตอล แพลตฟอร์ม ให้มำกขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อนำคต
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ปัจจัยเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk Factor)
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) มีบทบำทสำคัญอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในปัจจุบันทุกๆองค์กรกำลังพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อนำธุรกิจเข้ำสู่ ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ผ่ำนกำรวำงรำกฐำน กำรพัฒนำระบบ
ต่ำงๆ เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ/กำรบริกำร ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงกำรส่งมอบบริกำร/สินค้ำ และกำรชำระเงินด้วย
สำหรับบริษัทฯเองก็ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญของธุรกิจที่จะต้องมี
กำรตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษำให้ ระบบต่ำงๆสำมำรถทำงำนได้อย่ำงเต็ม ประสิทธิภำพและเกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด
ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่อระบบ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภำยในหรือภำยนอกองค์กร ก็ย่อมจะสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงใน
ภำพรวมเช่นกัน
ดังนั้น บริษัทฯจึงมีมำตรกำรที่หลำกหลำยเพื่อบรรเทำควำมเสียหำยดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ้น ได้แก่ กำรอบรมให้
ควำมรู้พนักงำนเกี่ยวกับ Cyber-attack & cyber security กำรติดตั้งและ update ระบบป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก เช่น
โปรแกรม Anti-Virus และ Firewall สม่ำเสมอ กำรปรับปรุงอุปกรณ์และเครือ่ งมือต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน กำรจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอกมำทดสอบเจำะช่องโหว่ระบบของบริษัท กำรสำรองข้อมูล (Backup) บนระบบ server หลัก และ server
สำรอง และกำรฝึกซ้อมรับมือกับเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำงๆเสมอ นอกจำกนี้ยังให้ควำมสำคัญกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ำที่อยู่ในระบบของบริษัทฯให้ปลอดภัย เพื่อไม่ถูกนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในทำงที่ผิดกฎหมำย ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม
อีกทั้งบริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติตำมขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อีก
ด้วย
สำหรับควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่มีควำมสุ่มเสี่ยงภำยในโรงภำพยนตร์ บริษัทฯมีมำตรกำรในกำรบรรเทำเหตุกำรณ์
ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรให้ข้อมูลลูกค้ำเรื่องสิทธิส่วนบุคคล กำรทำควำมเข้ำใจกันและกัน ส่วนมำตรกำรในสื่อออนไลน์
บริษัทฯมีหน่วยงำนกำกับดูแลและติดตำม กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีควำมสุ่มเสี่ยงหรือสร้ำงควำมขัดแย้ง ผ่ำนกลไกของ
คณะทำงำนภำยในที่จะติดตำมอย่ำงใกล้ชิด วิเครำะห์เพื่อประเมินควำมรุนแรงและควบคุมไม่ให้พื้นที่บนสื่อออนไลน์ของบริษัท
ฯ กลำยเป็นพื้นที่ของควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
นอกจำกนี้เรื่องของอุบัติภัยโดยเฉพำะ อัคคีภัยและภัยธรรมชำติที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯทำให้กำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯล่ำช้ำ หยุดชะงักหรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและพนักงำนของบริษัทฯ
บริษัทฯได้ดำเนินมำตรกำรอย่ำงจริ งจั งและต่ อเนื่ อ งเป็น ประจำ ต่อกำรป้องกันเหตุอัคคีภัย ได้แก่ กำรจัดจ้ำ ง
ผู้เชี่ยวชำญเข้ำทำกำรตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบระบบกำรควบคุมป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในกำร ป้องกัน
อัคคีภัย กำรตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบควบคุมไฟฟ้ำ และ พื้นที่ ให้อยู่ในควำมเรียบร้อยปลอดภัยตำมแผนงำนโดยพนักงำนของ
บริษัทฯ กำรทำประกันภัยในวงเงินที่ครอบคลุมต่อควำมเสียหำย และกำรทบทวนทุนประกันภัยเป็นประจำทุกปี กำรปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภำยในศูนย์กำรค้ำและแผนอพยพหนีไฟ กำรจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชำญให้แก่พนักงำนของบริษัทฯเป็นประจำ
ทุกปี เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk Factor)
สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก ส่งผลต่อภำพรวมของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่ำงรุนแรง
ประกอบกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือ งภำยในประเทศที่ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลำ นอกจำกจะสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงรุนแรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ควำมหวำดกลัวต่อ COVID-19 ทำให้ลูกค้ำไม่กล้ำเข้ำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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มำใช้บริกำร อีกทั้ง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของหน่วยงำนภำครัฐที่บริษัทฯ ต้องดำเนินกำรควบคู่กับกำรดำเนินธุรกิจ
ยังส่งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องและกระแสเงินสด จึงเป็นอีกหนึ่งควำม
ท้ำทำยที่บริษัทฯจะต้องเผชิญและบริหำรจัดกำรต่อไป
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินมำตรกำรอย่ำงระมัดระวังและรัดกุม ในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมของทั้งบริษัทฯ เพื่อลด
ต้นทุนกำรดำเนินงำน ลดต้นทุนของสินค้ำและกำรบริกำร แต่ยังคงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนต่ำงๆไว้อย่ำงครบถ้วน กำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กรให้กระชับและคล่องตัวมำกขึ้น กำรวำงแผนใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจำ กธุรกิจที่
บริษัทมีผ่ำนช่องทำงใหม่ๆ เช่น ป๊อบคอร์น เดลิเวอรี่ และ ร้ำนจำหน่ำยป๊อบคอร์นในห้ำงสรรพสินค้ำชั้นนำ กำรนำภำพยนตร์
ออกไปฉำยให้บริกำรภำยนอกร่วมกับกิจกรรมใหม่ๆที่น่ำสนใจ กำรริเริ่มธุรกิจใหม่ๆเพื่อต่อยอดและสร้ำงควำมมั่นคงแข็งแรง
ให้กับบริษัทฯ รวมทั้งกำรผลักดันธุรกิจต่ำงๆของบริษัทฯเพื่อก้ำวไปสู่ดิจิตอล แพลตฟอร์มในอนำคตต่อไป
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ ำ นปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยและกำรกั บ กั บ ดู แ ลกิ จ กำร ( Compliance Risk Factor & Corporate
Governance)
ในปี 2563 เป็นปีที่รัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมทุ่มเทที่จะลดช่องว่ำงของกำรดำเนินธุรกิจภำคเอกชนที่
ขัดต่อหลักกฎหมำย ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรกำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดมำโดยตลอด ธุรกิจของบริษัทก็เป็นหนึ่ง
ในธุกริจที่หน่วยงำนภำครัฐได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรกำกับดูแลที่เข้มงวดและติดตำมอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ ที่บริษัทฯจะต้องได้รับก่อนเปิดให้บริกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯตระหนักและเห็นควำมสำคัญในมำตรกำรของหน่วยงำนภำครัฐดังกล่ำว ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ
จะมีกลุ่มธุรกิจที่หลำกหลำย และมีควำมยำกลำบำกในกำรขอรับใบอนุญำตแต่ละฉบับ ซึ่งมีระยะเวลำตรวจสอบและรอคอย
ค่อนข้ำงนำน แต่บริษัทฯก็สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีต่อบริษัทต่อไป
ทั้งนี้บริษัทยังให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีกำรดำเนินนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆของบริษัทได้แก่ กำรตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดและเหมำะสมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน กำรพัฒนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยกำรตรวจสอบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำหนดช่องทำงกำร
ร้องเรียนเรื่องทุจริต/กระทำผิดต่ำงๆ (whistle blowing) และกำรมีบทลงโทษตำมระเบียบของบริษัท รวมทั้งกำรดำเนินคดี
ตำมกฎหมำยอย่ำงถึงที่สุดเพื่อเป็นบรรทัดฐำนต่อไป
นอกเหนื อ จำกปัจ จัย เสี่ย งที่ กล่ ำวมำ บริ ษั ท ฯยั งตระหนัก ถึ งกำรด ำเนิน ธุ รกิ จที่ เ ติบ โตอย่ ำงยั่ งยืน โดยกำร
ดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) และ ควำมยั่งยืน (Sustainability) โดยกำรดำเนิน
ธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมและด้ำนบรรษัทภิบำล รวมทั้งมีดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม
หัวข้อดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้เพื่อยกระดับชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทให้สูงขึ้นไปเทียบเท่ำกับบริษัทชั้นนำทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศต่อไป

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ประเภทของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุปรำยละเอียดได้ดังนี้
4.1.1 ทรัพย์สินถำวรหลัก
มูลค่ำตำมบัญชี (ล้ำนบำท)
ธุรกิจ
สือ่ โฆษณำ

ธุรกิจ
โบว์ลงิ่
และคำรำ
โอเกะ

ธุรกิจ
พืน้ ทีเ่ ช่ำ

ธุรกิจ
สือ่
ภำพยนตร์

รวม

173

-

-

-

-

173

9

-

-

210

1

221

โรงภำพยนตร์และส่วนปรับปรุง

1,979

-

-

(90)

-

1,889

ระบบสำธำรณูปโภค

657

-

23

55

3

738

เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งที่ใช้
ดำเนินงำน

1,753

17

260

5

10

2,046

อุปกรณ์สำนักงำน

43

1

1

0

2

47

ยำนพำหนะ

1

5

0

0

-

6

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

43

0

(4)

1

-

40

4,660

24

280

181

15

5,161

ประเภททรัพย์สนิ

ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุง

รวมทรัพย์สนิ ถำวรสุทธิ

ธุรกิจ
โรง
ภำพยนตร์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ได้นำที่ดินและอำคำรที่มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 35.62 ล้ำนบำท (ปี 2562 : 35.43 ล้ำน
บำท) ไปใช้เป็นหลักประกันตำมสัญญำให้เช่ำที่ดินและอำคำรระยะยำวแก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ซึ่งบริษัทฯไม่สำมำรถนำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวไปขำย ให้เช่ำ หรือทำนิติกรรมอื่นได้
ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกค่ำ เผื่อกำรด้อยค่ำในเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องตกแต่งที่ใช้ดำเนินงำน และอุปกรณ์
สำนักงำน สำหรับสำขำที่ปิดดำเนินกำร จำนวน 41.28 ล้ำนบำท โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ สถำนประกอบกำรแต่ละ
สำขำ
อุปกรณ์ในโรงภำพยนตร์
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนกิจกำรโรงภำพยนตร์ประกอบด้วยโครงสร้ำงของโรง
ภำพยนตร์ งำนตกแต่ง งำนเก้ำอี้ งำนสเตเดียมยกระดับพื้น งำนระบบเสียง เครื่องฉำย งำนโครงจอ และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
โรงภำพยนตร์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงภำพยนตร์ และไม่มีภำระผูกพัน

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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อุปกรณ์โบว์ลิ่ง ห้องคำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน้ำแข็ง
บริษัท เมเจอร์โบว์ล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)เป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนกิจกำรโบว์ลิ่ง คำรำโอ
เกะ และลำนสเก็ตน้ำแข็งประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ลิ่ง เลนโบว์ลิ่ง ลำนสเก็ตน้ำแข็งและเครื่องตกแต่ง และไม่มีภำระผูกพัน
งำนระบบสำธำรณูปโภค
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในงำนระบบสำธำรณูปโภครวมถึง งำนระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และอำคำรที่จอดรถ
ด้วย และไม่มีภำระผูกพัน
4.1.2 สิน ทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ให้เช่ำ และค่ำบริกำรเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ
มูลค่ำตำมบัญชี (ล้ำนบำท)
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำร
ลงทุน

ประเภทธุรกิจ

ค่ำบริกำรเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ

ธุรกิจโรงภำพยนตร์

2,474

-

57

ธุรกิจสื่อโฆษณำ

-

-

-

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ

154

-

-

ธุรกิจพื้นที่เช่ำและบริกำร

24

481

-

ธุรกิจสื่อภำพยนตร์

11

-

-

รวม

2,663

481

57

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ จำกนโยบำยกำรบัญชีเรื่อง สัญญำเช่ำ(TFRS 16) ทีถ่ ือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำหนดให้กลุ่ม
กิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรับรู้สัญญำเช่ำเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
และสัญญำเช่ำทำงกำรเงินอีกต่อไป ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ด้วยจำนวน
เงินที่ประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำที่ยังไม่จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล เว้นแต่เป็นสัญญำ
เช่ำระยะสั้น คือสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำ ต่ ำ
ประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์สำนักงำนขนำดเล็ก จะรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ทั้งนี้สินทรัพย์
สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสมและจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำใหม่
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่คืออำคำรสำนักงำนให้เช่ำและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ของอำคำร
สำนักงำนรับรู้ภำยใต้สัญญำเช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำในระยะยำว และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดย
กิจกำรในกลุ่มกิจกำร จำกนโยบำยกำรบัญชีเรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อ กำรลงทุน (TAS 40) กลุ่มกิจกำรได้เปลี่ยนแปลงกำรวัด
มูลค่ำจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีมูลค่ำยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยผู้ประเมินอิสระ ได้ประเมินจำกประมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิ
จำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกอสังหำริมทรัพย์ อัตรำคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมิน สภำวะตลำด
ปัจจุบันในเรื่องมูลค่ำของเงินและปรับปรุงด้วยปัจจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภทกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์อยู่ในระดับ 3 ที่ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำหนดให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรับรู้สัญญำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำ
สำหรับบำงสัญญำจะรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของดัชนีรำคำผู้บริโภค แต่ไม่มีกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรตัวแปรอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับดัชนี
และอัตรำ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต กลุ่มกิจกำรอำจได้รับหนังสือค้ำประกันจำกธนำคำรสำหรับระยะเวลำ
ของสัญญำเช่ำ
บริษัทฯ มีสัญญำเช่ำพื้นที่ในกำรดำเนินกิจกำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ำแข็งและพื้นที่เช่ำ กับคู่สัญญำที่
เป็นผู้ประกอบกิจกำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรได้แก่ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก้ โลตัส เซ็นทรัลพัฒนำ โรบินสันซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ และห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่น ซึ่งไม่มีภำระผูกพัน ตำมสำขำที่ตั้งของสถำนประกอบกำร ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญำ
เช่ำระยะเวลำ 3-30 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสัญญำได้อีก ซึ่ง ณ 31 ธันวำคม 2563 สัญญำเช่ำพื้นที่ในอำคำร
ที่เหลืออยู่ เป็นช่วงปี 2564 – 2590
4.1.3 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
ประเภททรัพย์สนิ

มูลค่ำตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ค่ำควำมนิยม

-

ลิขสิทธิภ์ ำพยนตร์

42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

75

โปรแกรมระหว่ำงทำ

32

รวมทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตนสุทธิ

150

กำรด้อยค่ำควำมนิยม : ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทย่อยบำงแห่งซึ่งประกอบธุรกิจในส่วนงำนสื่อภำพยนตร์ และธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ ได้รับผลกระทบรุนแรงจำกโรคระบำดโควิด -19 ทำให้มูลค่ำจำกกำรใช้ ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญ บริษัทฯ จึง
พิจำรณำด้อยค่ำควำมนิยมที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่ำวทั้งจำนวน
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์บันทึกตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อลิขสิทธิ์ ต้นทุนลิขสิทธิ์ตัดจำหน่ำย
เป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์ ถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ และช่องทำงอนนไลน์ ตำมอัตรำส่วนของ
กำรใช้งำนในช่องทำงเหล่ำนั้นตลอดระยะเวลำของลิขสิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำง 2-10 ปี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยุ
กำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี
4.1.4 ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ตั้งแต่เปิดดำเนินกำร บริษัทฯได้มีกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร สำหรับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของบริษัททั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิและได้รับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย
โดยมีเครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำรที่สำคัญคือ “MAJOR CINEPLEX” รวมถึงเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนทั้ง
ร่ ว มและ/หรื อ แยกกั บ เครื่ อ งหมำย “MAJOR CINEPLEX” อี ก หลำกหลำยเครื่ อ งหมำย ได้ แ ก่ “EGV CINEMA” “BluO
RHYTHM & BOWL” เป็นต้น

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 77
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นอกจำกนี้บริษัทได้รับรำงวัลโรงภำพยนตร์อันดับ 1 ในเมืองไทย เป็นรำงวัล No.1 Brand Thailand 2018-2020 แบรนด์ยอด
นิยม อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จำกผลกำรวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ที่สำรวจ
โดยบริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยกลุ่มตัวอย่ำ งผู้ใช้งำนจริงทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยนิตยสำร
Marketeer และได้รับรำงวัล Thailand for Execllence in Branding 2020 เป็นรำงวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี ต่อเนื่อง 12 ปี
ซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 – 2563 ตอกย้ำควำมสำเร็จผู้นำแบรนด์โรงภำพยนตร์อันดับ 1 ตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของบริษั ท ซึ่ง
เป็นผู้นำในกำรสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงได้รบั กำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์ แบรนด์ 3 ด้ำน
คือ คุณภำพของแบรนด์ (Brand Qualiity) ,ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์ของแบ
รนด์ (Brand Personality) จัดโดย Superbrands Thailand

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
บริษัทพิจำณำกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ เพื่อวัตถุประสงค์กำรขยำยและสนับสนุ นธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หรือสรรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่ำรวม 6,249 ล้ำนบำท และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ มูลค่ำรวม 50 ล้ำนบำท รวมเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 6,299 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ 36 ตำมงบกำรเงินรวม

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 78
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5.ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทประกันภัยของผู้เสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่นเกล้ำ) ฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว กระทั่งในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งได้มีคำ
พิพำกษำให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกัน ภัยพร้อมดอกเบี้ยจำกเงินต้นดังกล่ำวจำกเหตุก ำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 413
ล้ำนบำท ซึ่งรวมค่ำเสียหำยและดอกเบี้ยจำกเงินต้นดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันรำยหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
365 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยจำกเงินต้นดังกล่ำว บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรยื่นฎีกำสำหรับคดีนี้ต่อไป ในขณะนี้ บริษัทเชื่อว่ำ จะ
ไม่มีควำมเสียหำยที่สำคัญจำกคดีดังกล่ำวและตั้งสำรองเผื่อไว้บำงส่วน (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 46)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (5) ข้อพิพำททำงกฎหมำย หน้ำ 79
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6.ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอืน่
6.1
6.1.1

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ กรุ้ ป จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์”)
ประเภทธุรกิจ
: 1. ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนำม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”,
“อีจีวี ซีนีม่ำ”, “พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์”, “เอสพลำนำด ซีนีเพล็กซ์”, “ควอเทียร์
ซีเนอำร์ต” ,“ไอคอน ซีเนคอนิค” “ซีนีเพล็กซ์” และ “เมเจอร์ ซีนีม่ำ”
2. ประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนำม “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิต”,“บลู-โอ ริทึ่มแอนโบว์ล”และลำนสเก็ตน้ำแข็งในนำม “ซับ ซีโร่”
3. ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรสื่ อ และโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ,พื้ น ที่ ภ ำยในและ
ภำยนอกของสำขำของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และบริษัทในกลุ่ม ในนำม “เมเจอร์ ซีนี
แอด”
4. ประกอบธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และบริกำรภำยในและภำยนอกอำคำรของบริษัทและ
กลุ่มบริษัท
5. ประกอบธุรกิจสื่อภำพยนตร์ ในนำม “เอ็ม พิคเจอร์ส” “เอ็ม 39” “ไท เมเจอร์”
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
: 1839 ,1839/1,1839/6 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 0107545000047
โฮมเพจบริษัท
: www.majorcineplex.com
โทรศัพท์
: 0-2511-5427-36 ,0-2515-5300
โทรสำร
: 0-2930-3737
ทุนจดทะเบียน
: 894,667,502 บำท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 894,667,502 บำท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ : หุ้นสำมัญจำนวน 894,667,502 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
แล้วทั้งหมด
ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย์แห่ง : MAJOR
ประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียน : 1.MAJOR229A สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565
ในสมำคมตลำดตรำสำร
2.MAJOR21OA สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564
หนี้ไทย
อันดับเครดิตองค์กร
: ระดับ “A” (Single A Straight) แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ”
6.1.2

:

ข้อมูลของบริษัทนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว

ธุรกิจโรงภำพยนตร์
ชื่อบริษทั

: บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 80
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ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105544003725
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000 บำท
1,000,000 บำท
99.93% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สยำมซีนีเพล็กซ์ จำกัด
ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105547057656
0-2511-5427-36
0-2930-3737
150,000,000 บำท
150,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และและกำรโฆษณำรวมทั้งให้บริกำรเช่ำพื้นที่
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0107545000225
0-2511-5427-36
0-2930-3737
260,001,575 บำท
260,001,575 บำท
99.98% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด
ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105539139100
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
25,000,000 บำท
99.98% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 81
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ให้เช่ำและบริกำรระบบเครื่องฉำยและอุปกรณ์
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
015554048284
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บำท
5,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ธุรกิจลงทุน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
015556003661
0-2511-5427-36
0-2930-3737
30,000,000 บำท
30,000,000 บำท
99.96% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จำกัด
: ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่อง
บริโภคอื่นและบริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง
: เลขที่ 35-37 ถนน 214 สงกัต บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชำ
: 0714 E/2014 (จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศกัมพูชำ)
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท
: KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท
: 69.97% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

: บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) จำกัด
: ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่อง
บริโภคอื่น
: เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้ำน
นนชำน เมืองศรีสัตตนำค นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
: 01-00019319 (จดทะเบียนจัดตั้งที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว)
: LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บำท
: LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุ้น) = 10,062,000 บำท
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: 59.98% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล จำกัด
: ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรด้ำนจำหน่ำยอำหำรและเครื่อง
บริโภคอื่น
: บ้ำนแก้วสัมพันธ์ เมืองปำกเซ แขวงจำปำศักดิ์ นครหลวงเวียงจันทร์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
: 16-00010251 (จดทะเบียนจัดตั้งที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว)
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บำท
: LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุ้น) = 4,300,000 บำท
: 99.96% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
ให้บริกำรด้ำนโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะและกำรบันเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034263
0-2511-5427-36
0-2930-3737
36,000,000 บำท
36,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำและบริกำร
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร
1221/39, 1239 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม.10110
0105537078910
0-2511-5427-36
0-2930-3737
78,000,000 บำท
78,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่

:
:
:
:

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
1221/39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม.10110
0105540016130
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:

0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,000,000 บำท
23,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105540016121
0-2511-5427-36
0-2930-3737
5,000,000 บำท
5,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด
ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105539097628
0-2511-5427-36
0-2930-3737
100,000,000 บำท
100,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่ำ จำกัด
ให้เช่ำที่ดินและพื้นที่ในอำคำร
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105541034255
0-2511-5427-36
0-2930-3737
10,000,000 บำท
10,000,000 บำท
99.99% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ธุรกิจสื่อโฆษณำ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด
: ให้บริกำรโฆษณำและบริกำรให้คำปรึกษำธุรกิจ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ธุรกิจสื่อภำพยนตร์
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:
:
:
:
:
:
:

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105544103711
0-2511-5427-36
0-2930-3737
1,000,000 บำท
1,000,000 บำท
99.93% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
: ให้บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณำ และกำรจัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
: 234,234/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301B306 ถ.รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0107544000124
: 0-2512-0300
: 0-2930-3737
: 656,558,588.00 บำท
: 650,059,588.00 บำท
: 92.46% (บริษัทย่อยทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
: จัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์ เพื่อจัดทำวิซีดีและ
ดีวีดี และเพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์
: 234,234/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301B306 ถ.รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร

บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด
ผลิตภำพยนตร์
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กม. 10900
0105562116838
0-2515-5300
0-2930-3737
45,000,000 บำท
45,000,000 บำท
60.00% (บริษัทย่อยทำงตรง)

: 0105548154744
: 0-2512-0300
: 0-2930-3737
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: 150,000,000 บำท
: 150,000,000 บำท
: 92.46% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: บริษัท เอ็มวีดี จำกัด
: จำหน่ำยแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
: 234,234/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301B306 ถ.รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105545084664
: 0-2512-0300
: 0-2930-3737
: 522,500,000 บำท
: 522,500,000 บำท
: 92.46% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด
: ผลิตภำพยนตร์
: 234,234/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301B306 ถ.รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0105552004395
: 0-2511-5814
: 0-2511-5810-2
: 100,000,000 บำท
: 100,000,000 บำท
: 92.46% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท

: บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด
(เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ.2561 บริษัท ทำเลนต์วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ เป็น “บริษัท เอ็ม ทำเลนต์ จำกัด”)

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: ให้บริกำรผลิตภำพยนตร์และรับจ้ำงผลิตงำนทำงด้ำนบันเทิงทุกรูปแบบ
: 234,234/1-3 อำคำรศูนย์กำรค้ำรัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301B306 ถ.รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 010554068617
: 0-2261-7899
: 0-2261-7890
: 40,000,000 บำท
: 40,000,000 บำท
: 92.46% (บริษัทย่อยทำงอ้อม)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชำ) ดิสทริบิวชั่น จำกัด
: จัดจำหน่ำยลิขสิทธิภ์ ำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์ ณ ประเทศกัมพูชำ
: 308, 2nd Floor, Preah Monivong Boulevard, Sangkat Chaktomukh,
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
: 00037449 (จัดตั้งในประเทศกัมพูชำ)
: : : 200,000 USD (200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 USD)
: 200,000 USD (200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 USD)
: 50.85% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่องแสงกระสือ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000401158
0-2511-5427-36
0-2930-3737
35,000,000 บำท
27.74% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ขุนแผนฟ้ำฟื้น
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่องขุนแผนฟ้ำฟื้น
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000414446
0-2511-5427-36
0-2930-3737
47,000,000 บำท
47.16% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ That March
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง ดิวไปด้วยกันนะ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000406745
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
12.94% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 87

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน (Love Battle)
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000410289
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
12.94% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง CLASSIC AGAIN
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409655
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
36.06% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ คืนยุติธรรม
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง คืนยุติธรรม
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000417411
0-2511-5427-36
0-2930-3737
19,000,000 บำท
64.72% (บริษัทร่วมทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่องไบค์แมน
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000399226
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
64.72% (กำรดำเนินงำนร่วมกันทำงอ้อม)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 88

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิ่ง และ หลำน 25 น้ำ 24
: ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่องอีเรียมซิ่ง และ ภำพยนตร์เรื่อง มิเตอร์ดื้อ กันท่ำ
เหรียญทอง
: 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 0993000409698
: 0-2511-5427-36
: 0-2930-3737
: 50,000,000 บำท
: 64.72% (กำรดำเนินงำนร่วมกันทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 2
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง ไบค์แมน 2
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000409701
0-2511-5427-36
0-2930-3737
25,000,000 บำท
50.85% (กำรดำเนินงำนร่วมกันทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์สำมเกลอหัวแข็ง และ จ๊วด กะเทยบั้งไฟ
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง เรื่อง แสบสนั่น ยันหว่ำง Happy New You
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000420764
0-2511-5427-36
0-2930-3737
23,500,000 บำท
64.72% (กำรดำเนินงำนร่วมกันทำงอ้อม)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ฮักเถิดเทิง
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง ฮักเถิดเทิง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000418981
0-2511-5427-36
0-2930-3737
18,000,000 บำท
50.85% (กำรดำเนินงำนร่วมกันทำงอ้อม)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 89

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท เมเจอร์ กันตนำ บรอดแคสติ้ง จำกัด
: ให้บริกำรแพร่ภำพสัญญำณดำวเทียม และจัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
: 991 อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 5-6 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
: 0105553012928
: 0-2129-4638-9
: 0-2129-4638-9
: 60,000,000 บำท
: 60,000,000 บำท
: 41.61% (กำรร่วมค้ำทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จำกัด
: จัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
: ชั้น 4 เลขที่ 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้ำน
หนองจัน เมืองศรีสัตตนำค นครหลวงเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
: 01B00080044425(S/1)
: 856-21 520451
: 856-21 222262
: LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บำท
: LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บำท
: 36.98% (กำรร่วมค้ำทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ รำยกำรโทรทัศน์ รวมทั้งงำนด้ำนบันเทิงทุกรูปแบบ
6 ซอยนำคนิวำส 12 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 10230
0105557122281
245,000,000 บำท
245,000,000 บำท
32.07% (กำรร่วมค้ำทำงตรง)

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CRACKED
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง CRACKED
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000420128
0-2511-5427-36
0-2930-3737
27,000,000 บำท
20.00% (บริษัทร่วมทำงตรง)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง

ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้ำ 90

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์อัจฉริยะต้องสร้ำง
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่อง อัจฉริยะต้องสร้ำง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000416601
0-2511-5427-36
0-2930-3737
38,000,000 บำท
11.22%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ผู้เสียภำษีอำกร
โทรศัพท์
โทรสำร
เงินลงทุน
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แดงพระโขนง
ผลิตภำพยนตร์ไทยเรื่องแดงพระโขนง
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0993000435451
0-2511-5427-36
0-2930-3737
27,500,000 บำท
50.85%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: บริษัท ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด
: กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง
: 234/2 อำคำรอเวนิว รัชโยธิน ห้อง B307A-B307B ชั้น 3 ถ.รัชดำภิเษก แขวง
ลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
: 01B00080044425(S/1)
: : : 100,000,000 บำท
: 100,000,000 บำท
: 18.49%

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด (“TTM”)
: ตัวแทนจัดจำหน่ำยตั๋วบัตรเข้ำชมกำรแสดง
: 3199 อำคำรมำลีนนท์ทำวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม.10110
: 0105543020073
: 0-2262-3969
: 0-2262-3898
: 10,000,000 บำท
: 10,000,000 บำท
: 40.00% (บริษัทร่วมทำงตรง)
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“SF”)
พัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำ ประเภทศูนย์กำรค้ำแบบเปิด
99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0107545000187
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
2,131,929,050 บำท
2,131,920,931 บำท
29.13% (บริษัทร่วมทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด (“RAV”)
พัฒนำและบริหำรศูนยกำรค้ำ
99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
0105550006391
0-2660-900
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
135,000,000 บำท
135,000,000 บำท
50.00% (บริษัทร่วมทำงตรง) / 14.57% (บริษัทร่วมทำงอ้อมผ่ำน “SF”)

ชื่อบริษัท

ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท

: กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ มเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ไลฟ์ ส ไตล์
(“MJLF”)
: ให้เช่ำพื้นที่และให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
: บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 6 และ12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กทม. 10400
: 179/2550
: 0-2673-3999
: 0-2673-3988
: 3,300,000,000 บำท
: 3,300,000,000 บำท
: 33.00% (บริษัทร่วมทำงตรง)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ทะเบียนบริษัทเลขที่
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
0105559037388
0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
70,000,000 บำท
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
6.1.3

: 70,000,000 บำท
: 49.00% (บริษัทร่วมทำงตรง)

ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ปรึกษำกฎหมำย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่สำนักงำน
โทรศัพท์
Email

6.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
: 0-2229-2800
: 0-2654-5427
: ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
: เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
: 0-2296-47880
: นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3445)
: บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
: 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุงเทพฯ 10120
: 0-2344-1000
: 0-2286-5050
: คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรำ
: บริษัท สำนักกฎหมำยสำกล พรีเมียร์ จำกัด
: เลขที่ 999/9 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26
ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 0-2646-1888
: คุณศุภำรี จำยะภูมิ
: เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
กทม. 10900
: 0-25115427 ,0-25155300 #893 ,275
: ir@majorcineplex.com

ข้อมูลสำคัญอื่น
-ไม่มี-

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 896,266,347 หุ้น)
ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2562 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน
894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 894,667,502 หุ้น)

7.2

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

จำนวนหุน้

ร้อยละ

265,040,100

29.62%

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

79,556,800

8.89%

3. GIC PRIVATE LIMITED

53,633,500

5.99%

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON

37,760,400

4.22%

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

34,293,380

3.83%

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

33,537,680

3.75%

7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

30,594,800

3.42%

8. STATE STREET EUROPE LIMITED

21,751,650

2.88%

9. นำยวิศรุต พูลวรลักษณ์

19,601,800

2.19%

10. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

18,345,536

2.05%

1. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )
รำยชือ่

ตำแหน่ง

31 ธ.ค. 62
ทำงตรง

31 ธ.ค. 63

ทำงอ้อม
-

ทำงตรง
-

ทำงอ้อม

1. นำยสมใจนึก เองตระกูล

ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรอิสระ

-

-

2. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำร

4. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมกำร

400,000

-

400,000

-

6. นำยวิชัย พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

-

350,000

-

250,900

7. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

กรรมกำรอิสระ

672,500

-

672,500

-

8. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร1

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

9. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ2 กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

11. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมกำรอิสระ

-

60,000

-

60,000

12. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์3

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

13. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์4

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

12. นำยกิติกร พุ่มสว่ำง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยก่อสร้ำง

30,046

-

30,046

-

13. นำงจินดำ วรรธนะหทัย

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ธุรกิจบริหำรพื้นที่เช่ำ

88,665

-

88,665

-

14. นำยสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ธุรกิจสื่อโฆษณำ

-

-

-

-

15. นำยอภิชำติ คงชัย

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ธุรกิจโรงภำพยนตร์

27,740

-

27,740

-

16. นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรเงินและบัญชี/
เลขำนุกำรบริษัท

40,040

-

40,040

-

265,040,100 18,345,536 265,040,100 18,345,536
1,020,000

-

1,020,000

-

18,345,536 265,040,100 18,345,536 265,040,100

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )
รำยชือ่

ตำแหน่ง

31 ธ.ค. 62
ทำงตรง

31 ธ.ค. 63

ทำงอ้อม

ทำงตรง

ทำงอ้อม

17. นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

2,000

-

2,000

-

18. นำยนรุตม์ เจียรสนอง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยกำรตลำด

27

-

27

-

หมำยเหตุ : ทำงอ้อมเป็นกำรถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำร
1 นำยวัลลภ

ตั้งตรงจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
โลหะชำละ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎำคม 2563
3 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เมือ
่ วันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนร้อยตำรวจตรี
เกรียงศักดิ์ โลหะชำละ
4 นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8/2563 เมือ
่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ให้ดำรงตำแหน่ง
แทนนำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นควำมประสงค์ลำออกจำกตำแหน่ง
2 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์

7.3

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภำพ
บริษัทย่อยได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ (ESOP-W2) ที่จัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย
โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ออก กลุ่มบริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยในกำรซื้อสิทธิกลับคืนมำหรือจ่ำยชำระเป็นเงินสด และไม่มีกำรใช้สิทธิในระหว่ำง
ปี 2563
วันทีอ่ อก

ESOP-W2 24 เมษำยน 2558

จำนวนทีอ่ อก

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

(ล้ำนหน่วย)
13.00

(หน่วย/หุน้ )
1: 1.00

(บำท/หน่วย)
1.84

กำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ
เริม่
30 มิ.ย.60

สิน้ สุด
23 เม.ย.63

(2) กรณีมีตรำสำรหนี้
หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2560 และครั้ง 4/2560 ตำมลำดับ ได้พิจำรณำอนุมัติให้บริษัทเสนอ
ขำยหุ้นกูด้ ังนี้

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

มูลค่ำหุน้ กู้
มูลค่ำหุน้ กู้
ณ
อำยุ
สัญลักษณ์
ณ
วันทีอ่ อกหุน้ กู้ วันออกหุน้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
31 ธ.ค. 58
กู้
(ปี)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
MAJOR229A 12 กันยำยน 2560 1,000
1,000
5
MAJOR21OA

6 ตุลำคม 2560
รวม

500

500

1,500

1,500

4

กำรจัด
ประเภท
อัตรำ
อันดับควำม
วันครบกำหนด
ของกำร
ดอกเบีย้
น่ำเชื่อถือ
ไถ่ถอนหุน้ กู้
เสนอ
(ต่อปี)
ณ 31 ธ.ค.
ขำย*
63
12 กันยำยน 2565 2.80%
PO A(Negative)
6 ตุลำคม 2564

2.49%

PO

A(Negative)

หมำยเหตุPO คือกำรเสนอขำยในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท
PP คือกำรเสนอขำยหลักทรัพย์แบบเจำะจง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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7.4

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำประมำณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี
และเงินสำรองตำมกฎหมำยแล้ว หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมำตรกำรควบคุม
กำรแพร่ระบำดของรัฐบำล ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิหลังหักภำษีเงินได้เป็นจำนวนประมำณ
527 ล้ำนบำท คิดเป็นผลขำดทุนต่อหุ้นเท่ำกับ 0.59 บำทต่อหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบกำรปี 2563
หมำยเหตุ : เงินสำรองตำมกฎหมำยของบริษัทมีจำนวน 90,600,000 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตำมกฎหมำยเพิ่ม
ข้อมูลเปรียบเทียบกำไร(ขำดทุน)สุทธิและอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(ก่อนปรับปรุง)
1. กำไร(ขำดทุน)สุทธิ (ล้ำนบำท)
1,284
1,170
(527)
2. กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท:หุ้น)
1.43
1.31
(0.59)
3. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ)
94.10
76.47
4. รวมเงินปันผลจ่ำยประจำปีต่อหุ้น (บำท:หุ้น)
1.35
1.00
4.1 เงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรก (บำท:หุ้น)
0.65
0.65
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บำท:หุ้น) *,**
0.70
0.35*
-**
*มติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 มีมติอนุมัติปรับลดอัตรำกำรจ่ำย เงินปัน
ผลระหว่ำงกำลครั้งที่สอง สำหรับผลประกอบกำรครึ่งปีหลังของปี 2562 ตำมงบกำรเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดย
ลดลงร้อยละ 50 จำกอัตรำเดิมที่ได้อนุมัติไว้ เพื่อบริหำรสภำพคล่องและกระแสเงินสด จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนขอบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
**มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้เสนองดกำรจ่ำยปันผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือน
หลัง ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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8.

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร
ทั้ งหมด 5 คณะได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละ
คณะดังนี้
8.1

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร
ทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแ ทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะโดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่
ละคณะดังนี้
8.1.1

คณะกรรมกำรของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 11 คน ดังนี้
รำยชือ่ กรรมกำร
ตำแหน่ง
1. นำยสมใจนึก เองตระกูล

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำร

4. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมกำร

6. นำยวิชัย พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

7. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

8. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 (ลำออกจำกตำแหน่ง)
นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์4 (ดำรงตำแหน่งแทน)

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

9. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

10. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชำละ2 (ลำออกจำกตำแหน่ง)
นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์3 (ดำรงตำแหน่งแทน)

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

11. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมกำรอิสระ

โดยมี นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท
1 นำยวัลลภ

ตั้งตรงจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563

2 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์

โลหะชำละ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

3 นำยประเสริฐ

บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนร้อย
ตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ
4 นำงสำวชลธิชำ

จิตรำอำภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ให้
ดำรงตำแหน่งแทนนำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นควำมประสงค์ลำออกจำกตำแหน่ง

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือ ชื่อ ผูก พัน บริษัท
นำยวิชำ พูลวรลักษณ์ นำงภำรดี พูลวรลักษณ์ นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์ นำยธนกร ปุลิเวคินทร์
สองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
คำนิยำม
1.1
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัท หมำยถึง กรรมกำรภำยนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหำรหรือพนั ก งำน
ประจำของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท รวมทั้งเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถทำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และสำมำรถช่วยดูแล
ไม่ให้เกิดรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1.2

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท หมำยถึง กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนประจำมีอำนำจในกำรจัดกำร
และมีอำนำจในกำรลงนำมผูกพันกับบริษัท โดยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท จำนวน 5 คน มีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผู้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมเห็นด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมบันเทิงและอุตสำหกรรมภำพยนตร์ รวมทั้งอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงลึก และวำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมกำรอิสระ จำนวน 6 คนมีสัดส่วนร้อยละ 55 เป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้
ในด้ำนอุตสำหกรรมโดยรวม กำรเงิน กำรธนำคำร กำรบริหำรสินทรัพย์ กำรตรวจสอบ กฎหมำย และควำมรู้ทำงธุรกิจด้ำนอื่นๆ
ทำให้กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยกำรพิจำรณำตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่โดยอุทิศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีกำรดำเนินงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล กำรบริหำรและกำร
ดำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์แผนงำนและเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ กำหนด และจัดให้มีระบบกำรรำงงำนทำงกำรเงินและบัญชี กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้กำรปฎิบัติงำนมีควำมถูกต้อง
และเป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลห้มีกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และ
รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
อีกทั้งห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมกำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร หน้ำ 100
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เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทและบริษัทย่อย (ตำมข้อบังคับบริษัท กฎหมำย และตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด) บุคคลดังกล่ำว ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจมอบหมำย แต่งตั้งกรรมกำรจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมกำรบริหำร เพื่อดำเนินกำรอย่ำง
หนึ่ง อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง แทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยในกำรมอบอำนำจนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของผู้รับมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน
อำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท
1. กรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรก็ได้
2. กรรมกำรอำจกำหนดชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัทได้
3. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรือ
อำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
และคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนำจนั้นๆ ได้
4. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
5. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้นและรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
6. กำรใดที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่ำต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมกำร
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อำทิเช่น กำรพิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน กำรพิจำรณำจัดสรร
เงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกำร
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนและกำหนดค่ำตอบแทน กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่
บุคคลอื่น กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ กำรทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญำ
เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบำยกำรดำเนินงำน พร้อมควบคุม ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
3. จัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำยและกำรปฎิบัติตำม
นโยบำยทุกปี
4. จัดทำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร สำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเป็นมำตรฐำนด้ำน
จริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตำมให้มีกำรปฎิบัติตำมจรรยำบรรณ
5. กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ พร้อมกับติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรเป็น
ผู้ปฎิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจำ
6. จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร หน้ำ 101
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7. คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยมิชักช้ำในกรณีที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ
ที่บริษัททำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในระหว่ำงรอบปีบัญชี
8. คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมกำรมำประชุมและลงมติในวำระเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
9. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
10. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรดำเนินกำรเรื่องใด
ที่กรรมกำรรำยใดเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(สำนักงำน ก.ล.ต.) และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยบริษัท
ได้กำหนดให้กรรมกำรรำยนั้นไม่มีอำนำจอนุมัติกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสำคัญ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริษัท หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่น
ที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง โดยให้ นั บ รวมหุ้ น ที่ ถื อ โดยผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ตำมมำตรำ 258 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในกำรเป็นผู้มีอำนำจควบคุมรวมถึงอำนำจในกำรลงนำมผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริ หำร
หรือพนักงำนประจำของบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำคู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นผู้บริหำรหรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุม
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งเป็นไป
ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
5. ไม่ เ ป็ น กำรได้ รั บ แต่งตั้ งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมกำรของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้
7. สำมำรถทำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรำยกำรที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อตัดสินใจ
ในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้
โดยกรรมกำรอิ ส ระท ำหน้ ำ ที่ พิ จ ำรณำด้ ว ยดุ ล พิ นิ จ ที่ เ ป็ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ น โยบำย แผนกำรด ำเนิ น งำน และ
กำรบริหำรงำนของบริษัทให้ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีควำมเท่ำเทียมกัน อนึ่ง กำรกำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระ
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ของบริษัทดังกล่ำว ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำที่กำหนดโดยสำนักงำน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนประกำศกำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ
บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมกำรอิสระ โดยสรรหำผู้ที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ เข้ำใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตำมประกำศ ระเบียบ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทำงกำร และขอเชิญท่ำนเหล่ำนั้นเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรอิสระข้ำงต้น
สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำที่ที่สำคัญ ดังนี้
1. รับผิดชอบในฐำนะผู้นำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแล และติดตำมให้กำรบริหำรงำนของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้
2. ทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกัน
4. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
กำรปฐมนิเทศ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู้ดำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร คู่มือกรรมกำร และกำหนดกำร
ประชุม เพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบถึงบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำน และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถำม รวมถึงกำร
เยี่ยมชมหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
กำรพัฒนำกรรมกำร
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ และศึกษำในหลักสูตรกำร
อบรมต่ ำ ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยสมำคมส่ ง เสริ ม สถำบั น กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (Thai Instituteof Directors
Association หรือ IOD) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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8.1.2

คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จำนวน 4 คน
ดังมีรำยนำมดังต่อไปนี้
รำยชือ่ กรรมกำร
1. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
2. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์
3. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์
4. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกำรของบริษัทตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทมอบหมำย
2. ปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรดำ เนินงำนของกรรมกำรบริษัท
3. ปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำร
เข้ำเป็นผู้ค้ำประกันหรือกำรชำระ หรื อใช้จ่ำยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่นกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนและ
เพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ภำยในวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 60 ล้ำนบำทหรือจำนวนเทียบเท่ำ
5. มีอำนำจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในตำ แหน่งที่ไม่สูงกว่ำตำ แหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
6. มีอำนำจจัดทำเสนอแนะและกำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมกำร
7. จัดตั้งโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรโดยให้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก
กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท
8. กำหนดแผนธุรกิจ อำนำจกำรบริหำรงำน อนุมัติงบประมำณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี และดำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำงธุรกิจที่ได้
แถลงต่อคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่
ทำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้รับมอบอำนำจคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคับบริษั ท และตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด) กับบริษัท บริษัทย่อย ยกเว้น เป็น
อนุ มั ติ ก ำรเข้ ำ ท ำรำยกำรที่ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณษอนุ มั ติ ไ ว้ ทั้ ง นี้
กรรมกำรบริหำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยตณะกรรมกำรมีอำนำจในกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมที่จำเป็นหรือเห็นสมควร
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8.1.3

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนได้ประกำศใช้ พร้อมทั้งปรับปรุง
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้อ งและเป็ นไปในแนวทำงเดียวกั นกับประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำนิยำม
กรรมกำรตรวจสอบ หมำยถึง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งและไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้ำที่ใน
ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ รวมทั้งกำรทำหน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตำมนิยำมที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ นำยชัย จรุงธ
นำภิบำลเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนบัญชีและกำรเงิน และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบมำเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน ซึ่งเพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้เป็นอย่ำงดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิส ระจำนวน 3 คน มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 2 คนได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยมีรำยนำมกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังนี้
รำยชือ่ กรรมกำร
1. นำยชัย จรุงธนำภิบำล
2. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 (ลำออกจำกตำแหน่ง)
นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์2 (ดำรงตำแหน่งแทน)
3. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1 นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
2 นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563

วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และหำกกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่ง ตำมวำระ
อสจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนรรมกำรบริษัทและ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติ เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่
สำมำรถอยู่จนครบวำระได้ มีผลให้จำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้น
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร หน้ำ 105
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จำกตำแหน่งทั้งคณะ กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจกตำแหน่งต้องอยู่รักษษกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินงำนต่อไปพลำงก่อน จนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรถอดถอนหรือเลิกจ้ำงบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำ ปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(ค) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ ำ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทรำบภำยใต้ ข อบเขตหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ตำมหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้
รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ท และต้ อ งรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำน รวมถึ งข้ อ เสนอแนะ และสิ่ งที่ ต รวจพบให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรดำเนินกำรเรื่องใดที่กรรมกำรท่ำนใดหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งกำรมีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป
ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น รวมถึ ง รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น (ถ้ ำ มี ) ตำมประกำศส ำนั ก งำน ก.ล .ต. และหรื อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ภำยใต้ข้อบังคับหรือประกำศหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

คำนิยำม
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท หมำยถึง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็น
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำ ตอบแทน โดยผู้ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทนจะต้ องเป็น
กรรมกำรอิสระ และในคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 คน
เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ นอกจำกนี้จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำรทำหน้ำที่อื่นใน ฐำนะ กรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
โดยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรสรรหำทุกคนมีคุณสมบัติตำมนิยำมที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเห็น
ว่ำ นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจึง
ได้มีมติแต่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนจำนวน 4 คน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปีดังนี้
รำยชือ่ กรรมกำร
1. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

2. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร1 (ลำออกจำกตำแหน่ง)
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์2 (ดำรงตำแหน่งแทน) กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

4. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

โดยมี นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
1 นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
2 นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกบุคคล
ที่เหมำะสมที่จะมำดำรงตำแหน่งดังกล่ำว เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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3. คณะกรรมกำรสรรหำต้องรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็นและเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทในแต่ละปี
3. คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนต้องรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควร
ทรำบต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
นโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนขอบริษัท มีดังนี้
1. เปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจำรณำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจำรณำถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคณะ
8.1.5

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยคัดเลือกจำกกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรื อ มี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญในอุ ส ำหกรรมที่ บ ริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งประกอบด้ ว ย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
2. ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท
3. คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง โดยอำจเป็ น
ผู้บังคับบัญชำสูงสุดที่ดูแลส่วนงำนบริหำรควำมเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำนวน 8 คน
มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปีดังนี้
รำยชือ่ กรรมกำร

ตำแหน่ง

1. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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รำยชือ่ กรรมกำร

ตำแหน่ง

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4. นำยวิศรุต พูลวรลักษณ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5. นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

6. นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

7. นำยธนำธิป แย้มพยนต์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8. นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

โดยมี นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมี ค วำมรับ ผิดชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ โดยตรงตำมหน้ ำ ที่ แ ละควำม
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ยั ง คงต้ อ งมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ
ต่อบุคคลภำยนอก
1. พิจำรณำ และให้ควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพือ่ พิจำรณำเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงที่วำงไว้ รวมถึงกำหนด
หน้ำที่ให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในกำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และควำมเบี่ยงเบนของ
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่ใควำมสอดคล้องกับกำรกำหนดกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของบริษัท
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ บริษัทให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง และกำหนดให้มีกำรประเมินผล และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งในภำวะปกติ และภำวะวิกฤติให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และแนวทำงทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีกำรประเมิน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่สำคัญในด้ำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงของ
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงเสนอแนะมำตรกำรป้องกันในกำรดำเนินกำร กรณีที่ร ะดับควำมเสี่ยงไม่เป็นไป
ตำมที่กำหนด หรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพิ่ม กำรติดตำมควำม เสี่ยงที่มีควำมสำคัญต่อบริษัท และดำเนินกำรให้
บริษัทมีกำรจัดกำร ควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีอำนำจให้ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูล ด้วยวำจำ สำหรับควำมเสี่ ยง และกำรปฏิบัติ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้
รับเชิญสอบถำม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร ควำมเสี่ยงเพื่อกำรต่อต้ำนด้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นให้เพียงพอ เหมำะสม
8. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
8.1.6

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. กรรมกำรบริษัท 3 ท่ำน และ 2 ใน 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ และแต่งตั้งกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็น
กรรมกำรอิสระคนหนึ่ง เป็นประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. ตัวแทนพนักงำน และผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นสมำชิก
3. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรได้ผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรจำนวน 8 คน
มีวำรกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปีดังนี้
รำยชือ่ กรรมกำร

ตำแหน่ง

1. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

2. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

4. นำยวิศรุต พูลวรลักษณ์

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

5. นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

6. นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

7. นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

โดยมี นำงสำวปณิตำ มณีดุลย์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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3. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดบเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสำกลปฏิบัติและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
5. มอบนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมกำรจัดกำรกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร
6. มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
7. วำงกรอบแนวทำงกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
8.1.7 กำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดง
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน สรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ชือ่ และนำมสกุล

คณะกรรม ประชุม
กำรบริษทั สำมัญผูถ้ อื
หุน้

คณะกรรม
กำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร

คณะกรรม

สรรหำและ

กำรบริหำร

คณะกรรม
กำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

กำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะกรรม
กำรกำกับ
ดูแล
กิจกำร

1. นำยสมใจนึก เองตระกูล

8/8

1/1

-

-

-

-

-

2. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

8/8

1/1

-

-

12/12

-

-

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

8/8

1/1

-

3/3

12/12

4/4

2/2

4. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

8/8

1/1

-

-

12/12

-

-

5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

8/8

1/1

-

-

12/12

-

-

6. นำยวิชัย พูลวรลักษณ์

7/8

0/1

-

-

-

-

-

7. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

8/8

1/1

8/8

3/3

-

4/4

-

8. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร1
นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์4

8/8
-

1/1
-

8/8
-

-

-

-

-

9. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

8/8

1/1

8/8

3/3

-

-

2/2

10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ2
นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์3

0/6
2/2

0/1
-

-

-

-

-

-

11. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

7/8

1/1

-

-

-

4/4

2/2

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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1 นำยวัลลภ

ตั้งตรงจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
โลหะชำละ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
3 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ให้ดำรง
ตำแหน่งแทนร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ
4 นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน
2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นควำมประสงค์ลำออกจำกตำแหน่ง
2 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
ข้อมูลของกรรมกำรและผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย โปรดดูเอกสำรแนบ 2
8.2

คณะผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โครงสร้ำงองค์กรของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) มีคณะผู้บริหำร
จำนวน 8 คน ดังนี้

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร หน้ำ 112
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รำยชือ่ กรรมกำร
1. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ตำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รักษำกำรตำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนวำงแผนกลยุทธ์
และนักลงทุนสัมพันธ์
รักษำกำรตำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจโบว์ลิ่ง

2. นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี

3. นำยอภิชำติ คงชัย

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจโรงภำพยนตร์

4. นำยสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจสื่อโฆษณำ

5. นำยนรุตม์ เจียรสนอง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรตลำด

6. นำยกิติกร พุ่มสว่ำง

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง

7. นำงจินดำ วรรธนะหทัย

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจบริหำรพื้นที่เช่ำ

8. นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. กำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และแผนงบประมำณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือคณะกรรมกำรบริษัท
2. รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโดยรวมและพิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ภำยใต้กรอบนโยบำยแผนธุรกิจและแผนงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
3. พิจำรณำอนุมัติให้ดำเนินกำร หรืออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบอำนำจอนุมัติของ
บริษัทหรือตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
4. สรรหำ ว่ำจ้ำง แต่งตั้ง สับเปลี่ ยน โอนย้ำย พักงำนและเลิกจ้ำงผู้บริหำรและพนักงำนในทุกตำแหน่ง รวมถึงกำร
กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมโดยถ้ำเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่ำตั้งแต่ผู้อำนวยกำร
อำวุโสขึ้นไปให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ และถ้ำเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่ำผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ให้ดำเนินกำรภำยใต้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. แต่งตั้งผู้มีอำนำจลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ของบริษัททั้งด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรสั่งซื้อ กำรผลิต กำรขำยและกำร
บริหำรทั่วไปรวมทั้งเอกสำรสำคัญอื่นๆ
6. กำหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่งประกำศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภำยใน
เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคนและเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัท
กำหนด
7. แต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมี อำนำจในกำรแต่งตั้ง
ทนำยควำมเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้ำสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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8. มอบหมำยเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนหรือกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนตนตำมที่เห็นสมควรและสำมำรถ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนำจนั้นๆ ได้
9. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำร
และคณะกรรมกำรบริษัท
10. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรดำเนินกำร
เรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ไม่มีอำนำจอนุมัติกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว
ทั้งนี้ กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรหรือผู้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิ จำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร และให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรเป็นประจำทุกปี กรรมกำรผู้จัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรตั้งแต่
ระดับผู้อำนวยกำรลงไปตำมลำดับ โดยใช้เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงำน
ประจำปี เพื่อพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม โดยขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัมตำมแต่กรณี
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรพิจำรณำสรรหำ
กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดวิธีกำรและยึดหลักควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำรไว้เป็นสำคัญโดยปรำศจำกอิทธิพลขอ
งผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมหรือฝ่ำยบริหำรซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมจำกช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
•
บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้น โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือ
หลำยรำยรวมกันก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ โดยได้จัดทำ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำเป็น
เวลำ 3 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำร
• พิจำรณำจำกทำเนียบกรรมกำร (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยหรือ
จำกหน่วยงำนอื่นๆ หรือช่องทำงอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควร
• คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท
• พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท (Board
Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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•
•

พิจำรณำควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board Diversity)
พิจำรณำภำวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ประวัติกำรทำงำนที่ดี รวมทั้งในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ และกำรให้
ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอมำตำมกระบวนกำรสรรหำที่ บริ ษัท ได้ก ำหนดไว้ โดยหำกคณะกรรมกำรสรรหำพิจ ำรณำแล้ว ว่ำ มีค วำมเหมำะสม
ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในเดือนกุมภำพั นธ์ 2563 เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ซึ่งปรำกฏว่ำในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด สำหรับ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง
เนื่องจำกเหตุอื่นนอกจำกกำรครบวำระออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง เว้นแต่วำระของกรรมกำร
ที่พ้นจำกตำแหน่งเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะเข้ำอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระ
ที่เหลืออยู่ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด
ในกำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุด คณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำเบื้องต้น ในกำรคัดกรองสรรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท เป็ น อย่ ำงดี ประวั ติ ก ำรท ำงำนที่ ดี สำมำรถบริห ำรงำนให้บ รรลุวั ตถุ ประสงค์ ที่ คณะกรรมกำรบริ ษั ทก ำหนดไว้ได้
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติต่อไป
8.3

เลขำนุกำรบริษัท
ตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มี
เลขำนุกำรบริษัท รับผิดชอบดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้งให้นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ ทำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท มีผลตั้งแต่
วันที่ 13 พฤษภำคม 2554 คุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฎอยู่ในเอกสำรแนบ 1
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
1. ให้คำแนะนำ เบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำยระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดี ตลอดจนติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อปฏิบัติต่ำงๆ รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำ กับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนรำชกำรที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม
4. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนประจำปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร
6. สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8.4

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำร อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมำะสมและเที ย บได้ กั บ ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น
โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปีจะทำกำรเสนอให้คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ ส่วนค่ำตอบแทน
ของผู้บริหำรจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน
ในปี 2563 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังนี้
8.4.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ
และผู้บริหำร เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน กำร
ขยำยตัวของธุรกิจโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดของมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่องกำรพิจำรณำลดค่ำตอบแทน
และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมกำร ประจำปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระบำงส่วน จึงได้ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมข้อเสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
4.11 ล้ำนบำท โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยปีและเบี้ยประชุม จำนวน 2.34 ล้ำนบำท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 1.77
ล้ำนบำท ซึ่งโครงสร้ำงอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นดังนี้
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ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทนรำยปีและเบีย้ ประชุม

ประธำนกรรมกำร

286,500

กรรมกำรบริษัท

178,500

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

60,000

กรรมกำรตรวจสอบ

22,500

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

9,000

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

9,000

ประธำนกรรมกำรบริหำร

60,000

กรรมกำรบริหำร

22,500

ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

-

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

-

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

-

ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563
รำยชือ่ กรรมกำร

ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทนและ
เบีย้ ประชุม (บำท)

บำเหน็จพิเศษ ปี 2562
จ่ำยในปี 2563 (บำท)

1. นำยสมใจนึก เองตระกูล

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

286,500

362,000

2. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

238,500

362,000

3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์

กรรมกำร

210,000

116,000

4. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

201,000

116,000

5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมกำร

201,000

116,000

6. นำยวิชัย พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

178,500

116,000

7. นำยชัย จรุงธนำภิบำล

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

247,500

116,000

8. นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

192,000

106,000

9. นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

210,000

116,000
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รำยชือ่ กรรมกำร

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทนและ
เบีย้ ประชุม (บำท)

บำเหน็จพิเศษ ปี 2562
จ่ำยในปี 2563 (บำท)

10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ กรรมกำรอิสระ

104,250

68,000

11. นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมกำรอิสระ

178,500

116,000

12. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมกำรอิสระ

74,000

48,000

13. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์

กรรมกำรอิสระ

18,000

10,000

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรอื่นของผู้บริหำร จำนวน 7 ท่ำน ในปี 2563 จำนวน
26.73 ล้ ำ นบำท โดยไม่ รวมประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บริห ำร เนื่อ งจำกต ำแหน่งประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่บ ริห ำรของบริษัท ไม่ไ ด้ รับ
ค่ำตอบแทนในส่วนของผู้บริหำร
1.4.2

ค่ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี –

8.5

บุคลำกรและนโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

8.5.1 บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงำนจำนวน 1,413 คน เพื่อรองรับกำรให้บริกำรสำหรับลูกค้ำที่เติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องจำกธุรกิจโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ สื่อโฆษณำ พื้นที่เช่ำและบริกำร รวมถึงธุรกิจสื่อภำพยนตร์ โดยในปี
2563 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสำขำอีก 2 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหำนคร ปริ มณฑล และต่ำงจังหวัด ตลอดจน
ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกมำกขึ้น
สำยธุรกิจหลัก

จำนวนพนักงำน

สำนักงำนใหญ่

199

โรงภำพยนตร์

869

โบว์ลิ่ง

199

ขำยโฆษณำ

44

ขำยพื้นที่เช่ำและศูนย์กำรค้ำ

102

รวมจำนวนพนักงำน

1,413

*ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว
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อัตรำกำรลำออก ปี 2560-2563
ปี
อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)

2560

2561

2562

2563

2.10

1.62

1.39

1.29

ค่ำตอบแทนบุคลำกร
บริษัทได้มีกำรบริหำรค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงำนและสำยวิชำชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่
พนักงำนของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด เงินโบนัส
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษ เงิ น ประกั น สั ง คม เงิ น สมทบกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ประกั น ชี วิ ต ตรวจสุ ข ภำพประจ ำทุ ก ปี และ
ค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยผลตอบแทนดังกล่ำวให้แก่พนักงำนจำนวนทั้งสิ้น 725
ล้ำนบำท (ปี 2562 : 1,259 ล้ำนบำท) และเพื่อให้กำรกำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถแข่งขันในกำร
รักษำพนักงำนที่ดีมีควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี โดยจะ
พิจำรณำตำมผลประกอบกำรในแต่ละปีของบริษัท ซึ่งในส่วนของพนักงำนจะพิจ ำรณำกำรจ่ำยตำมผลกำรประเมิ น กำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบำยสำรวจและมีกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทมี
โครงสร้ำงและกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมำะสมแก่พนักงำน
นอกจำกนี้บริษัทได้มีค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงำน เช่น เงินรำงวัลจำกกำรขำย และกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อ หุ้ น แก่ ผู้ บ ริ ห ำรและพนั ก งำน เพื่ อ เป็ น กำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจและตอบแทนกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ มุ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสร้ำงควำมรู้สึกของกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำองค์กรต่อไป
1.5.2 นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรสรรหำพนักงำนและจูงใจพนักงำน
กำรสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development)
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนวำงแผนกำรเติบโตในองค์กร และกำรพัฒนำศักยภำพให้สอดคล้องกับสำยอำชีพ โดย
จัดทำ Career Development ให้กับพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พนักงำนจะได้รับข้อมูล คำแนะนำจำกหัวหน้ำงำน
เพื่อกำรวำงแผนกำรเติบโตในสำยอำชีพ และสนับสนุนกำรวำงแผนพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงยั่งยืน
บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษำและสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถอยู่กับองค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจ
ของบริษัทอย่ำงยั่งยืน มีกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้องค์กรสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง จัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่งสำคัญทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์ และกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถอย่ำง
โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้สืบทอดตำแหน่ง” (Successor) โดยเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีภำวะผู้นำ และ
ควำมพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่ำว อีกทั้งยังมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
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กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลำกร
ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั โปรแกรมกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำ (Career Development Program) เพื่อ
สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจตำมโปรแกรมกำรพัฒนำที่กำหนดให้กับผู้บริหำรและพนักงำนโดยครอบคลุม 3 ประเภท
หลัก ดังต่อไปนี้
1. Core Program เป็นหลักสูตรที่จำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติงำนโดยทั่วไป ครอบคลุมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกคนในองค์กร
อำทิ กำรปฐมนิเทศ หลักสูตรกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน เช่น ทักษะ
กำรขำย, กำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ, กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และหลักสูตรที่ต้องปรับตัวเองให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคปัจจุบัน อำทิ ควำมรู้เรื่อง Data Management พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หลักสูตรที่
สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk
Management) เป็นต้น
2. Functional เป็นหลักสูตรเฉพำะสำยงำน เช่น หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล (Data Management &
Data Analytics) หลักสูตรกำรสร้ำงควำมผูกพันและรักษำลูกค้ำ หลักสูตรทักษะกำรขำย
3. Leadership เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรบริหำรงำน บริหำรทีม เริ่มต้นตั้งแต่ทักษะกำร
บังคับบัญชำระดับต้น เช่นหลักสูตร Supervisory Skill หลักสูตร Leadership Attitude & Leadership In Action และ
หลักสูตรภำวะผู้นำในระดับกลยุทธ์ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจต่อไปในอนำคต
นอกจำกนี้ ยังมีหลักสูตร Compliance เป็นหลักสูตรบังคับที่ต้องเรียนตำมกฎหมำย เช่น หลักสูตรกำรสุขำภิบำล
อำหำรสำหรับผู้สัมผัสอำหำร หลักสูตรกำรอบรมควำมปลอดภัย หลักสูตรดับเพลิง ขั้นต้น และหลักสูตรสำหรับพนักงำนกลุ่ม
Talent และพนักงำนที่มีศักยภำพสูงและสำมำรถเติบโตไปเป็นผู้บริหำรในอนำคต มีกำรกำหนดหลักสูตรอบรมที่ตอบโจทย์กล
ยุทธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรตำมสำยงำน เป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสม กับพนักงำนกลุ่ม Talent เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญหรือกำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงในอนำคต
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรม และสัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนมีนโยบำยในกำร
ให้ผลตอบแทนกับพนักงำนในอัตรำที่เหมำะสมเพื่อจูงใจ และรักษำให้พนักงำนทำงำนกับบริษัทในระยะยำว โดยบริษัทมีกำร
จัดอบรมให้กับพนักงำนทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับกำรทำงำน (On-the-job training) และในลักษณะเข้ำอบรมกับงำนเฉพำะ
สำยงำนโดยตรง (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็นกำรฝึกอบรมพร้อมกับกำรทำงำน บริษัทจะให้พนักงำนที่อำวุโส
กว่ำเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำ และช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน และร่วมสนับสนุนกำรรองรับนิสิตนักศึกษำที่ต้องกำรใช้เวลำ
ที่ว่ำงเว้นจำกกำรเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยกำรฝึกประสบกำรณ์กำรทำงำน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษำได้มีโอกำสฝึก
ทำงำนในบำงตำแหน่งที่เหมำะสมกับวุฒิภำวะ ทักษะและช่วงเวลำว่ำงของนิสิตนักศึกษำแต่ละคน ซึ่งในปี 2563 พนักงำน และ
ผู้บริหำรมีกำรเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่มีกำรจัดอบรมทั้ง ในรูปแบบกำรเรียนในห้องอบรมปกติ และกำรเรียนผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ เป็นจำนวน 11,829 ชั่วโมง ซึ่งรวมชั่วโมงกำรอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนในองค์กร จำนวน
480 ชั่วโมง แต่ไม่รวมจำนวนชั่วโมงของกำรสอนงำน กำรประชุมให้คำแนะนำผ่ำนระบบ Zoom Meeting และกำรเข้ำอบรม
ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ทั้งนี้บริษัทกำลังเร่งพัฒนำหลักสูตรในระบบออนไลน์ให้มำกขึ้นครอบคลุมทุก function กำรทำงำน
เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย และลดเวลำในกำรเดินทำง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด (lifelong
Learning)
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8.5.3 กำรวิจัยและพัฒนำ
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของคุณภำพบริกำรในแต่ละสำขำ และกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจและสังคม เพื่อ
ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน จึงได้มีนโยบำยที่ต่อเนื่องในกำรพัฒนำปรับปรุงสำขำให้มีควำมสวยงำมและทันสมัยอยู่ เสมอ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรทำวิจัยทำงกำรตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ โดยสอบถำม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสำขำ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผล และนำมำใช้
ประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด และกลยุทธ์ทำงกำรแข่งขัน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำสถำนะผู้นำด้ำนศูนย์ รวม
ควำมบันเทิงต่อไป นอกจำกกำรทำวิจัยตลำดเพื่อพัฒนำคุณภำพงำนบริกำร บริษัทฯ ยังได้ให้ควำมสำคัญกับงำนพัฒนำ
พนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส่วนงำนด้ำนกำรบริกำรตำมแต่ละสำขำ โดยมีกำรกำหนดเป็นแผนอบรมพัฒนำที่ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563
บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำจำนวนทั้งสิ้น 1.68 ล้ำนบำท (ปี 2562 : 9.30 ล้ำนบำท)
8.5.4
M
P
A
S
S
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O
N

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
MPASSION วัฒนธรรมองค์กร
Major Iconic Leadership
เป็นต้นแบบและตำนำนของโลก
Professionalism
ควำมเป็นมืออำชีพในทุกๆ ด้ำน
Adaptability
พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
Speed
คล่องแคล่วและรวดเร็ว
Service Excellence
เป็นเลิศในบริกำร
Innovation
สร้ำงนวัตกรรม
Optimism
มองโลกในแง่ดี
Network
ประสำนเครือข่ำย

เพื่อให้พนักงำนได้มีแนวคิด แนวปฎิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร นี้ บริษัทจึงให้ควำมสำคัญในกำรสรรหำ และพัฒนำ
พนักงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
8.5.5

นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภำพของพนักงำนทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้ำที่ประจำของพนักงำนจึงได้กำหนดนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
รวมทั้งควำมปลอดภัยนอกงำนเพื่อป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อน
รำคำญอันเนื่องจำกกำรทำงำนหรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำน โดยให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนปฏิบัติงำน
จริง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบกิจกำร โดยในปี 2563 มีจำนวนพนักงำนที่เกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนถึงขั้นรุนแรงหรือ
ต้องหยุดงำน
รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ นโยบำยควำมปลอดภั ย ควำมมั่ น คง อำชี ว อนำมั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งำน สำมำรถดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.majorcineplex.com)

8.5.6

นโยบำยกำรสรรหำพนักงำนและจูงใจพนักงำน
บริษัทจะเน้นกำรสรรหำพนักงำนจำกภำยในเป็นหลักแล้วทำกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจำกกำรเลื่อนตำแหน่งจำก
ภำยใน ทำให้ได้พนักงำนที่คุ้นเคยกับกำรดำเนินงำนและยังมีส่วนช่วยสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรทำงำนให้กับพนักงำน ทั้งยังจูงใจ
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ให้พนักงำนทำงำนอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลำนำนและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่ำเทียมกับธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกัน
นอกจำกนี้บริษัทยังได้จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรทำงำนให้เอื้อต่อกำรใช้ศักยภำพของพนักงำนได้อย่ำงเต็มที่ซึ่ง
เป็นกำรจูงใจพนักงำนอีกวิธีหนึ่ง
8.5.7

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
ปัจจุบนั บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรบริษั ท ยังคงสืบสำนเจตนำรมณ์อั นมุ่ งมั่น ในกำรที่ จะยกระดั บ กำรก ำกั บ ดู แลกิจ กำรของบริษัท
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้นำ เอำแบบประเมินตนเอง เรื่องกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหำรกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกำรให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร และในปี 2563 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรนำหลักปฎิบัติตำม CG Code ของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฎิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัทและรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญโดยในปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติในเรื่อง กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ที่บริษัทจะรำยงำนให้ทรำบซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
ขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน และมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจต่ำงๆที่สำคัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดนโยบำยไว้ดังนี้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรปกป้อง และเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐำน ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น
สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรเงินปันผลกำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือ
บริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน กำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น
2. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ได้แก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
สิทธิในกำรส่งคำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งคำถำมต่อที่ประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรงดเว้นกำรกระทำใดๆอันเป็นกำรละเมิด หรือจำกัดสิทธิหรือกำรลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตำมข้อกำหนดต่ำงๆและกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรที่
มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เป็นต้น
4. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถื อหุ้นใช้สิทธิต่ำงๆ เช่น กำรให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท กำรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเป็นต้น
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1.2 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรได้นำนโยบำยสิทธิของผู้ถือหุ้นมำปฏิบัติ และมีควำมครอบคลุมมำกกว่ำสิทธิตำม
กฎหมำยโดยเฉพำะสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลและสำรสนเทศ สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24
กรกฎำคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ใน
วันที่ 23 มิถุนำยน 2563 เป็นเวลำกว่ำ 31 วัน ก่อนกำรประชุม และเผยแพร่ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษพร้อมกัน โดยมี
ข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสำรที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. เอกสำรแนบ 1 รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562
3. เอกสำรแนบ 2 รำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR-Code
4. เอกสำรแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้งแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำม
วำระและนิยำมกรรมกำรอิสระ
5. เอกสำรแนบ 4 ข้อมูลค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมกำร ประจำปี 2563
6. เอกสำรแนบ 5 ข้อมูลรำยนำมผู้สอบบัญชีและรำยละเอียดค่ำสอบบัญชี
7. เอกสำรแนบ 6 คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนหลักฐำนกำรแสดงตนเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสำรแนบ 7 ประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนในกำรรับมอบฉันทะ
9. เอกสำรแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ
10. เอกสำรแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
11. เอกสำรแนบ 10 แผนที่ตั้งสถำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมำยให้บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลำในกำรจัดส่งเอกสำรมำกกว่ำตำมที่กฎหมำยได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
ระยะเวลำศึกษำข้อมูลมำกขึ้น
• ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงด้วยกำรใช้
ระบบ Barcodeในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอำกรแสตมป์ไว้บริกำร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมำ
ในกำรมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทำป้ำยสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำออกที่ประชุมโดย
ไม่ต้องเสียเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรใหม่
• หลังกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 บริษัทได้นำเนื้อหำกำรประชุม ซึ่งประกอบด้วย รำยละเอียดวำระกำรประชุม
มติที่ประชุมกำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถำมและควำมเห็นของผู้ถือหุ้นรวบรวมจัดทำเป็น “รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำ ปี 2563” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 กำรป้องกันกรณีกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำข้อมูลและสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ ทั้งในกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทไม่มีกำรแจกโดย
กะทันหัน ซึ่งเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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1.4 กำรอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิ
• บริษัทอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกำรนำระบบกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มำใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมด้วยตนเองก่อนกำรประชุม
• บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทรำบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และ
ได้มีกำรบันทึกกำรแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติดังกล่ำว ลงในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
• บริษัทยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเข้ำเยี่ยมชมบริษัทและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
สำรสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
1.5 กำรจัดสรรเวลำและกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงควำมคิดเห็น
• บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดง
ควำมคิดเห็น โดยประธำนกรรมกำรได้สอบถำมที่ประชุมในแต่ละวำระทุกวำระ รวมทั้งได้มีกำรบันทึกข้อซักถำมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมกำร
บริษัทและ/หรือผู้บริหำรลงในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
• บริษัทจัดให้มีกำรบันทึกเสียงกำรประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรำยละเอียดสำระสำคัญของกำรซักถำมในระหว่ำงกำร
ประชุมไว้ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสำมำรถใช้อ้ำงอิงในภำยหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุม
สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้
1.6 กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 มี
คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม 9 คน จึงสรุปได้ว่ำ บริษัทยังคงพัฒนำกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้มี
ควำมเคร่งครัดตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษัทคำนึงถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
• บริษัทได้เปิดโอกำสและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้น โดยอำจ
เป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่อ
บรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ได้เสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยได้
จัดทำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ
เป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563)
ซึ่งมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมวำระกำรประชุมและนำ เสนอต่อกรรมกำรอิสระ เพื่อพิจำรณำ
ก่อนในเบื้องต้น หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เพื่อพิจำรณำออกเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่ อไป ซึ่งปรำกฏว่ำในปี 2563 ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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• บริษัทได้เปิดโอกำสและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 10
พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563) ซึ่งมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่เป็นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อพิจำรณำ
คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมำตำมกระบวนกำรสรรหำที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหำกคณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 เพื่อพิจำรณำเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่ง ปรำกฏว่ำ ในปี 2563 ไม่มี ผู้ถือหุน้ เสนอรำยชื่อ
• คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัตติ ำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ โดยในกำรประชุมผู้ถือหุน้
คณะกรรมกำรบริษัทได้ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่มีกำรแจกเอกสำร
ที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน และไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ
• คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำ งกำร
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจำกนี้บริษัทยังได้จัดทำ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะสำหรับ custodian)
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ในวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 ล่วงหน้ำเป็นเวลำ 31 วัน ก่อนวันประชุมสำหรับให้
ดำวน์โหลดอีกด้วย
• คณะกรรมกำรบริษัทอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีควำมประสงค์
จะใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีกำรมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมกำรอิสระเข้ำประชุม และลงคะแนนเสียง
แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน คือ
นำยชัย จรุงธนำภิบำล (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ)
และนำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ)
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
• คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้
และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่มกำรประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวำระ เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล
กำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี กำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมกำรแยกเป็ น รำยบุ ค คล เป็ น ต้ น
รำยละเอียดกำรนับคะแนนเสียงดังกล่ำวมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้ นทุกครั้ง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกรณีหำกมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภำยหลังมำตรกำรป้องกันกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ
• คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น กรรมกำรผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำน ใช้ ข้ อ มู ล ภำยในเพื่ อ หำ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทำงมิชอบไว้ในหลักจรรยำบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกำรใช้
ข้อมูลภำยใน เพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำควำมลับ โดยมีกำรแจ้งมำตรกำรดังกล่ำว
ผ่ำนทำงคู่มือหลักจรรยำบรรณธุรกิจ กำรจัดอบรมและทำงเว็บไซต์ของบริษั ท นอกจำกนี้ยังได้มอบหมำยให้เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในกำรแจ้งหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลและติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของกรรมกำรและผู้บริหำร
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หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่ เฉพำะตำมที่กฎหมำยกำหนด
เท่ำนั้น ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทจึงได้พิจำรณำชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบำย เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พนักงำนและครอบครัว
ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้
ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทำงธุรกิจ
นักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน
คู่แข่ง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้.1.
พนักงำนและครอบครัว

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครัว
1)
บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลักพิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวัดผลได้
อำทิ รำยได้ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยได้จำกกำรทำงำนล่วงเวลำ โบนัสประจำปี กำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2)
บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ จัดให้มีกำรอบรมและ
สัมมนำผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ เป็นต้น
3)
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน อำทิ กำรประเมินผลงำนของ
พนักงำน กำรรักษำควำมลับประวัติกำรทำงำน และกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ของพนักงำน เป็นต้น
4)
บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงำนเป็นสำคัญ และเปิดโอกำสให้พนักงำนรับร้องเรียนกรณีพนัก งำนไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตู้รับควำมคิดเห็น หน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
5)
บริษัทมีหน้ำที่ดูแลจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อกำร
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล
2.

ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลลูกค้ำ
1)
บริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกค้ำ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจซึ่งกันและกัน
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2)
บริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำของบริษัท ด้วยกำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้
ควำมส ำคัญต่ อปั ญหำและควำมต้ องกำรของลูก ค้ำ อั นดั บแรก โดยให้ ผู้บ ริหำรและพนั กงำนทุ ก คนปฏิบัติ ตำมมำตรกำร
ดังต่อไปนี้

ยึดมั่นในกำรนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ยึดถือปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด

กำรเสนอรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำให้แก่ลูกค้ำที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีควำม เท่ำเทียมกัน

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงควำมเป็นจริงแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
เพือ่ สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมเป็นธรรมให้กับลูกค้ำของบริษัท

พร้อมที่จะต้องคำถำมของลูกค้ำ รวมทั้งกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรให้คำแนะนำ
และกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำในประเด็นต่ำงๆ ที่ได้รับแจ้งจำกลูกค้ำ

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเจ้ำหนี้
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และตั้งอยู่บนพื้นฐำนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมพันธสัญญำ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รำยงำนที่ถูกต้อง ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำณำหำแนวทำงแก้ไขเกณฑ์กำรคัดเลือกเข้ำเป็นคู่ค้ำ
ครอบคลุม 6 ด้ำนดังนี้
1. สถำนภำพทำงกำรเงิน
2. ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
3. ควำมสำมำรถทำงเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน
5. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์/ รำยกำรเกี่ยวข้อง
6. นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบำยด้ำนคุณภำพ
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไข สัญญำ และข้อผูกมัด ที่ตกลงกันไว้กับเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์ กำรใช้เงิน กำรชำระคืน กำรดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ เรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี้
ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ ตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในกำรรัก ษำ สัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับเจ้ำหนี้ และให้ควำมเชื่อถือซึ่งกันและกันโดย กำหนดแนวทำง
ในกำรบริหำรเงินทุน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงที่ แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐำนะที่ยำกลำบำกต่อกำร ชำระหนี้คืนแก่เจ้ำหนี้
และให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรสภำพคล่อง ทำงกำรเงิน โดยกำรวำงแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงชัดเจนและ ตรงตำมเวลำ
ที่กำหนด
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำร ติดตำมวำงแผนและควบคุมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้
มีควำมเหมำะสมกับกิจกรรมทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีกระบวนกำรประเมินควำมสำมำรถเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงที่มี
นัยสำคัญครบทุกด้ำน ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต
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ผู้ถือหุ้น

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ถือหุ้น
1)
บริษัทมีหน้ำที่ที่ต้องปกป้องและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐำน ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น
สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรเงินปันผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือ
บริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน กำรอนุมัติกำรรำยพิเศษ เป็นต้น
2)
บริษัทมีหน้ำที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ได้แก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
สิทธิในกำรส่งคำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งคำถำมต่อที่ประชุม เป็นต้น
ผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท
3)
บริษัทต้องไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
4.

พันธมิตรทำงธุรกิจ(คู่ค้ำ)

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพันธมิตรทำงธุรกิจ(คู่ค้ำ)
1)
บริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำทุกรำย
2)
บริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดโอกำสให้คู่ค้ำทุกรำยนำเสนอสินค้ำ/บริกำรได้โดยเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้บริหำร
และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำต้องปฎิบัติตำมมำตรกำรต่อไปนี้

ต้องปฏิบัติงำนต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมเท่ำเทียมกัน

กำรพิจำรณำและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพและเงื่อนไขต่ำงๆ โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยำว

ต้องรักษำควำมลับของคู่ค้ำ โดยห้ำมมิให้มีกำรรั บสินบนหรือค่ำนำยหน้ำใดๆ จำกคู่ค้ำ รวมถึง
ห้ำมเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ำรำยหนึ่งหรือหลำยรำยให้กับคู่ค้ำรำยอื่นๆรับทรำบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
5.

นักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลนักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน
1)
บริษัทเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงินได้รับทรำบข้อมูลกำรดำเนินงำนของบริษัท
และแนวโน้มผลประกอบกำรในอนำคตได้ตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมเงื่อนไขของกฎหมำย และกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล
2)
บริษัทจะอำนวยควำมสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำกำรลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์บริษัท
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6.

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คู่แข่ง

นโยบำยเกี่ยวกับคู่แข่ง
บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และไม่กระทำกำรใดๆ ที่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำง
เสื่อมเสียโดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริงและขัดต่อจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
7.

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบำยเกีย่ วกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม และพัฒนำสังคมรอบด้ำน โดยกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สำธำรณะประโยชน์ และ
กำรศึกษำ และจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษั ทที่เป็นผู้ให้ควำมบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่ำงมำก รวมถึงบริษัทฯได้ให้
ควำมสำคัญกับกำรดูแล รักษำและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มทำโครงกำร Green Cinema ขึ้น เป็นกำรรณรงค์ปลุก
จิตสำนึกรักษำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค้ำให้แก่พนักงำนและลูกค้ำ ตำมแนวคิดทั้ง กำรใช้ซ้ำ (Reuse) กำร
หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) และลดกำรใช้ (Reduce) เพื่อรบกวนโลกให้น้อยลง ทั้งในส่วนของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และกำรประหยัดพลังงำนในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนหลอดพลำสติก เป็นหลอด
รักษ์โลก ใช้ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ หรือกำรให้ควำมรู้และจัดวำงถังแยกขยะตำมจุดต่ำงๆในสำขำที่ให้บริกำร เป็นต้น และ
เพื่อป้องกันมิให้กำรดำเนินธุรกิจสร้ำงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทสนับสนุนให้ควำมรู้และจัดให้มี
กิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงและปลุกจิตสำนึกให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในกำรรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ นโยบำยควำมปลอดภั ย ควำมมั่ น คง อำชี ว อนำมั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งำน สำมำรถดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.majorcineplex.com)

8.

หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯยึดถือกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย
แรงงำน กำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบและประกำศต่ำงๆของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทด้วย
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน กำรแข่งขันทำง
กำรค้ำและสิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด นอกเหนือจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินกำรในด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสีย ดังนี้

นโยบำยเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดม
ทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม และพัฒนำสังคม

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนที่ทุกคนต้องได้รับอย่ำงเสมอภำคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีสิทธิ
เสรีภำพ ควำมเสมอภำคของบุคคล ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ กำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม และจะไม่มี
ส่วนร่วมกับกำรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงธุรกิจต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สำมำรถดูได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

นโยบำยและแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งด้ำนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำด้ำนอื่นที่
กฎหมำยกำหนด เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้นกำรนำผลงำนต่ำงๆ มำใช้ภำยในบริษัท
จะต้องมีกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรใช้ผลงำนเหล่ำนั้นจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้กรรมกำร พนักงำน และบุคคลใดๆ ที่กระทำกำรแทนกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมำยและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่ น บริษัทได้มีกำรกำหนดไว้ในระเบียบ
กำรรับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสกำรทุจริตและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
บุคคลใดก็ตำมที่ทรำบเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสได้ผ่ำนช่องทำงกำรร้อ งเรียน
หรือแจ้งเบำะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อหน่วยงำนที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงำน
ดังกล่ำวจะให้ควำมคุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส และข้อมูลจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่
เกี่ยวข้องและหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะทำหน้ำที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแสตำมขั้นตอน หำกกำร
สอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้งกระทำควำมผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบของกลุ่มบริษัท และเสียงข้ำง
มำกของคณะอนุกรรมกำรสอบสวนควำมผิด ตลอดจนโทษตำมกฎหมำยอื่น และหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะเป็น
ผู้รำยงำนผลกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน ได้แก่ หน่วยงำนควำมยั่งยืนขององค์กร หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จัดโครงกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นโครงกำร
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ ควำมเสี่ยงของโอกำสในกำร
เกิ ด ทุ จ ริ ต แก่ พ นั ก งำนในระดั บบริ หำร และระดั บ ปฏิ บัติ ก ำร เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญของกำรปฏิบั ติงำนอย่ ำงมี
จรรยำบรรณ ประเด็นควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุ จริต และสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับองค์กรด้ำยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงำนช่วยกันเฝ้ำระวัง ป้องกัน และติดตำม
กำรทุจริต
No Gift Policy
กำรรับและกำรให้ของขวัญ กำรเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอำจเป็นจุดเริ่มต้นอย่ำงหนึ่งของโอกำสในกำรเกิดทุ จริต
บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่องกำรรับ-ให้ของขวัญ กำรเลี้ยง หรือประโยชน์อื่น
ใด และประกำศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับของขวัญ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จำกผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมลังเลใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกำรเลือกปฏิบัติ หรือกำรกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสำรให้แก่บุคคลภำยนอกที่
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทรำบ เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎหมำย
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจ สำมำรถดูได้ทเี่ ว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

ช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำนทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ และรับข้อร้องเรียนด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
โดยดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะดำเนินกำรเก็บรักษำเป็น
ควำมลับทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยำนต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงำนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สำมำรถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมำยังช่องทำงที่อยู่ต่อไปนี้
1. จดหมำยส่งทำงไปรษณีย์ ระบุหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำแสท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ)
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
 เลขำนุกำรบริษัท
โดยส่งมำยังที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ 1839, 1839/1,1839/6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
2. อีเมลล์ auditcom@majorcineplex.com
มำตรำกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น โดยกำหนดมำตรำกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น
1.ปกปิดเรื่องดังกล่ำวเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้อง
2.ห้ำมไม่ให้ผู้บังคับบัญชำ บังคับหรือขู่เข็ญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
3.ไม่นำเหตุดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำลงโทษใด ๆ ไม่ลด ตำแหน่ง หรือให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น
ในทุกกรณี แม้ว่ำกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นนั้น จะทำให้บริษัทต้องสูญเสีย โอกำสทำงธุรกิจ
4.หำกผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นดังกล่ำว ใช้เหตุจำกกำรที่ผู้นั้นปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นไปในทำงเลือกปฏิบัติ
บริษัทถือว่ำผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว ฝ่ำฝืนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษตำม
ควำมเหมำะสม
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น สำมำรถดูได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
4.1 ผลกำรปฏิบัตินโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• ในรอบปี 2563 บริษัทได้ทำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินต่ำงๆ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ผ่ำนช่องทำงระบบ Online ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงำน
ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตำมกำหนด
• นอกจำกนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่ำวสำรต่ำงๆ
ของบริษัทเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนประจำปีภำยใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
• คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงสำหรับปี 2563 ไว้ดังต่อไปนี้
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง จะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
กับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ควำมยุติธรรมและกำรจูงใจที่เพียงพอ กำรเทียบเคียงกับค่ำตอบแทน
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน รวมถึง
พิจำรณำผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและภำวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ กำรอนุมัติวงเงิน
ค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และกำรกำหนดค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง
3. ทั้งนี้คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องปฏิบัติตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่ำตอบแทน
และรำยละเอียดค่ำตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีด้วย นอกจำกนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมกำรได้รับจำก
กำรทำหน้ำที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษำและรวมถึงส่วนที่ได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร และกำรทำหน้ำที่อื่นเช่นที่ปรึกษำใน
บริษัทย่อย เป็นต้น
4. ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แยกกรรมกำรที่ทำหน้ำที่ในฝ่ำยบริหำร และได้รับค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนจำกบริษัท
มิให้ได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำร
• คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำนำเสนอวงเงินและรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 เพื่ออนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงินไม่เกิน
4.11 ล้ำนบำทต่อปี แก่กรรมกำรซึ่งมิได้เป็นพนักงำนและผู้บริหำร รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำร ทั้งนี้กรรมกำรของบริษัทที่เป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทย่อย
4.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัทได้มีกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีรำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
4.4 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
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นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้น เพือ่ ช่วยในกำรศึกษำรำยละเอียดติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำน
และกลั่นกรองงำนต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย
4.5 ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
• คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้เพียงพอทันเวลำและโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีควำมสำคัญที่อำจกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทได้
โดยมอบหมำยให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในกำรสื่อสำรกับ
ผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์ทั่วไป และภำครัฐที่เกี่ยวข้องและสำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งใช้
เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทำงกำรเงิน ข่ำวบริษัทที่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน ข่ำวแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทรำยละเอียดกำรจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นต้นซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสำมำรถติดตำมข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกยิ่งขึ้น
• บริษัทได้จัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกำส และควำม
เหมำะสมซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเครำะห์เป็นประจำ ไตรมำสละ 1 ครั้ง และในกรณีหำกนักวิเครำะห์ประสงค์ที่จะสอบถำมข้อมูล
ในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเครำะห์เข้ำมำพบฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆไป
2. จัด Roadshow ในต่ำงประเทศอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ร่วมออกบูธนิทรรศกำรที่ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ
ในปี 2563 ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 บริษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเครำะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ในรูปแบบ
Virtual Conference ดังนี้
กิจกรรมในปี 2563

จำนวนครัง้

ให้ข้อมูลนักวิเครำะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น

250

กำรประชุมทำงโทรศัพท์กับกองทุนต่ำงประเทศ

50

กำรพบปะผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์

110

เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit)

3

โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ และต่ำงประเทศ

15

อีกทั้งผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลผ่ำนทำงนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ
893, 275 หรือในลักษณะกำรเข้ำพบ one on one และ group meeting หรือทำงเว็บไซต์ของบริษัท
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
5.1 นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพิ่มคุณค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว
อีกด้วย คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรจึงได้กำหนดหลักกำรกำกับกิจกำรที่ดีเป็นนโยบำยที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น
และคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำวดังมีรำยละเอียดนโยบำยกำรกำกับกิจกำรที่ดีต่อไปนี้
• กำรคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ำงๆ เช่น มีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำ มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
• กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
• กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่ำเทียมกัน
และภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก เช่น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
• กำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่ำงๆ
• กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส ภำยใต้ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
• กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท
• กำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ
5.2 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
• คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมกำรจ ำนวน 11 คนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลำกหลำย ทั้ ง ในด้ ำ นทั ก ษะ
ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ ศำสนำ สัญชำติ รวมทั้งกำรอุทิศเวลำและ
ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เข้มแข็ง
• คณะกรรมกำรบริษัทคำนึงถึงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้นประธำนกรรมกำร
ของบริษัทจึงเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้อำนวยกำร
• สำหรับกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดวิธีกำรที่เป็นทำงกำร และยึดหลักควำม
โปร่งใสไว้เป็นสำคัญโดยปรำศจำกอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมหรือฝ่ำยบริหำร คือ คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้สรรหำ
บุ ค คลผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรโดยท ำกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมำะสม โดยพิ จ ำรณำคุ ณ วุ ฒิ ค วำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ทำงำน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภำระหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทและ/หรือในคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และเมื่อคัดเลือก
กรรมกำรที่เหมำะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป
• คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยเปิดเผยชื่อ
กรรมกำร รำยบุคคล ตำแหน่ง อำยุ ประวัติกำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทประสบกำรณ์ทำงำน และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้บริหำรโดยได้เปิดเผยไว้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งในรำยงำนประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
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5.3 ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
• คณะกรรมกำรบริษัทมีภำวะผู้นำวิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมกำรบริษัทจึงจัดให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรรมกำรและฝ่ำยบริหำรชัดเจน โดยฝ่ำยบริหำร
จะเป็นผู้หำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
• คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจกำรของบริษัทมีควำมมั่นคง และมีควำมสำเร็จทำงธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ใน
ระยะยำว จึงได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำรพิจำรณำทบทวนกำหนดวิสยั ทัศน์และภำรกิจที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงกำหนดเป้ำหมำย แผนธุรกิจและแผนงบประมำณ โดยคำนึงถึงกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดและควำมมั่นคงใน
ระยะยำวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี ตลอดจนทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินกำรของฝ่ำย
บริหำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
• คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบำลในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร คณะกรรมกำรบริษัท
จึงได้เป็นผู้นำในกำรกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมัติ กำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง รวมถึงกำรแบ่งแยกขอบเขตอำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจน
ระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกับผู้บริหำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจและ
สำมำรถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่ำงอิสระ
5.4 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้
ถือหุ้นกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ด้วยควำมรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมประกำศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนั้น
• คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยห้ำมมิให้ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำร และ
กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมพิจำรณำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่
นำเสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรำยงำนประจำปี
5.5 จริยธรรมทำงธุรกิจ
• คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ จั ด ท ำหลั ก จรรยำบรรณส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรและพนั ก งำน (Code of Conduct) เพื่ อ ให้
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนได้ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอและเคร่งครัด
โดยครอบคลุมทั้งด้ำนกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์และสุจริตกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำมเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม กำรป้องกันกำรละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูล
ในทำงที่ผิดตลอดจนเรื่องกำรรับสินบนของขวัญและของรำงวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในติดตำมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณนี้
• คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำม และดูแลให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัท กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรกำร
ดำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจำก
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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5.6 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและ
เป็นกรรมกำรอิสระจำนวน 6 คน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกรรมกำร
จำนวนทั้งสิ้น 11 คน
 สัดส่วนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร

54.55%

กรรมกำรอิสระ 6 คน

9.09%

กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร 1 คน

36.36

กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร 4 คน

เพศ
ผู้หญิง 2 คน
ผู้ชำย 9 คน
5.7 กำรรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อกำรถ่วงดุลอำนำจกำรบริหำรงำน
• คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ำยบริหำร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหำรคนใด
คนหนึ่งมีอำนำจโดยไม่จำกัดและสำมำรถที่จะสอบทำนถ่วงดุลกำรบริหำรงำนได้
• ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำคณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรเป็น
ประธำนในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัทให้ดำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส และเปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ในกำรซักถำม แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในกำรออกเสียงในที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญต่ำงๆ
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดแผนธุรกิจ กำรลงทุน และแผนงบประมำณ
ประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรบริหำรงำน
ด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
5.8 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
• ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้ทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับกำร
ด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง ก ำกั บ ดู แ ลให้ ฝ่ ำ ยจั ด กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและแผน รวมถึ ง งบประมำณที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
• ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำม
เห็นชอบในนโยบำยดังกล่ำวไว้แล้วนั้น คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรทบทวนเป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยในปี 2563 ได้มีกำรประชุมเพือ่ ทบทวนนโยบำยกำรกับดูแลกิจกำร เป็นจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภำพันธ์
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2563 และวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
• คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดทำหลักจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ำย
ให้แก่กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนที่เข้ำใหม่ และดำเนินกำรทบทวนจรรยำบรรณต่ำงๆ สำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนเดิม เพื่อให้เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ และคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด
• คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ
ซึ่งจะมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ดังกล่ำว ซึ่งมีควำมอิสระต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และได้มีกำรทบทวนระบบดังกล่ำว
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษร มี
กระบวนกำรกำรติดตำมเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ มีกำรเปิดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส มีคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำรคณะทำงำนที่เป็นผู้บริหำรระดับสูง
มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และมีกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน อีกทั้งกำรเข้ำร่วมภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริษัทได้แสดงเจตนำรมย์เข้ำร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วม
สัตยำบบณเพื่อรับทรำบข้อตกลงตำมคำประกำศเจตนำรมณ์ของแนวร่วมดังกล่ำวในกำรต่อต้ำ นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
5.9 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
• คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง และดำเนินกำรประชุมให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำนในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มี กำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่
ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีกำรจดบันทึก
รำยงำนกำรประชุ มทุ ก ครั้งเพื่ อให้ กรรมกำรและผู้เกี่ ยวข้อ งสำมำรถตรวจสอบได้ กรรมกำรมีหน้ ำที่ ต้อ งเข้ำ ร่ วมประชุม
คณะกรรมกำรทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
• ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2563 นั้น ในช่วงปลำยปี 2562 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดทำ
กำหนดกำรประชุมประจำปี เพื่อให้คณะกรรมกำรรับทรำบกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้ กรรมกำร
สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำและจัดเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้
• ในกำรจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2563 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดส่งเอกสำรประชุมให้แก่กรรมกำร
พิจำรณำล่วงหน้ำเฉลี่ย 7 วันก่อนกำรประชุมและได้มีกำรจัดทำเอกสำรและสำรสนเทศประกอบกำรประชุม
• กำรจัดประชุมเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่งครัด
และต้องมีกรรมกำรมำเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมโดยเปิดโอกำสให้
กรรมกำรอภิปรำยปัญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วมกำร
ประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ข้อซักถำมและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของกรรมกำรเพื่อให้กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้
• กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมกันเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำร
ประชุมด้วยโดยในปี 2563 ได้มีกำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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5.10 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
โดยในเดือนธันวำคมของทุกปี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร”
(CG Self Assessment) นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อทำกำรประเมินตนเองแบบทั้งคณะและ
แบบรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำผลงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำ งำนให้ดีขึ้น
ซึ่งเกณฑ์ในกำรประเมินแบ่งตำมหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร
4) กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร
6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
ในปี 2563 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร ดังนี้
- ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรประเมินรำยคณะ
ในภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมำก ด้วยได้ คะแนนรวมร้อยละ 97.93
- ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของกำรประเมินตนเองของ คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ
ในภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน ระดับ ดีมำก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 98.57
- ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติของ กำรประเมินของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล
ในภำพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 99.34
- ผลกำรลงมติกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรปี 2562
ในภำพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก ด้วยได้ คะแนนรวมร้อยละ 99.86
5.11 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
• คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำและให้ควำมรู้แก่กรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมกำรบริษัท
จ ำนวน 10 คน ที่ ไ ด้ ผ่ ำ นกำรอบรมหลัก สู ตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ Director Certification
Program (DCP) จำกสถำบัน IOD เรียบร้อยแล้ว
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล ประวัติกำรถือครอง
หลักทรัพย์กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่
ในปี 2563 กรรมกำรบริษัทได้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำในหลักสูตร ต่อไปนี้
1. นำยสมใจนึก เองตระกูล
- ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำประกันภัย (IFRS17) โดย บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2. นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
- เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินควำมยั่งยืน THSI โดย ERM
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM
3. นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฎฐ์
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่น 2
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4. นำยวิชัย พูลวรลักษณ์
- หลักสูตรศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
- หลักสูตร Create Sense of Urgency Workshop
- หลักสูตร Workshop “Leading Well - The Leadership Wellness Program”
5. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์
- เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินควำมยั่งยืน THSI โดย ERM
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM
6. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์
- เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินควำมยั่งยืน THSI โดย ERM
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM
5.12 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู้ดำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร คู่มือกรรมกำร และกำหนดกำรประชุม
เพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบถึงบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำน และเพื่อชี้แจ้งตอบข้อสักถำม รวมถึงกำรเยี่ยมชม
หน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
5.13 กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทฯ ได้จัดทำกำรสรรหำบุ คคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ทดแทนตำแหน่งที่ อำจว่ำงลง ตลอดจนรองรับตำแหน่งที่อำจต้องกำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงของบริ ษัทใน
อนำคต และสร้ำงโอกำสในกำรทำงธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนพนักงำนว่ำ
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงต่อเนื่องและทันท่วงที โดยมีแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
ในกรณีที่ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะทำ หน้ ำ ที่
พิจำรณำ คัดเลือกจำกรองประธำนกรรมกำรบริ หำรของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน 1 ท่ำน หรืออำจพิจำรณำสรรหำและ
คัดเลือก บุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ตำมลำดับ
ในกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงว่ำงลง ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์จะเสนอผู้สืบทอดตำแหน่ง ตำมที่ได้จัดทำแผนรองรับ
ไว้ สำหรับ ผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ซึ่งได้ระบุตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทน (Successor) ไว้ และในกรณี
ทีย่ ังไม่มีบุคคลทีเ่ หมำะสมและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในลำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม
รวมทั้งอำจสรรหำและคัดเลือกบุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ได้กำหนดกระบวนกำรจัดทำกำรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ดังนี้
1. กำหนดตำแหน่งงำนสำคัญที่ต้องจัดทำ Succession Plan เช่น ผู้บริหำรที่จะเกษียณอำยุ ภำยใน 3-5 ปี เป็นต้น
2. วิเครำะห์และกำหนด Competency ของผู้บริหำร และพนักงำน ในระดับ Chief, Director และ Department
Manager ของตำแหน่งที่ต้องกำรจัดทำ Succession Plan
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือก และเลื่อนระดับ ตำแหน่งพนักงำน
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4. ค้นหำ และประเมินกลุ่มบุคคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรสืบทอดตำแหน่ง (Pool of Candidate) จำกข้อมูลพื้นฐำนของ
แผนก บริหำรทรัพยำกรมนุษย์
5. จัดทำแผนกกำรฝึกอบรมของฝ่ำย หรือตำแหน่งงำนที่จะจัดทำ Succession Plan
6. จัดทำ และดำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำ Pool of Successors ตำม Group / Individual Development Plan
7. ติดตำมผลกำรพัฒนำและผลกำรปฏิบัติงำนของ Pool of Successors ตำมตัวชี้วัดที่กำหนด
8. กำรเลื่อนระดับตำแหน่ง
9. สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร Succession Plan และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรสืบทอด
ตำแหน่งต่อ คณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นระยะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย

รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร ส่วนที่ 2 หน้ำ 101-113 ของแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)
9.3

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิ สระ กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำรระดับสูง

รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร ส่วนที่ 2 หน้ำ 101-117 ของ
รำยงำนประจำปี 2563 (แบบ 56-1)
9.3.1 กรณีทกี่ รรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรครบวำระหรือมี ตำแหน่งว่ำงลงด้วยเหตุอื่น
คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทน โดยพิจำรณำคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำม
สำมำรถถ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึงองค์ประกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยในทักษะ
วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ทักษะที่ยังขำดอยู่และเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ของบริษัท มำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรร
หำกรรมกำรบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ ตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ต่อ กำรดำเนินงำนของบริษัทให้มี
ประสิทธิภำพ จำกนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทั้งนี้กำร
แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับ จำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ กำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมี คะแนนเสียงเท่ำกัน เกินจำนวน
กรรมกำรที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำดสำหรับกำรสรรหำ คั ดเลือกบุคคลเข้ำดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป เพื่อนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิ จำรณำแต่ งตั้ ง ต่อไป รวมถึงจัดให้มี กำรติดตำมควำมคื บหน้ ำแผนสื บทอดตำแหน่ ง ที่
ครอบคลุมตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์อันสำมำรถสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญต่อไปในอนำคต
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9.3.2 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำกคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับกำร
แต่งตั้งเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ต้องมี
คุ ณ สมบั ติ แ ละควำมเป็ น อิ ส ระตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละนิ ย ำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ตลอดวำระกำรดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี อำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำร
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือทีป่ รึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่ อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น จำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมกำรอิสระ
4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริ กำรทำงวิชำชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึง กำรให้บริกำรเป็นที่ปรึก ษำ กฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรจำก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำรอิสระ
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงำนวอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญ ชีข อง
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้
พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ
6) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7) ไม่ เ ป็ น กรรมกำรที่ ได้รับ แต่งตั้ งเพื่ อเป็ น ตั วแทนกรรมกำรของบริษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มี สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มี นัยกับกิจ กำรของบริษั ทหรือบริษั ท ย่ อ ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
10) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (กรณี
กรรมกำรตรวจสอบ)
11) ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนด บริษัทได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 แล้วว่ำ กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งหรือต่อ วำระ
กรรมกำรอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำว
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผล และควำมจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็น
กรรมกำรอิสระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำร
อิสระ
12) กรรมกำรอิสระสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทเหล่ำนั้น และค่ำตอบแทนรวมที่ได้รับ
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
9.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่ำนมำ บริษัททำกำรเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงในกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ
ของบริ ษั ท ผ่ ำ นกำรด ำเนิน กำรโดยฝ่ำ ยจัด กำร โดยบุ ค คลที่ ได้รั บแต่ งตั้งให้ เป็ น กรรมกำรในบริษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษัทร่วมฯ
จะมีหน้ำที่บริหำรและดำเนินกำรเพื่อประโยชน์สูงสูดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพำะต่อบริษัท) และบริษัทได้
กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท หำกเป็นกำรดำเนินกำรโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ กำรส่งกรรมกำร
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
นอกจำกนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย
ให้มีข้อบังคับ ในเรื่องกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษัท
ดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรทำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดู แลให้มีก ำรจัดเก็ บข้ อมูลและกำรบัน ทึกบัญ ชี ของบริ ษั ทย่อ ยให้บริษั ทสำมำรถ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมำประกอบกำรจัดทำงบกำรเงินให้ทันกำหนดตำมกฎหมำยด้วย
9.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำนใช้ ข้ อ มู ล ภำยในเพื่ อ หำ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบไว้ในหลักจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกำรใช้
ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำควำมลับ โดยมีกำรแจ้งมำตรกำรดังกล่ำวผ่ำน
ทำงคู่ มื อ หลั ก จรรยำบรรณธุ ร กิ จ กำรจั ด อบรม และทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท นอกจำกนี้ ยั ง ได้ ม อบหมำยให้ เ ลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแจ้งหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล และติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของกรรมกำรและผู้บริหำร
โดย คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในกำรใช้ข้อมูล
ภำยในดังนี้
มำตรกำรป้องกันข้อมูลภำยในของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
1)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบและปฏิบัติซึ่งหน้ำที่ใน
กำรรำยงำนกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ใ นบริ ษัท ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั งไม่บรรลุนิ ติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2)
คณะกรรมกำรบริษัทจะแนะนำให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในหลีกเลี่ยงกำรซื้อ
ขำยหุ้ น ของบริ ษั ท ก่ อ นกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สำระส ำคั ญ รวมถึ งข้ อ มู ล งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ต่อสำธำรณชน กล่ำวคือ เป็นเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยข้อมูล และ 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล
อันอำจเป็นกำรกระทำผิดพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กำรไม่ปฏิบัติมำตรกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรกระทำผิดวินัยของบริษัท กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนที่ได้ล่วงรู้
ข้อมูลภำยในที่สำคัญคนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ กำรตักเตือน กำรตัดค่ำจ้ำง กำรพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง จนถึง
กำรเลิกจ้ำง
9.6
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นสำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ทำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท คือ นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3445
นำยไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4298 นำยบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5339 และนำย
ชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตข้ำงต้นไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ ให้
บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่ำสอบ
บัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,060,000 บำท ทั้งนี้ สำหรับบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด บริษัท
ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จำกัด ได้ใช้บริกำรสอบบัญชีจำกบริษัท ศุภชัยสอบ
บัญชี จำกัด กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บำท โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวจัดทำงบกำรเงินได้ทันตำมระยะเวลำกำหนด
ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2562

ปี 2563

1.ค่ำสอบบัญชีของบริษัท

4,550,000

4,250,000

2.ค่ำสอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อย

3,900,000

3,810,000

- ไม่มี -

- ไม่มี -

8,450,000

8,060,000

3.ค่ำบริกำรอื่นๆ
รวมค่ำสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมกำรบริษัท
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งได้มีกำรประชุมให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่งครัดมีกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุม
และสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมกำรได้ศึกษำและพิจำรณำล่วงหน้ำเฉลี่ย 7 วันก่อนกำรประชุม และเปิดโอกำสให้กรรมกำร
อภิปรำยปัญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบ โดยทั่วกันโดยมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วมกำรประชุม
และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ข้อซักถำม และข้อเสนอแนะต่ำงๆของกรรมกำรด้วยเพื่อให้กรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้
คณะกรรมกำรบริหำร
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท พิจำรณำกำหนด
นโยบำยต่ำงๆ แผนธุรกิจ แผนกำรลงทุนและแผนงำนงบประมำณประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ติ ด ตำม ก ำกั บ และควบคุ ม ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนบรรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยของแผนงำนที่ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท และตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่ละไตรมำส
ตลอดปี 2563 รวมถึงผลประกอบกำรประจำปีให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กำรทำหน้ำที่สรรหำ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำรที่พ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 คน โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติกำรทำงำนที่ดี รวมทั้งในด้ำนจริยธรรม ซึ่งกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระทั้ง 3 คน มีควำมเหมำะสม จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง และที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจำรณำอนุมัติดังกล่ำว ทั้งนี้ เนื่องจำก ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ กรรมกำรอิสระ
มีควำมประสงค์จะขอลำออก คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จึงนำเสนอ นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ซึ่งมี
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติกำรทำงำนที่ดี รวมทั้งในธุรกิจด้ำนควำมยั่งยืนองค์กร ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจำรณำอนุมัติ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้นำเสนอนำงสำวชลธิชำ จิตรำ
อำภรณ์ เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและกำนดค่ำตอบแทน แทนนำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร ที่
ยื่นควำมประสงค์ลำออกจำกตำแหน่ง ให้กับที่ประชุมคณะกรรมกำร และจะนำเสนอในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ต่อไป
กำรทำหน้ำที่กำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัทซึ่งมิได้
เป็นพนักงำนและผู้บริหำร และกำหนดรำยละเอียดกำรจัดสรรค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรสำหรับปี 2563 โดยพิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมกับ ภำระหน้ ำที่ ควำมรับ ผิดชอบที่ ได้รับ มอบหมำย และเที ยบเคียงได้ กับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในบริษัท
จดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยที่ มี ข นำดธุ รกิ จ ใกล้ เ คีย งกั น ตลอดจนค ำนึ งถึ งผลประกอบกำร ผลงำน
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ และสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำว
สำหรับปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง
กรณีของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีย่ งั ไม่มกี ำรนำไปปฎิบตั ิ
สำหรับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้มีกำรปฏิบัติ บริษัทจะนำไปพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับใช้ให้
เหมำะสมต่อไป
1. คณะกรรมกำรควรกำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่แต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก
คณะกรรมกำรไม่มีกำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระและกรรมกำร เนื่องจำกกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็น
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมของบริษัทเป็นอย่ำงดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่ำงสูงสุด
2. คณะกรรมกำรของบริษทั มีกรรมกำรอิสระทีด่ ำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง
คณะกรรมกำรไม่มีกำรกำหนดจำนวนกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนของกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำร เนื่องจำกกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมของบริษัทเป็นอย่ำงดี
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่ำงสูงสุด
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม รวมไปถึงกำรรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
10.1

นโยบำยภำพรวม
1.

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็น ธรรม
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริตและเป็นธรรม
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกำรยึดกติกำในกำรแข่งขันอย่ำงเสมอภำค โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เ ป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำต้องไม่นำมำซึ่ งควำมเสื่อมเสี ย ต่ อ
ภำพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท และ/หรือขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมำย โดยทำงบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรประกอบกิจกำร
ด้วยควำมเป็นธรรม ไว้ดังนี้
- บริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดโอกำสให้คู่ค้ำทุกรำยนำเสนอสินค้ำ/บริกำรได้โดยเท่ำเทียมกัน กำรพิจำรณำและตัดสินใจ
ต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพและเงื่อนไขต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้น
และระยะยำว
- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ
- มุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์ สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือที่ดีกับคู่ค้ำทุกรำย เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ และประสิทธิภำพใน
กำรดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว และปฏิบัติงำนต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมเท่ำเทียมกัน
- รักษำควำมลับหรือสำรสนเทศของคู่ค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม
- ไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหำรและ พนักงำน ใช้ทรัพยำกร
และทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่ งเสริมกำรใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุน
สินค้ำ หรือกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
- มุ่งปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ำมำเพื่อใช้ประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้ง
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทรำบ ผ่ำนทำงสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และทำงเว็บไซต์ของบริษัท
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้กำหนดนโยบำยและกระบวนกำรในกำรป้องกันบรรเทำและแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดจำกกำร
ดำเนินกำรของบริษัท และกำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรกับสำธำรณชน ลูกค้ำ หรือประชำชนอย่ำงทันท่วงที เมื่อมีข้อกังวล
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เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้น นอกเหนือไปจำกข้อกำหนดทำงกฎหมำย บริษัทยังให้ควำมสำคัญถึงควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ
ต่อพนักงำน ประชำชน คู่ค้ำ หรือลูกค้ำ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เนื่องจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงไม่ว่ำจะทำงกำรหรือทำงจิตใจ เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ เพศ กำรศึกษำ รวมไปถึงไม่
ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนมีกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทให้ควำมสำคัญกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เทียบเท่ำกับเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนอื่นๆของ
บริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนโดยเท่ำเทียมภำยในกลุ่มบริษัท
กำรได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนและค่ ำ ชดเชย กำร
พัฒนำด้ำนบุคลำกร และกำรเกษียณจำกกำรทำงำน โดยผู้บริห ำรจะเป็นผู้ดำเนินกำรในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครัว ดังนี้
- บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลักพิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวัดผลได้ อำทิ รำยได้
ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยได้จำกกำรทำงำนล่วงเวลำ โบนัสประจำปี กำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ จัดให้มีกำรอบรมและสัมมนำ
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ เป็นต้น
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน อำทิ กำรประเมินผลงำนของพนักงำน
กำรรักษำควำมลับประวัติกำรทำงำน และกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ของพนักงำน เป็นต้น
- บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงำนเป็นสำคัญ และเปิดโอกำสให้พนักงำนรับร้องเรียนกรณีพนักงำนไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตู้รับควำมคิดเห็น หน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- บริษัทมีหน้ำที่ดูแลจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล
4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ ในระยะยำวกับลูกค้ำ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต
ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ บริษัทจึงให้ควำมสำคัญต่อกำรรับผิดชอบ
เอำใจใส่ และให้ควำมสำคัญต่อปัญหำและควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรดังต่อไปนี้
- ยึดมั่นในกำรนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- ยึดถือปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด
- กำรเสนอรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำให้แก่ลูกค้ำที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีควำม เท่ำเทียมกัน
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงควำมเป็นจริงแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่น และควำมเป็นธรรมให้กับลูกค้ำของบริษัท
- พร้อมที่จะต้องคำถำมของลูกค้ำ รวมทั้งกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรให้คำแนะนำ และกำรติดตำมผล
ควำมคืบหน้ำในประเด็นต่ำงๆ ที่ได้รับแจ้งจำกลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
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10.2

ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญกับแนวคิดเรื่องกำรดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมในรูปแบบของกำร
ตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม โดยบริษัทได้เน้นถึงกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมมุ่งมั่นพัฒนำทำง
ธุรกิจให้สอดคล้องไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยสนับสนุนและให้ควำมรู้กับผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกคนในกำรควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมำกขึ้น ตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม ดังนี้
- ใส่ใจกับระบบกำรจัดกำรของเสียและมลภำวะต่ำงๆ ระบบกำรจัดกำรพลังงำน
- ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้ำงและปลุกจิตสำนึก ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมภำยใน
องค์กร รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมและส่งเสริมกำรรีไซเคิลวัสดุภำยในบริษัท
- น ำนวั ต กรรมใหม่ๆและร่ว มมื อกั บคู่ ค้ ำ ทำงธุ รกิจ ในกำรวำงแผนงำนและน ำมำสู่ก ำรปฏิบัติ อย่ ำงเป็น รูปธรรม
ให้ผู้บริโภคจับต้องได้ เช่น เม็ดพลำสติก ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นแบบ 100% ไม่มี รีไซเคิลปน โดยใช้เม็ด
พลำสติกจำก SCG และเป็น BPA free 1 ซึง่ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และกระบวนกำรผลิตของทุกโรงงำนสำหรับบรรจุ
ภัณฑ์อำหำร จะเป็น clean room และสินค้ำของบริษัทเน้นให้ลูกค้ำนำไปใช้งำนต่อ และเก็บสะสมได้ ไม่ทิ้งเป็นขยะ
สำหรับกล่องป๊อปคอร์น แบบเหลี่ยม และ กลม ก็ผลิตจำกกระดำษ food grade สำมำรถสัมผัสอำหำรได้ ไม่เป็น
อันตรำยต่อผู้บริโภค สำมำรถย่อยสลำยได้ง่ำยในธรรมชำติ
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกำสทำงสังคม ให้สำมำรถเติบโต
เป็นบุคคลำกรหรือเยำวชนที่มีคุณภำพต่อไปในอนำคต รวมไปถึงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ ให้
สำมำรถช่วยตัวเอง พึ่งพำตัวเอง และดำเนินชีวิตได้อย่ ำงมีควำมสุข อีกทั้งให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร องค์กร
พัฒนำเอกชน องค์กรสำธำรณกุศล และภำคเอกชนต่ำงๆ ในกำรทำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนอื่นๆ
10.3

กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR
-ไม่มี-

*BPA (Bisphenol) เป็นสำรเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มที่ทำมำจำกพลำสติก และที่สำคัญคือ มีกำรทดลองในหนูพบว่ำ BPA
เป็นสำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเกิดมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งในต่อมลูกหมำก และส่งผลต่อควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมของเซลล์ในร่ำงกำย
1
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10.4 CSR after process
โดยในปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ มอบบัตร ดูหนังฟรี และ โยนโบว์ลงิ่ ฟรี เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชำติประจำปี 2563 ณ ทำเนียบ
รัฐบำล
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป มอบบัตรชมภำพยนตร์ฟรี จำนวน 20,000 ที่นั่ง และบัตรโยนโบว์ลิ่งฟรี จำนวน
5,000 เกม ให้กับ คุณปรำณี ศรีประเสริฐ รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ในฐำนะประธำนกรรมกำรจัดงำนฉลองวัน
เด็กแห่งชำติประจำปี 2563 เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกำสกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ณ ทำเนียบรัฐบำล
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ มอบควำมสุขในวันครู
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบควำมสุขในวันครู กับ “Major HAPPY TEACHER day 2020” ให้คุณครูทั่ว
ประเทศได้ชมภำพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสำขำ พร้อมรับสิทธิ์ สมัครบัตร หรือ ต่ออำยุบัตร M Gen Regular
หรือ M Gen Freedom ฟรี
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ ฉลองปีใหม่จนี ต้อนรับปีหนู
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป ฉลองปีใหม่จีน กับ “MAJOR CHINESE NEW YEAR 2020” เริ่มต้นต้อนรับปีหนู
พร้อมส่งควำมสุขวันหยุดตรุษจีน 25-26 มกรำคม 2563 ชวนแต่งชุดจีน รับสิทธิ์ดูหนังฟรี! ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รับสิทธิ์ ดูหนังที่
นั่งปกติฟรี 1 ที่นั่งที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสำขำทั่วประเทศ รวม 10,000 ที่นั่ง
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ ร่วมรำลึกและเชิดชูวรี ชนเหล่ำทหำรกล้ำเปิดให้ทหำรผ่ำนศึก ดูหนังฟรี ทัว่ ประเทศ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรำลึกถึง
“วันทหำรผ่ำนศึก” 3 กุมภำพันธ์ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหำรผ่ำนศึกวีรชนผู้กล้ำทีเ่ สียสละ และขอสดุดีวรี กรรมคุณงำม
ควำมดีของเหล่ำทหำรกล้ำที่ได้อุทศิ ตนปฏิบัตหิ น้ำที่เพื่อประเทศชำติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรขอบคุณและส่งมอบควำมสุขให้กับเหล่ำ
ทหำรกล้ำ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ เปิดให้เหล่ำทหำรกล้ำ “ดูหนังฟรี” จำนวน 10,000 ที่นั่ง ณ โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสำขำทั่วประเทศ
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ เดินหน้ำร่วมรักษ์โลกกับ “โครงกำร Green Cinema” จำกกำรรณรงค์แยกประเภทขยะสูก่ ำรเปลีย่ น
ขยะขวดพลำสติกเป็นจีวรพระ
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป ร่วมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำร “Green Cinema” ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กำร
ณรงค์แยกประเภทขยะ นำขยะจำกกำรแยกประเภทไปสู่กระบวนกำรแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ ในเดือนกุมภำพันธ์ ได้นำ
ขวดน้ำดื่มพลำสติกประเภทขวด PET จำกกำรแยกประเภทขยะและกำรร่วมบริจำคของพนักงำน นำไปบริจำคให้กับ วัดจำก
แดง จ.สมุทรปรำกำร เป็นจำนวน 10,500 ขวด เพื่อนำเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปขวดพลำสติกเป็นจีวรพระ ถือเป็นหนึ่งช่องทำง
ในกำรลดขยะและเป็นกำรทำบุญลดโลกร้อนได้อีกด้วย สำมำรถนำไปผลิตเป็นชุดไตรจีวรได้ถึง 175 ไตรจีวร
กิจกรรม Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้ำนซีซี
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ภำพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่” และ ศูนย์บริกำรโลหิต
แห่งชำติ สภำกำชำดไทย ทำกิจกรรม “Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้ำนซีซี” โดย Tencent
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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Games และ Garena ชวนคน 2 เจนร่วมบริจำคเลือดด้วยกัน ณ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย
ร่วมส่งกำลังใจให้ คณะแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สถำบันบำรำศนรำดูร ต่อสูโ้ ควิด-19
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผู้ปฏิบตั ิหน้ำที่
อย่ำงเสียสละ เพื่อรับมือต่อสู้กับวิกฤตกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหน้ำกำก N95 เพื่อใช้ทำงกำรแพทย์
พร้อมป๊อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) เพื่อจะนำหน้ำกำก N95 ไปกระจำยแจกจ่ำยให้กับคณะแพทย์ พยำบำล และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ไว้ใช้ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีกำลังกำยกำลังใจในกำรทำงำนอย่ำงทุ่มเทและเต็มกำลัง
ต่อไป
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ เดินหน้ำส่งกำลังใจให้เหล่ำนักรบเสือ้ ขำว สูศ้ กึ โควิด-19 ส่งมอบหน้ำกำก N95 พร้อมป๊อปคอร์นทูโก
เสริมพลัง ให้กบั โรงพยำบำลรำมำธิบดี
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้ำส่งกำลังใจให้เหล่ำนักรบเสื้อขำวผู้เสียสละสู้ศึกโควิด-19 ด้วยกำรส่งมอบ
หน้ำกำก N95 พร้อมป๊อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) ให้กับโรงพยำบำลรำมำธิบดี เพื่อร่วมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยำบำล
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเสียสละจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ ร่วมกับ สภำกำชำดไทย เชิญชวนมำเป็น “ผูใ้ ห้”ด้วยกำรร่วมบริจำคเลือด แก้ปญ
ั หำภำวะขำดแคลน
หลังวิกฤตโควิด-19
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป นำโดย ผู้บริหำร พนักงำนในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และประชำชน
ทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิตประจำปี 2563 มอบให้แก่ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ในสภำวะขำดแคลนโลหิต
ในทุกกรุ๊ปเลือด หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลำย ทำให้ภำวะโลหิตสำรองไม่
เพียงพอ ได้รับบริจำคโลหิตรวมทั้งสิ้น 730,000 ยูนิตต่อปี สำหรับกำรบริจำคโลหิตประจำปี 2563 โดยมีผรู้ ่วมบริจำคโลหิต
ทั้งสิ้น 337 คน
ร่วมสบทบทุนวิจยั วัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ ห่วงใยและใส่ใจต่อภำวะกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหำ
สำธำรณสุขระดับโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยสนับสนุน “กองทุนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน” ของคณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนโควิด-19 กับ กิจกรรม “ทุกกำรซื้อ ทุกคนได้ช่วย” โดยนำรำยได้จำก
กำรจำหน่ำยเซ็ทป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม ชุด Special Set และ ชุด Super Size Set ร่วมสมทบเซ็ทละ 5 บำท จำกทุกช่อง
ทำงกำรจำหน่ำย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2563 เพื่อมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของคณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เดินหน้ำรักษ์โลกอย่ำงยัง่ ยืน กับ Green Cinema รณรงค์แยกประเภทขยะ สูก่ ำรเปลีย่ นขยะขวดพลำสติกเป็นชุด PPE
Green Cinema ให้ควำมสำคัญกับปัญหำขยะ กำรคัดแยก และกำรแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ไม่ให้เป็นปัญหำต่อสิ่งแวดล้อมในอนำคตที่เพิ่มมำกขึ้น ส่งมอบชวดเพ็ทจำนวน 190 กิโลกรัม เป็นจำนวนขวดทั้งสิ้น 11,176
ขวด ให้กับเครือข่ำยสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand นำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ โครงกำร
“แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภำ” โดยมี บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จำกัด (มหำชน) พันธมิตรหลักของเครือข่ำย
Less Plastic Thailand รับมอบ ซึ่งสำมำรถนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ถึง 620 ชุด
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2562
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซึ่งได้ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นองค์กรสำธำรณะกุศล (Non-Profit
Organization)
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 และเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรไปเมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของน้อง ๆ คนพิกำร และผูส้ ูงอำยุที่ด้อยโอกำสในสังคม โดยมุ่งเน้นกำรมอบโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อช่วยเปิดโลก
ทัศน์ในกำรเรียนรู้ เติมเต็มประสบกำรณ์นอกห้องเรียน สร้ำงสรรค์ พัฒนำกำร สร้ำงแรงบันดำลใจ พร้อมมอบควำมสุข รอยยิม้
และเสียงหัวเรำะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลำกรทีม่ ีคุณภำพของสังคมโดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
ผ่ำน 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้ำง สร้ำงรอยยิ้ม” ในปี 2563 ทำงมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นำน้อง ๆ ที่ด้อยโอกำสเข้ำชมภำพยนตร์รวม
15,867 คน และผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกำสเข้ำชมภำพยนตร์รวม 3,602 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
ตลอดระยะวลำ 8 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นำน้อง ๆ ด้อยโอกำสเข้ำชมภำพยนตร์แล้ว 264,476 คน และนำผู้สูงอำยุ
เข้ำชมภำพยนตร์แล้ว 47,246 คน
2. กิจกรรม “ส่งมอบห้องหนังเพื่อกำรเรียนรู้” ปีที่ 5 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อกำรเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกลที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกำส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลำงของชุมชน รวม 12 โรงเรียน 12 จังหวัด เพื่อน้อง ๆ
จะได้มีพื้นที่สำหรับกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่ำนภำพยนตร์ กำร์ตูน และสำรคดีสร้ำงสรรค์ ที่จะเป็น
สื่อกลำงสอดแทรกควำมรู้ เปิดโลกทัศน์ด้ำนควำมคิด ก่อให้เกิดจินตนำกำร และสร้ำงแรงบันดำลใจดี ๆ ซึ่งสำมำรถนำมำปรับ
ใช้ในชีวิตได้ ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อกำรเรียนรู้ในโรงเรียน ไปแล้ ว 53 ห้อง 53 โรงเรียน 53
จังหวัด
3. กิจกรรมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ. สุโขทัย มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ลงพื้นที่แจกถุง
ยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจชำวบ้ำน ชุมชนบำงแก้ว และชุมชนคลองแม่รำพัน จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้ำงสรรค์และเดินหน้ำส่งต่อเรื่องรำวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไปและยังคงขับเคลื่อนอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยควำมมุ่งมั่น พร้อมจะเข้ำถึงในทุกพื้นที่ เพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วยแรงบันดำลใจ ควำมรู้ ควำมสุข และรอยยิ้ม
ตลอดไป
10.5

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมั่นในควำมถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมสำเร็จของงำนด้วยวิธีกำรทุจริต โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติใ นกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
- กำรสื่อสำรและฝึกอบรมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรให้ควำมรู้ และแนวปฏิบัติตำม
กฎระเบียบด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต บริษัทจัดให้มีกำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
คอร์รัปชั่น โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจให้กรรมกำร ผู้บ ริหำร และพนักงำน มีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งได้มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอีเมล์รำยไตรมำส
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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- จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้
เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
- ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนกระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในทำงที่มิชอบ หรืออำจ
ทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ ำ มมิ ใ ห้ ก รรมกำรบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ำรและพนั ก งำนให้ ห รื อ เสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำหรือละเว้นกำรกระทำใด ที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่ง
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร หรือพนักงำน
บริษัทเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น โดยจะดำเนินกำรปรับปรุงคู่มือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
จริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน ของบริษัทที่เกี่ยวกับประเด็นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นแนวทำง
ในกำรดำเนินธุรกิจ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
11.1

สรุปควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ ทั้งในระดับ
บริหำร และระดับปฏิบัติกำร คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรจัดให้มีและรักษำไว้
ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในส่วนต่ำงๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภำพแวดล้อม, กำรบริหำรควำมเสี่ยง, กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร, ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อสนับสนุนระบบกำรตัดสินใจ กำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และกำรกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับ
ตลอดจนมี ก ำรก ำหนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติข องพนั ก งำนแต่ ล ะสำยงำนไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจน กำรก ำหนดกรอบปฏิ บั ติ ต ำมหลัก
จรรยำบรรณ รวมถึงกำรมีมำตรกำรควบคุมและขั้นตอนในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และมีกำรใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีมี อิสระในกำรแสดงควำมเห็นและ
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญ
บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรดำเนินงำน และในด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกอบกิจกำรและดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรจึงกำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจำนวน 8 ครั้ง เพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทำนงบกำรเงินและพิจำรณำ
รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินในงบกำรเงิน ตลอดจนกำรพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบประจำปี และติดตำมรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในด้ำนต่ำงๆ
กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทได้กำหนดนโยบำยในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในกำร
ใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีวิธีกำรดูแลผู้บริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้
1.
ดำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ หลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบท
กำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.
ดำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระสำคัญ
รวมถึงข้อมูลงบกำรเงินของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบกำรเงิน
หรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีกำรฝ่ำฝื นในกำรนำข้อมูลภำยใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขั้นให้ออกจำกงำน
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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3.
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ำรต้ อ งรำยงำนกำรถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ำมกฎหมำย ตลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้สว่ นเสียหรือกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อเลขำนุกำรบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้
ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขั้นให้ออกจำกงำน
กำรควบคุมภำยใน
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้จัดทำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในประจำปี 2563 ฉบับลงวันที่
16 กุมภำพันธ์ 2564 ขึ้น และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่ำวได้นำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 แล้ว
กำรพิจำรณำจัดทำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในบริษัทได้พิจำรณำทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 กำรควมคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ส่วนที่ 3 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
ส่วนที่ 4 ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้อมูล (Information &Communication)
ส่วนที่ 5 ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำรผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่ำงเพียงพอแล้ว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้
ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good
Corporate Governance)
กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทประจำปี 2564 แล้ว
มีสำระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรควมคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมกำรได้มีกำรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ประจำทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำเสนอเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจในแต่ละปีที่
สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริษัทให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนแต่ละหน่วยงำน
ทรำบและนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ในกำรกำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวทำงบริษัทจัดให้
มีกำรติดตำมผลเดือนละครั้ง เพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำและปัญหำที่เกิดขึ้นรวมถึงกำรแก้ไข อีกทั้งยังมีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำร

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่ำงดำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในขณะนั้นตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่ำวได้นำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำทบทวนเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทว่ำฝ่ำยบริหำรได้
จัดทำอย่ำงรอบคอบบนพื้นฐำนของกำรประมำณกำรอย่ำงระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำน ผลกำรดำเนินงำนในอดีตถึง
ปัจจุบัน ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในที่มีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งได้พิจำรณำทบทวนถึง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนพนักงำนในบริษัทแล้วว่ำมีควำมรู้และควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติตำมเป้ำหมำยได้จริง โดยวิเครำะห์
ถึงกำรให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำนว่ำเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคล้องต่อสภำวะเศรษฐกิจและ
สภำพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีหน่วยงำนทำหน้ำที่คอยติดตำมผลของเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว
อยู่เป็นประจำ
บริษัทได้มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ชัดเจนและเหมำะสมกับกำรดำเนินงำน และใน
แต่ละปีจะมีกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กรและหน่วยงำนว่ำยังคงสอดคล้องเหมำะสมกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ เพื่อให้มีกำรดำเนินงำนที่มีประสินธิภำพ โดยสำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯหรือที่เรียกว่ำ Support center ได้จัดแบ่ง
โครงสร้ำงเป็นฝ่ำยต่ำงๆอย่ำงชัดเจน ซึ่งทำหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่สำขำทั้งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ที่เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลที่ดี โดยใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติภำยในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรห้ำมมิให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้ำของบริษัท โดยมีกำรกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนไว้อย่ำงชัดเจน
บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้ำ นกำรเงิน กำร
จัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไปที่รัดกุมมีกำรควบคุมภำยในเพียงพอเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยนโยบำยและระเบียบวิธีกำร
ปฏิบัติงำน มีอยู่ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติกำร (Operation manual) และแผนผังกำรปฏิบัติงำน (Business process flow) ทั้งนี้
บริษัทได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน เพื่อทำกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับบริษัทอย่ำง
สม่ำเสมอ รวมถึงกำรพัฒนำระบบและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริต
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้คำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำเพื่อประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจด้ำนกำรบริกำรจึงให้ควำมสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและ
วิธีปฏิบัติงำนในเรื่องควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำที่ใช้กับคู่ค้ำทุกรำยอย่ ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจำกวิธีกำร
ดำเนินงำนธุรกิจตำมปกติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหำร พนักงำน คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกัน เป็น
ธรรม เปิดเผย และโปร่งใส
ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะวิเครำะห์เพื่อระบุปัจจัย ทั้งภำยนอก
และภำยในและสัญญำณเตือนภัยต่ำงๆ รวมทั้งผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษัทจะรีบดำเนินกำรจัดกำรและบริหำรควำม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัทได้ทำกำรวิเครำะห์อย่ำงระมัดระวัง ถึงเหตุกำรณ์ที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุ ไว้
นั้นเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นสัญญำณเตือนภัยในกำรติดตำมและจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท
บริษัทได้กำหนดมำตรกำรให้มีกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกำหนดวิธีกำรในกำร
ตรวจติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ ยงแล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เพื่อลดควำมเสี่ยงอัน
จะเกิดควำมสูญเสียต่อองค์กร
บริษัทได้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำ ปัญหำและกำรแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน หรือ
ตำมกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีช่องทำงต่ำงๆในกำรสื่อสำรและทำควำมเข้ำใจกับพนั กงำนทุกคนในองค์กรเพื่อรับทรำบและ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังกำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์และปัจจัยควำมเสีย่ ง
ให้มีอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำและประเมินควำมเสี่ยงที่ต้องดำเนิน กำรแก้ไขตำมลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในกำรลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น เพื่อให้บริษัทดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
บริษัทได้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำได้ปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงในกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะมีกำรรำยงำนต่อ
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรทุกเดือน
ส่วนที่ 3 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
บริษัทมีกำรกำหนดขอบเขตของอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับ อย่ำง
ชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร
บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (1) หน้ำที่อนุมัติ (2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล
สำรสนเทศ (3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์ สินออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มีกำร
จัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
บริษัทได้กำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบำย
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยำบรรณสำหรับผู้บริหำรและพนักงำน โดยมอบหมำยให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
บริษัทห้ำมมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งนี้ในกำรตัดสินใจอนุมัติ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตำม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยำวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้ง
จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบหรือขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี
บริษัทได้มีกำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมสัญญำในกำรทำธุรกรรมกับผู้ที่ เกียวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยำว และข้อตกลงดังกล่ำวที่มีผลผูกพันอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทได้มีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมกำรของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจของบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วมบริษัทได้ส่ง
ตัวแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรเจ้ำหนี้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
บริษัทได้มีมำตรกำรที่จะให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนกฎหมำย เพื่อติดตำมกฎหมำยและระเบียบหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทประกำศใช้ และทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำและให้ข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด กฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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บริษัทไม่เคยมีกำรกระทำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย โดยฝ่ำยบริหำรสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยที่กำหนด

ส่วนที่ 4 ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้อมูล (Information &Communication)
บริ ษั ท ได้ มี ก ำรจั ดเตรีย มเอกสำร ข้ อ มู ล และรำยละเอี ยดเกี่ ย วกั บ วำระกำรพิ จ ำรณำที่ สำคัญ เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ำ และหำกเรื่องใดมีรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำยหลัง (ถ้ำมี) บริษัทก็จะ
จัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กับคณะกรรมกำรในวันประชุม ทั้ งนี้หำกในระหว่ำงกำร
ประชุมมีกำรใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงำนหรือผู้ที่เกียวข้องจัดทำข้อมูลมำรองรับกำรพิจำรณำ
ระหว่ำงกำรประชุม เพื่อให้ทันกำลต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้ง
ที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกำรประชุมให้กับกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรประชุม เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูล
แก่กรรมกำรบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
บริษัทได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยบันทึกรำยละเอียดที่เป็ นสำระสำคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้ำน (ถ้ำมี) และได้ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในกำรประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่งประธำนกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหำในรำยงำนกำรประชุมได้อย่ำงอิสระ
บริษัทได้จัดเตรียมสถำนที่เพื่อจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี และบัญชีต่ำงๆ ไว้อย่ำงเป็นสัดส่วน
ส่วนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตในควำมไม่สมบูรณ์ของเอกสำรในกำรทำธุรกรรมหนึ่งนั้น บริษัทจะเร่งดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขและจัดหำเอกสำรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
บริษัทได้ใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษัทได้มี
กำรปรับนโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตำมฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ ภำยใต้กำรกำกับและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ส่วนที่ 5 ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจประจำปีเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมกำรบริษัท โดยฝ่ำยบริหำร
จะรำยงำนควำมคืบหน้ำและเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ตำมเป้ำหมำย
บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนรำยวัน รำยสัปดำห์และรำยเดือนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น Key Performance Index เป็นต้น ในกำรประชุมแต่ละระดับของพนักงำนและฝ่ำยบริหำร เพื่อรำยงำน
ควำมคืบหน้ำและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ กำรติดตำมผล
อย่ำงต่อเนื่องเป็นกำรลดและกระจำยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทสำมำรถปรับวิธีกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อม และปัจจัยต่ำงๆ ที่มำกระทบต่อเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเหมำะสม
ผู้บริหำรของบริษัทเป็นผู้กำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้น และได้จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ำที่ในกำรให้ควำมเชื่อมั่นถึงกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอว่ำ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งภำยในภำยนอกองค์กร และกำรปฏิบัติ
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนต่ำงๆด้ำนกำรควบคุม
ภำยใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้จะมีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรพิจำรณำและรับทรำบควำมเคลื่อนไหวของกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (11) กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง หน้ำ 158

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ถึงสิ่งที่ได้ทำ
กำรตัดสินใจดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อันอำจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ รวมถึงปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรทุจริต หรือกำรกระทำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีสิทธิ์และสำมำรถขอให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดย
นอกจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน รวมถึงเหตุกำรณ์ทุจริต
หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริต กำรปฏิบัติงำนที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำง
มีนัยสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยและคอยรำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยเช่นกัน
11.2

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทได้ประเมินและติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะวิเครำะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยใน และ
สัญญำณเตือนภัยต่ำงๆ รวมทั้งผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ เพื่อที่บริษัทจะดำเนินกำรจัดกำรและบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรกำหนดมำตรกำรใน
กำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกำหนดวิธีกำรในกำรตรวจติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยงเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบกับบริษัท
บริษัทได้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรเพื่อรำยงำน ควำมคืบหน้ำของปัญหำ และกำรแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน หรือตำม
กรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรสื่อสำรและทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกคนในองค์กรเพื่อรับทรำบและปฏิบตั ิ
ตำมมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังกำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ และปัจจัยควำมเสี่ยงให้มี
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง กำรพิจำรณำและประเมินควำมเสี่ยงที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขตำมลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้
ในกำรลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น เพื่อให้บริษัทดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้บริษัทได้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำได้ปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเสี่ยงในกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน โดยจะมีกำรรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรบริษัททุกเดือน
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยมีนำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์ เป็นหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบควบคุมภำยในของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ
ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรและกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรให้
คำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรควบคุมภำยในโดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรควบคุมตนเอง (Self-Control)
11.3

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ โดยกำรพิจำรณำกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงกำร
ประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชีในกำรหำแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆร่วมกัน และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำน
ผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบ และพิจำรณำโดยบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมและได้ให้
ควำมเห็นจำกกำรทำหน้ำที่ผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งปรำกฏในเอกสำรแนบ 6 และรำยงำนประจำปี (56-2)
สำหรับ ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนดังนี้
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/
จำนวนครั้งทั้งหมด

1.

นำยชัย จรุงธนำภิบำล

8/8

2.

นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร

8/8

3.

นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

8/8

11.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
รำยละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์ (45 ปี)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ :
ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิตคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
ประวัติกำรอบรม :
1. หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 202 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
2. หลักสูตร Risk Management Plan Workshop โดยสถำบันอบรมภำยใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
1. จัดโครงสร้ำงแบ่งงำนควำมรับผิดชอบและบริหำรงำนทั่วไปภำยในสำนักตรวจสอบ Design the overall structure
2. จัดทำคู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน และสอบทำนผู้ตรวจสอบว่ำได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ได้วำง
ไว้
3. จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. จัดทำงบประมำณประจำปี และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของงำนตรวจสอบ
5. สอบทำนแนวกำรตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงำนตรวจสอบทั้งด้ำนปฏิบัติงำน ด้ำนสำรสนเทศ เพื่อให้มีกำรใช้
ทรัพยำกร อย่ำงคุ้มค่ำ และผลลัพธ์กำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
6. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท
7. ประเมินควำมเชื่อถือได้และควำมถูกต้องของข้อมูลด้ำนบัญชีกำรเงิน
8. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง มีกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้
9. ตรวจสอบ/สอบสวน และดำเนินกำรทำงกฎหมำยกำรทุจริต
10. สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะ
11. กำรสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ ว่ำบริษัทฯ มีกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
12. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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13. คัดเลือกและพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบ
14. ให้คำแนะนำและปรึกษำ เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและควำมเสี่ยงกับหน่วยงำนต่ำงๆ
15. ปฏิบัติงำนพิเศษตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16. ประสำนงำนกับผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำ
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2550 บริษัทได้แต่งตั้ง นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 13 ปี และเคยได้เข้ำ
รับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยในหลำยหลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 2020 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Plan Workshop โดยสถำบันอบรมภำยใน
- 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) สถำบัน Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) และ หลักสูตร Transforming IA for the
Digital Age สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตร รำยงำนบัญชีเพื่อผู้บริหำร บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ จำกัด
- หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018 ACIS PROFESSIONAL CENTER
- หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018 WORLD BUSINESS FORUM
นอกจำกนั้น นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์ ยังมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
อย่ำงดี มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏ ใน
เอกสำรแนบ 3

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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12.

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทย่อยและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มำตรำ 89/12 (1)
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกำรทำรำยกำรอื่น ๆ ทั่วไป
โดยมีกำรกำหนดอำนำจของผู้มสี ทิ ธิอนุมัติตำมวงเงินที่กำหนด นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำทีเ่ ป็นผูส้ อบ
ทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัท ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกไตรมำส เพื่อขจัดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในอนำคตจะ
เป็นรำยกำรที่ดำเนินกำรตำมปกติทำงกำรค้ำ โดยใช้นโยบำยซื้อขำยต่อรองกันตำมกลไกรำคำตลำดของธุรกิจ ไม่มีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนแล้ว
และมีควำมเห็นว่ำฝ่ำยจัดกำรได้ทำรำยกำรดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญดังเช่นที่ทำกับบุคคลภำยนอกทั่วไป มี
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว รำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันสำหรับปี 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 (โปรดพิจำรณำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 44 เพิ่มเติม)
บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ควำมสัมพันธ์
ประเภทรำยกำร
ล้ำนบำท ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่อำจมีควำม
ปี 2563
ขัดแย้ง
บมจ.สยำมฟิว
เจอร์ ดีเวลอป
เมนท์

บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือ รำยได้
หุ้นทำงตรงอยู่ร้อยละ 1. เงินปันผลรับ
29.13
2. รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร
และค่ำสำธำรณูปโภค

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
3. ดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทำงกำรเงิน”)
ลูกหนี้กำรค้ำ

134.69 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกเงินลงทุน
0.17 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
4.53 เป็นกำรเช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง
ภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดย
ประกอบด้วยสำขำฉะเชิงเทรำ, แจ้งวัฒนะ
และสำขำพัทยำ ซึ่งเป็นรำยกำรปกติทำง
กำรค้ำ และเป็นรำคำตลำด
ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
1.07 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.51 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ

4.79 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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ประเภทรำยกำร

ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
เจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

บจ.รัชโยธิน
อเวนิว

บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือ
หุ้นทำงตรงอยู่ร้อยละ
50 และถือหุ้นทำงอ้อม
ผ่ำน
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเม้นท์ (บริษัท
ร่วมของบริษัทฯ ) ใน
อัตรำร้อยละ 14.57

ค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำสำธำรณูปโภค
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
3. ดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทำงกำรเงิน”)
4. ดอกเบี้ยจ่ำย (รวมอยู่
ใน “ต้นทุนทำง
กำรเงิน”)
เจ้ำหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

กองทุนรวมสิทธิ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
กำรเช่ำ
ถือหุ้นทำงตรงอยู่ร้อย
อสังหำริมทรัพย์ ละ 33.00
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์
ไลฟ์สไตล์

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำรและ
ค่ำตอบแทนบริหำร
อสังหำริมทรัพย์

2. ค่ำสำธำรณูปโภค

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

5.47 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.39 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

2.07 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
8.49 เป็นกำรเช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง
ภำพยนตร์สำขำฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
0.08 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ

0.29 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกเงินกู้ยืมในอัตรำ
ดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
0.92 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
12.80 เป็นกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นในอัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
3.41 เป็นกำรเช่ำพื้นที่สำนักงำน ซึ่งเป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรค้ำ
32.63 เป็นค่ำตอบแทนในกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์
ซึ่งเป็นรำยกำรปกติทำงกำรค้ำและเป็นรำคำ
ตลำดซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
16.24 เป็นค่ำตอบแทนกำรใช้สำธำรณูปโภคที่
บริษัทฯ ให้บริกำรแก่กองทุนรวมสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์
ซึ่งเป็นรำยกำรปกติทำงกำรค้ำและเป็นรำคำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 163

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

3. เงินปันผลรับ
4. รำยได้อื่น
ค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำบริกำร

2. ดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทำงกำรเงิน”)
3.ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น")
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น")
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำร
ให้เช่ำที่ดิน (รวมอยู่ใน"
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น")
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

ตลำดซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
40.84 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกเงินลงทุน
0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
147.98 เป็นค่ำบริกำรภำยในพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ
โรงภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภำยใต้พื้นที่
กำรบริหำรจัดกำรของกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ ซึ่งเป็นรำยกำรปกติทำงกำรค้ำและ
เป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
7.25 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ

27.09
10.81
3.41
3.32

เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

137.85 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.51 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
123.50 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
20.77 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

110.76 เป็นกำรเช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง
ภำพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภำยใต้พื้นที่กำร
บริหำรจัดกำรของกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรำยกำรปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 164

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

ทำงกำรค้ำและเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี
(กัมพูชำ) ดิสทริ
บิวชั่น

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงตรงอยู่
ร้อยละ 40.00

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ภำพยนตร์แสง
ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
กระสือ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 27.74
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ภำพยนตร์ขุนแผน ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
ฟ้ำฟื้น
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ)ร้อยละ 47.16
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ภำพยนตร์ THAT ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
MARCH
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 12.94
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ภำพยนตร์ OUR ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
LOVE FOREVER บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รำยได้
จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ

รำยได้
ค่ำบริหำรจัดกำร
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์

4.05 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.04 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.36 เงินทีบ่ ริษัทฯ ขำยตั๋วให้และรอทำคืนใน
เดือนถัดไป
0.39 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.34 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

0.03
0.15
0.45
1.74

รำยได้
จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

0.08 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.08 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

รำยได้
จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.04 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.10 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 165

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์
CLASSIC AGAIN

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์
คืนยุติธรรม

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์แดง
พระโขนง

บจ.เมเจอร์
กันตนำ
บรอดแคสติ้ง

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 12.94
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 36.06
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72

กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 41.61

รำยได้
1. ค่ำโฆษณำ
2. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รำยได้
ค่ำบริหำรจัดกำร
ลูกหนี้กำรค้ำ

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. ค่ำโฆษณำ
3. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

0.14 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.39 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.10 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.62 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.02 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
4.28 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
12.83 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.14 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.09 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.16 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.98 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.42 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 166

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ควำมสัมพันธ์
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บจ. ทรำนส์ฟอร์ กิจกำรร่วมค้ำที่
เมชั่นฟิล์ม
บริษัทฯ ถือหุ้น
ทำงอ้อมผ่ำนบมจ. เอ็ม
พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 32.07

บจ. เอ็มวีพี เอ็ม กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
พิคเจอร์ส ฟิล์ม
ฯ
ดิสทริบิวชั่น (ลำว) ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 36.98
กิจกำรร่วมค้ำ
กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ
ภำพยนตร์
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
ฮักเถิดเทิง
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์ไบค์
แมน

กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. ค่ำโฆษณำ
3. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รำยได้
จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. ค่ำโฆษณำ
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้
ค่ำบริหำรจัดกำร

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

0.09 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.29 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.08 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
6.27 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
5.42 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
6.59 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.13 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.13 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.05 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.03 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.22 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 167

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์
แก็งตำลซิ่ง และ
หลำน 25 น้ำ 24

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์
ไบค์แมน 2

กิจกำรร่วมค้ำ
ภำพยนตร์
สำมเกลอหัวแข็ง
และ จ๊วดกระเทย
บั้งไฟ

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72

กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 50.85

กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ) ร้อยละ 64.72

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท
อัจฉริยะต้องสร้ำง ฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บจ.ทรำนส์ฟอร์เมชั่น
ฟิลม์ (บริษัทร่วมของ

รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. ค่ำโฆษณำ
3. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. ค่ำโฆษณำ
3. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนส่วนแบ่ง
ภำพยนตร์
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รำยได้
1. ค่ำบริหำรจัดกำร
2. จำหน่ำยลิขสิทธิ์
ลูกหนี้กำรค้ำ

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

0.02 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.08 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.55 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
47.50 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.04 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
10.00 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.23 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.18 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.39 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.02 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.09 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.98 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.51 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.85 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.03 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.20 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 168

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

บจ. แมคไทย

บจ.แมคแคนนำ
แลนด์

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

บริษัทฯ) ร้อยละ
23.12
บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 90

รำยได้
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร
และค่ำสำธำรณูปโภค

2. ค่ำโฆษณำ
3. ดอกเบี้ยรับ
4. รำยได้อื่น
ค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำโฆษณำ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำร
ให้เช่ำที่ดิน (รวมอยู่ใน"
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น")
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น")
บริษัทที่ครอบครัว
ค่ำใช้จำ่ ย
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
1. ค่ำโฆษณำ
ทำงอ้อมผ่ำน บจ. วีพี 2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

24.63 เป็นกำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ประกอบด้วยสำขำรัชโยธิน
สุขุมวิท รังสิต และเมโทรโพลิส เป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้ว
14.13 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.12 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
4.32 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
10.29
0.44
1.38
0.61
0.14
0.22
5.01

เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

5.53 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.16
4.83
0.02
0.91
1.68
0.40

เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 169

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ควำมสัมพันธ์
ประเภทรำยกำร
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บจ.เพชรปิ่นเกล้ำ บริษัทที่ครอบครัว
ค่ำใช้จำ่ ย
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
1. ค่ำบริกำร และค่ำ
ทำงอ้อมผ่ำน บจ. วีพี สำธำรณูปโภค
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100

2. ค่ำโฆษณำ
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
4. ดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทำงกำรเงิน”)
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
จ่ำยล่วงหน้ำ (รวมอยู่ใน
“ลูกหนี้อื่น”)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

บจ. รัชโยธิน
อเวนิว แมเนจ
เมนท์

บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ทำงอ้อมผ่ำน บมจ.
สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอป
เมนท์
ร้อยละ 14.57 และ
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บจ.รัชโยธิน อเวนิว
ร้อยละ 50.00

รำยได้
ค่ำบริหำรจัดกำร

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำสำธำรณูปโภค

เจ้ำหนี้อื่น

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

14.32 เป็นค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภคโครงกำร
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้ำ) ซึ่งได้ผ่ำนกำร
พิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว เป็นรำคำตลำดของเซ็นทรัล
สำขำปิ่นเกล้ำ
0.47 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
9.94 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.15 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ

2.20 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.85 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
138.12 เป็นค่ำเช่ำโครงกำรเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่นเกล้ำ) ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เป็นรำคำ
ตลำดของเซ็นทรัล สำขำปิ่นเกล้ำ
0.43 เป็นรำยได้ค่ำบริหำรงำนอัตรำเดือนละ
27,000 บำท ของสำขำรัชโยธินซึ่งเป็น
รำยกำรปกติทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำด
ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว
1.33 เป็นค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคสำหรับกำรเช่ำ
พื้นที่เพื่อสำหรับสำนักงำนของบริษัทฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรำยกำรปกติ
ทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
0.32 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 170

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ควำมสัมพันธ์
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บจ.วิรชำ
บริษัทที่ครอบครัว
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ทำงอ้อมผ่ำน บจ. วีพี
39 โฮลดิ้ง ร้อยละ
99.98
บมจ.วีรันดำ
บริษัทที่คุณภำรดี
รีสอร์ท
พูลวรลักษณ์ และ
คุณวีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์
ถือหุ้นร้อยละ 2.96
และ ร้อยละ 26.14
ตำมลำดับ
บจ.เวลแอด
บริษัทที่คุณวิชำ
และคุณภำรดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 70.99 และ
ร้อยละ 29 ตำมลำดับ

บจ. เวล ซีนี
เพล็กซ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น

6.50 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
2.82 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.53 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

0.57 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำบริกำรที่ปรึกษำ

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
(รวมอยู่ใน “ลูกหนี้อื่น”)
รำยได้
ส่วนแบ่งภำพยนตร์

บริษัทที่บิดำ, มำรดำ
และคุณวิชำ
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 20, ร้อยละ 20
และ ร้อยละ 10
ลูกหนี้กำรค้ำ
ตำมลำดับ

2.20 เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโครงกำร อัตรำ
เดือนละ 1.10 ล้ำนบำท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2563
ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เป็นรำคำที่ตก
ลงกันตำมที่กำหนดในสัญญำ เป็นกำรคิด
ค่ำตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้
ซึ่งต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับประธำนบริหำรของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชำไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทนอื่นใด
1.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.03 เป็นรำยกำรส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรนำ
ภำพยนตร์เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.47 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 171

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ควำมสัมพันธ์
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
หจก.เวล
บริษัทที่บิดำและ
เอ็นเตอร์เทนเมน มำรดำคุณวิชำ พูลวร
ท์
ลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ 50 และ
ร้อยละ 10 ตำมลำดับ
บจ.วีรันดำ บีช
บริษัทที่มีกรรมกำร
พัทยำ
ร่วมกัน คือ คุณวีรวัฒน์
องค์วำสิฏฐ์
บจ.เฟรนด์ แอร์
ครำฟท์

บจ. วี ฟิตเนส

บจ. เอส เอฟ
ดีเวลอปเมนท์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำสำธำรณูปโภค
เจ้ำหนี้อื่น

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
บริษัทที่คุณวิชำและ
ค่ำใช้จำ่ ย
คุณภำรดี พูลวรลักษณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ถือหุ้น ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 25 ตำมลำดับ
บริษัทที่คุณภำรดี
รำยได้
พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร
ร้อยละ 100
และสำธำรณูปโภค
2. รำยได้อื่น
ค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำโฆษณำ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น ค่ำใช้จำ่ ย
ทำงอ้อมผ่ำน บมจ.
1. ค่ำบริกำร และค่ำ
สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอป สำธำรณูปโภค
เมนท์ ร้อยละ 14.57
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
3. ดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยู่ใน
“ต้นทุนทำงกำรเงิน”)

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.06 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.11 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.06 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.01 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.85 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

15.15 เป็นกำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
0.28 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.30
10.15
6.25
0.34
1.26

เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

3.94 เป็นค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภคในพื้นที่
เช่ำสำขำเมกำ บำงนำ ซึ่งเป็นรำยกำรปกติ
ทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.97 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
13.52 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 172

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

บุคคล/ นิตบิ คุ คล
ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทรำยกำร

เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

บจ. สยำมฟิว
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้ ทำงอ้อมผ่ำน บมจ.
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอป
เมนท์ ร้อยละ 29.13

เอ็มเทล โซลูชั่น
ลิมิเต็ด

เน็กซ์ สเต็ป
เวนเจอร์ ลิมิเต็ด

ค่ำใช้จำ่ ย
1.ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และ
สำธำรณูปโภค

2.ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน
“สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น”)
เจ้ำหนี้อื่น
บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท ค่ำใช้จำ่ ย
ย่อย (บจ. เอ็มเทล
ต้นทุนขำย
(ประเทศไทย) จำกัด)
ร้อยละ 30
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
ค่ำใช้จำ่ ย
ร่วมกันในบริษัทย่อย ค่ำที่ปรึกษำ
(บจ. เอ็มเทล (ประเทศ
ไทย) จำกัด)

ล้ำนบำท
ปี 2563

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

14.52 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

1.64 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
6.59 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
259.38 เป็นกำรเช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง
ภำพยนตร์สำขำเมกำ บำงนำ ซึ่งเป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.12 เป็นกำรเช่ำพื้นที่และบริกำร ของสำขำ
เอสพลำนำด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภำพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นรำยกำรปกติทำง
กำรค้ำ และเป็นรำคำตลำดซึ่งผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
0.15 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
0.15 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

2.19 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ
1.89 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ

0.16 เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน อัตรำเดือน
ละ 10,000 ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ำ 173

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลกำรเงินทีส่ ำคัญ
13.1

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

สำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ,วันที่ 31 ธันวำคม
2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สำนักงำนผูส้ อบบัญชี

: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำติ

: นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3445

ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำติ
จำกกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - 2563
และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 174

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ตำรำงสรุปงบกำรเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน) สำหรับระยะเวลำ 3 ปีทผี่ ำ่ นมำ
13.2

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2561
พันบาท

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2562

ร้ อยละ

พันบาท

ปี 2563

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

596,315
1,161,281

3.4%
6.5%

961,742
1,054,935

5.4%
5.9%

1,557,306
591,588

8.8%
3.3%

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

1,304

0.0%

463

0.0%

2,251

0.0%

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีถ่ ึงกาหนดภายในหนึ่งปี

128,739
192,191
2,876

0.7%
1.1%
0.0%

121,394
117,417
2,876

0.7%
0.7%
0.0%

117,979
131,855
1,876

0.7%
0.7%
0.0%

121,242
2,203,948

0.7%
12.4%

115,557
2,374,385

0.6%
13.3%

160,122
2,562,977

0.9%
14.5%

10,974
4,795,178
75,176
1,802
567,414
6,488,686
3,110,133
130,141
122,236
49,501
27,749
188,062
15,567,053

0.0%
0.1%
27.0%
0.4%
0.0%
3.2%
36.5%
17.5%
0.7%
0.7%
0.3%
0.2%
1.1%
87.6%

10,418
5,586,874
67,395
3,202
489,817
5,954,215
2,870,699
75,141
137,367
69,983
35,263
192,985
15,493,360

0.0%
0.1%
31.3%
0.4%
0.0%
2.7%
33.3%
16.1%
0.4%
0.8%
0.4%
0.2%
1.1%
86.7%

27,094
13,944
6,249,303
49,583
1,900
480,954
5,160,804
2,662,503
149,649
109,907
54,791
154,805
15,115,238

0.2%
0.1%
35.4%
0.3%
0.0%
2.7%
29.2%
15.1%
0.0%
0.8%
0.6%
0.3%
0.9%
85.5%

17,771,001

100.0%

17,867,745

100.0%

17,678,215

100.0%

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ส่วนได้เสี ยในกิจการร่วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บคุ คล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 175

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2561
พันบาท
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ื มระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินทีเ่ กิดจากสัญญาทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ื มระยะยาวส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ื มระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2562

ร้ อยละ

พันบาท

ปี 2563

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

1,418,172

8.0%

2,118,578

11.9%

1,782,314

10.1%

2,059,745
392,922
588,000
209,336
14,500

11.6%
2.2%
3.3%
1.2%
0.1%

1,744,688
545,328
383,000
247,698
12,800

9.8%
3.1%
2.1%
1.4%
0.1%

1,395,316
632,628
845,000
272,671
12,800

7.9%
3.6%
4.8%
1.5%
0.1%

ภาษีเงินได้คา้ งจ่ าย
หนี้สินหมุนเวี ยนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

95,317
101,979
4,879,971

0.5%
0.6%
27.5%

79,540
116,035
5,247,667

0.4%
0.6%
29.4%

17,846
50,492
5,009,067

0.1%
0.3%
28.3%

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ื มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

1,883,000
2,859,460

10.6%
16.1%

1,500,000
2,672,476

8.4%
15.0%

2,505,000
2,481,909

14.2%
14.0%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินทีเ่ กิดจากสัญญา
หนี้สินไม่หมุนเวี ยนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

223,792
61,377
27,435
559,431
5,614,496

1.3%
0.3%
0.2%
3.1%
31.6%

310,244
77,394
20,668
559,295
5,140,076

1.7%
0.4%
0.1%
3.1%
28.8%

241,581
75,060
15,855
723,708
6,043,112

1.4%
0.4%
0.1%
4.1%
34.2%

10,494,467

59.1%

10,387,743

58.1%

11,052,180

62.5%

รวมหนีส้ นิ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 176

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2561
พันบาท

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2562

ร้ อยละ

พันบาท

ปี 2563

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 894,667,502 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท

896,266

5.0%

894,668

5.0%

894,668

5.1%

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จากการขายหุน้ ซื้อคืน

894,668
4,055,609
288,425

5.0%
22.8%
1.6%

894,668
4,055,609
288,425

5.0%
22.7%
1.6%

894,668
4,055,609
288,425

5.1%
22.9%
1.6%

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ือหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

4,538

0.0%

4,538

0.0%

-

0.0%

90,600

0.5%

90,600

0.5%

90,600

0.5%

2,203,629
(381,362)
7,156,106

12.4%
(2.1%)
40.3%

2,399,518
(399,710)
7,333,647

13.4%
(2.2%)
41.0%

1,547,166
(394,085)
6,482,383

8.8%
(2.2%)
36.7%

120,428
7,276,534
17,771,001

0.7%
40.9%
100.0%

146,355
7,480,002
17,867,745

0.8%
41.9%
100.0%

143,652
6,626,035
17,678,215

0.8%
37.5%
100.0%

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้วเต็มมูลค่า

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 177

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

13.3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

งบกำไรขำดทุน
สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกาไรขาดทุน

รายได้จากการให้บริ การ

ปี 2561
พันบาท
ร้ อยละ
7,779,144 78.2%

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2562
พันบาท
ร้ อยละ
8,276,935 77.4%

ปี 2563
พันบาท
ร้ อยละ
2,868,056 76.2%

รายได้จากการขาย
รวมรายได้ จากการประกอบธุรกิจ
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กาไรขั้นต้ น

2,173,215 21.8%
9,952,359 100.0%
(5,671,558) (57.0%)
(827,938) (8.3%)
(6,499,496) (65.3%)
3,452,862 34.7%

2,420,166 22.6%
10,697,101 100.0%
(5,856,669) (54.8%)
(992,385) (9.3%)
(6,849,054) (64.0%)
3,848,047 36.0%

897,172 23.8%
3,765,227 100.0%
(2,683,730) (71.3%)
(480,186) (12.8%)
(3,163,915) (84.0%)
601,312 16.0%

รายได้อนื่
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่วม และการร่วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรก่ อนส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย

456,595
4.6%
(571,355) (5.7%)
(1,919,855) (19.3%)

132,944
1.2%
(542,367) (5.1%)
(2,094,982) (19.6%)
0.0%
(234,373) (2.2%)

171,206
4.5%
(325,935) (8.7%)
(1,574,300) (41.8%)
(70,141) (1.9%)
(174,635) (4.6%)

ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

(108,190)

(1.1%)

262,341

2.6%

679,678

6.4%

1,572,398
(273,108)
1,299,290

15.8%
(2.7%)
13.1%

1,788,947
(354,979)
1,433,968

16.7%
(3.3%)
13.4%

(15,700)

(0.2%)

(27,035)

(0.3%)

1,283,590

12.9%

1,406,933

13.2%

1.43

1.57

739,785

19.6%

(632,707) (16.8%)
92,501
2.5%
(540,206) (14.3%)
12,714

(527,493) (14.0%)

(0.59)
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13.4

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ปี 2561
พันบาท
ร้ อยละ
กาไรก่ อนส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริ ษทั ร่วมและ
การร่วมค้าตามวิ ธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับรายการข้างต้น

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2562
พันบาท
ร้ อยละ

ปี 2563
พันบาท
ร้ อยละ

1,299,290

13.1%

1,433,968

13.4%

(5,319)

(0.1%)

(3,980)

(0.0%)

-

0.0%

(105)
1,076
(4,347)

(0.0%)
0.0%
(0.0%)

(63)
796
(3,247)

(0.0%)
0.0%
(0.0%)

-

0.0%
0.0%
0.0%

(55,050)
941

(0.6%)
0.0%

(30,208)

0.0%
(0.3%)

7,788

0.0%
0.2%

82

0.0%

(450)

(0.0%)

49

0.0%

11,004

0.1%

-

0.0%

-

0.0%

(43,023)

(0.4%)

(30,659)

(0.3%)

7,837

0.2%

(47,371)
1,251,919
(15,700)
1,236,219

(0.5%)
12.6%
(0.2%)
12.4%

(33,906)
1,400,062
(14,082)
1,385,981

(0.3%)
13.1%
(0.1%)
13.0%

(540,206) (14.3%)

รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ ของบริ ษทั ร่วม
และการร่วมค้าตามวิ ธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับรายการข้างต้น
รวมกาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมก่ อนส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย
ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จสุทธิสาหรั บปี

7,837
0.2%
(532,369) (14.1%)
10,502
0.3%
(521,867) (13.9%)

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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13.5

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์อื่น
กลับรายการขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างการผลิต/สิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
การลดค่าเช่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิ ทธิ พิเ ศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เ กิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน

สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปรั บปรุ งใหม่ ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
1,476,803

1,572,398

1,788,947

(632,707)

1,335,981

1,309,980

1,579,025

1,241,744
70,141
22,259
(150)
8,983
159,350
33,411
6,912
(1,396)
6,695

78,515

2,389

(4,956)

13,127

2,331

29,609

7,508

6,376

32,879
(1,795)
3,409
10,000
77,865
13,232

16,426

24,838

12,799

-

-

-

52,450

55,000

(57,947)
(438,755)
(1,156)
(231,299)

(285,702)
(43,265)
(262,341)

(11,581)
(679,678)

(739,785)

205
2,185
(1,074)
(485)
(6,226)
139,885

(2,311)
20,780
5,714
(6,353)
108,190

15,648
(180)
18,829
2,071
(7,584)
234,373

15,313
(169)
6,742
2,370
(14,884)
174,635

2,317,940

2,545,879

3,209,624

528,076

-

66,364
-

41,284
28,584
75,141
23,604
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งบกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-สิ นค้าคงเหลือ
-ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
-สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
-สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-หนี้สินที่เ กิดจากสัญญา
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงานลดลง(เพิม่ ขึ้น)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษี เ งินได้
เงินสดสุทธิได้ม าจากกิจกรรมดาเนินงาน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปรั บปรุ งใหม่ ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
(2,000)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
5,000
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
(500)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
596
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(311,854)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสด
ในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
171,630
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(850,596)
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
14,669
เงินสดจ่ายสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(211,345)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
466,858
ดอกเบี้ยรับ
5,181
219,036
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ม าจากกิจกรรมลงทุน
(285,300)

(69,620)
(998)
(102,652)
19,332
1,208
92,407
439,624
34,758
46,748
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
(15,425)
(92,385)
23,583
145,638
(18,885)
(6,769)
(14,555)
3,195,069
(212,476)
(325,241)
2,657,352

371,789
(13,927)
(149,064)
(11,516)
1,326
(18,327)
(238,523)
(56,733)
90,439
(12,437)
(9,072)
(46,044)
482,032
(159,059)
(120,545)
202,427

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

(963)
1,804
(1,900)
500
(362,905)
(1,304)

(6,276)
4,025
(171,454)
-

589,579
(948,403)
1,409
(69,133)
123,281
5,422
224,449
(732,691)

1,061
7,350
83,777
(790,806)
10,505
(1,432)
(63,440)
6,703
164,551
(946,497)

(5,361)
5,337
41,934
(247,285)
3,306
(338)
(68,396)
(27,094)
14,185
175,532
(281,885)
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปรั บปรุ งใหม่ ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดจ่ายคืนเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงิ นเบิ กเกินบัญชีธนาคาร
เงิ นสดรับจากเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายชาระเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายคืนเงิ นต้นของสัญญาเช่า
เงิ นสดรับจากเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายคืนเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

(2,250)
(1,930)
5,493,000
(7,178,000)
(85,376)
1,000,000
(252,000)

(1,400)
4,993
4,005,000
(4,050,000)
(182,311)
(588,000)

(1,700)
(4,717)
5,356,147
(4,670,000)
(237,907)
(588,000)

7,840,652
(6,992,000)
(137,905)
800,000
(533,000)

เงิ นสดรับจากส่ วนได้เ สี ยที่ไม่มอี านาจควบคุมจาก
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดจ่ายปั นผล
เงินสดสุทธิได้ม าจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,129,150)
(1,653,776)

135
(1,118,331)
(1,929,914)

12,000
(1,208,077)
(1,342,254)

6,000
(313,126)
670,622

42,157
530,873

23,285
573,030

368,602
596,315

591,164
961,742

573,030

596,315

(3,175)
961,742

4,401
1,557,306

เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดวันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงิ นสดและ
รายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดสิน้ ปี
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

สาหรั บปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปรั บปรุ งใหม่ ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.57

0.45

0.45

0.51

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.44

0.36

0.38

0.43

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.38

0.61

0.52

0.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

9.18

10.30

11.06

5.02

40

35

33

73

6.38

6.14

7.93

4.01

57

59

46

91

8.39

7.79

7.20

3.86

43

47

51

95

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราการหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
วงจรเงิ
นสด (วัน)
อัตราส่
วนแสดงความสามารถในการหาก
าไร
(Profitability Ratios)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)

53

48

28

69

33.59%

34.69%

35.97%

15.97%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

18.02%

16.89%

18.91%

-12.17%

อัตรากาไรอืน่ (%)

7.57%

4.39%

1.23%

4.35%

อัตรากาไรสุทธิ (%)

13.30%

12.90%

13.15%

-14.01%

18.29%

18.92%

19.42%

-7.64%

11.33%

10.64%

11.35%

-2.58%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)

33.76%

36.44%

46.27%

12.45%

อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
(ตามข้อกาหนดสิ ทธิ )
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

0.63

0.63

0.60

0.21

1.14

1.47

1.42

1.70

1.12

1.02

1.00

1.25

11.56

15.53

8.63

(2.62)

19.43

27.80

15.04

3.03

0.17

0.36

0.32

0.02

94%

94%

64%

0%

1.25

1.35

1.00

อัตวราผลตอบแทนผู
น้ (%) าเนินงาน
อัตราส่
นแสดงประสิทถ้ ธิือภหุาพในการด
(Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
(Cash Basis) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

-
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หมำยเหตุ
"ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิฯ” ได้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตำมงบ
กำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำ
1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้ำต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรำยไตรมำสตลอดอำยุของหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณอัตรำส่วนข้ำงต้น
"หนีส้ นิ " หมำยถึง หนี้สินรวม ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้น
กู้แล้ว (แล้วแต่กรณี) ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงกำรค้ำประกันหรืออำวัลโดยผู้ออกหุ้นกู้ (แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ)
"ส่วนของผูถ้ อื หุน้ " หมำยถึง มูลค่ำรวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่ำหุน้ กำไรสะสมต่ำง ๆ แต่ทั้งนี้ไม่นับรวมกำไรหรือขำดทุนใด
ๆ ที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่รับรู้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงและลงบัญชี ทั้งนี้ ตำมงบ
กำรเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
= สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สนิ หมุนเวียนรวม
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
= (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + ลูกหนี้กำรค้ำ) / หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
= เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน / หนี้สินหมุนเวียนถัวเฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
= รำยได้รวม / ลูกหนี้กำรค้ำถัวเฉลี่ย
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
= 365 / อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
= ต้นทุนขำย / สินค้ำคงเหลือถัวเฉลี่ย
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
= 365 / อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ
= ต้นทุนรวม / เจ้ำหนี้กำรค้ำถัวเฉลี่ย
ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย
= 365 / อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ
วงจรเงินสด
= ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย – ระยะเวลำชำระหนี้
อัตรำกำไรขั้นต้น
= กำไรขั้นต้น / รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
= กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ / รำยได้รวม
อัตรำกำไรอื่น
= รำยได้อื่น / (รำยได้รวมจำกกำรขำยและบริกำร+รำยได้อื่น)
อัตรำกำไรสุทธิ
= กำไรสุทธิ / รำยได้รวม
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถัวเฉลี่ย
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
= กำไร(ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ / สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
= (กำไรสุทธิ + ค่ำเสื่อมรำคำ) / สินทรัพย์ถำวรสุทธิถัวเฉลีย่
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์
= รำยได้รวม / สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
= กำไร(ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่ำย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (Cash basis) = เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
/ ดอกเบี้ยจ่ำย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) = เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน / (กำรจ่ำยชำระหนีส้ ิน +
รำยจ่ำยลงทุน + กำรจ่ำยปันผล)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
= เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น
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14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
14.1

ภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนในปี 2563

สภำพเศรษฐกิจของประเทศ และภำคธุรกิจประสบกำรชะลอตัวในปี 2563 จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด-19 ซึ่งเริ่มส่งผลตั้งแต่ต้นปี 2563 และได้เริ่มมีกำรระบำดระลอกใหม่ในปลำยไตรมำส 4 ของปี กลุ่มธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ สื่อ และกำรผลิตภำพยนตร์ ได้รับผลกระทบจำกกำรหดตัวของเศรษฐกิจ และกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยของผู้บริโภค
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563 โรงภำพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรต้องปิดลงชั่วครำว รวมถึงสถำนโบว์ลิ่ง คำรำ
โอเกะ และไอซ์สเก็ตตำมคำสั่งภำยใต้พระรำชกำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบำด รำยได้ของกลุ่มกิจกำรในทุกกลุ่มธุรกิจ
ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญ ถึงแม้ว่ำโรงภำพยนตร์และสถำนที่ให้บริกำรอื่นทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรยังไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภำพ สำเหตุใหญ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคที่ยังคงรุนแรงในประเทศที่เป็นผู้ผลิ ตภำพยนตร์ ในไตรมำส 4 บริษัทฯ มีแนวโน้มทำงธุรกิจดีขึ้น ในทั้งสำม
หน่วยธุรกิจ เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนเนื่องมำจำกกำรผ่อนคลำยข้อจำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19 อย่ำงต่อเนื่องในเกือบ
ทุกภูมิภำค รวมถึงมำตรกำรกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่เข้มงวดของบริษัท
จำกสถำนกำรณ์ ข้ ำ งต้ น บริ ษ ทฯได้ มี ก ำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ 3 T (Trading/Thai Movie/Technology) มำช่ ว ย
ปรับเปลี่ยนกำรดำเนินธุร กิจ ให้สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้ บริ ษัทฯอีก ทำงหนึ่ งได้ โดยกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจำหน่ ำ ย
POPCORN จำกหน้ ำ โรงภำพยนตร์ สู่ ห น้ ำ บ้ ำ น ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั่ น สั่ ง อำหำรออนไลน์ อย่ ำ ง Grab Food, LINE MAN,
foodpanda และ GOJEK หรือผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Shopee นอกจำกนั้นยังเร่งผลักดันธุรกิจ “หนังไทย” ให้มีจำนวน และ
คุณภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะหนังไทยที่กลุ่มบริษัทฯร่วมทุนกับพันธมิตรต่ำงๆ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วจำกรำยได้หนังในไตรมำส 4
สำหรับภำพยนตร์ไทยเรื่อง “อีเรียมซิ่ง” ซึ่งทำรำยได้ทั้งประเทศไปกว่ำ 200 ล้ำนบำท เป็นต้น
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีกำรขยำยสำขำเพิ่มจำนวน 2 สำขำ ทำให้ปัจจุบัน มีสำขำรวมทั้งสิ้น 172 สำขำ 817 โรงภำพยนตร์
ครอบคลุม 60 จังหวัด อีกทั้งยังดำเนินกำรขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษำจำกบัตรสมำชิก MPASS สมำชิกบัตร
MGEN อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ บริหำรงำนภำยใต้กรอบกำรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน และบริหำรจัดกำรกระแส
เงินสดอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้สถำนกำณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
14.2

วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นทำ
ให้ บริษัทฯ มีรำยได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,765 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้ปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 10,697
ล้ำนบำท บริษัทฯมีรำยได้ลดลง จำนวน 6,932 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 65 และมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 527 ล้ำนบำท
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 1,407 ล้ำนบำท บริษัทฯ มี กำไรสุทธิลดลงจำนวน 1,934 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 137
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14.2.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้อนื่
สัดส่วนรำยได้และกำรเติบโตของรำยได้แบ่งตำมประเภทธุรกิจ

หมำยเหตุ : รำยได้แต่ละประเภทตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์และรำยได้จำกกำรจำหน่ำยอำหำรและเครือ่ งดืม่ จำนวน 2,648 ล้ำนบำท
ลดลงจำนวน 5,634 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ มำจำกผลกระทบจำกกำรปิดดำเนินกำรของโรง
ภำพยนตร์ และภำพยนตร์หลำยเรื่องเลื่อนกำหนดเข้ำฉำย แม้ว่ำเมื่อเปิดดำเนินกำรแล้วจะมีภำพยนตร์ไทยเข้ำฉำยอยู่หลำย
เรื่อง และสำมำรถทำรำยได้สูงก็ตำม

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
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รำยได้จำกธุรกิจสือ่ โฆษณำ จำนวน 390 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 795 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ำ สอดคล้องกับกำรปิดดำเนินกำรของโรงภำพยนตร์ และกำรขยำยสัญญำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำออกไป
รำยได้จำกธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ จำนวน 217 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 251 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 54
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคดังกล่ำว ให้ปิดดำเนินกำรธุรกิจโบว์ลิ่งและ
คำรำโอเกะ และงดกำรจัดกิจกรรม สัมมนำ
รำยได้จำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ ที่และบริกำร จำนวน 334 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 98 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 23 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ มำจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือร้ำนค้ำเช่ำ ในกำรให้ส่วนลดค่ำเช่ำแก่ร้ำนค้ำ
รำยได้จำกธุรกิจสือ่ ภำพยนตร์ จำนวน 176 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 154 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้ำ มำจำกจำนวนภำพยนตร์เข้ำฉำยลดลงจำกกำรปิดโรงภำพยนตร์ และกำรชะลอกำรถ่ำยทำ ซึ่งมีผลมำจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น
14.2.2 ต้นทุนขำยและกำไรขั้นต้น
ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,164 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 3,685 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 54
จำกปีก่อนหน้ำ (ปี 2562 : 6,849 ล้ำนบำท) มีสัดส่วนต่อรำยได้รวม คิดเป็นร้อยละ 84 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน (ปี 2562 : ร้อยละ
64) โดยเป็นผลมำจำกกำรปรับตัวลดลงตำมยอดขำย เมื่อพิจำรณำถึงกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 601 ล้ำนบำท
ลดลง 3,247 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 84 จำกปีก่อนหน้ำ และมีอัตรำกำไรขั้นต้นต่อรำยได้เท่ำกับร้อยละ 16 ซึ่งลดลงจำกปี
ก่อนหน้ำ (ปี 2562 : สัดส่วนอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 36)
14.2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั้งสิ้น จำนวน 1,970 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 667 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 25 จำกปีก่อนหน้ำ (ปี 2562 : 2,637 ล้ำนบำท) และมีสัดส่วนต่อรำยได้เท่ำกับร้อยละ 52 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
หน้ำที่มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้เท่ำกับร้อยละ 25 มำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงจำนวน 216 ล้ำนบำท สอดคล้องกับ
รำยได้โฆษณำและกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่ลดลง และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในสถำนกำรณ์ไม่
ปกติ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคคลำกร กำรบำรุงรักษำ และอื่นๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลงจำนวน 451 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับวิธีในกำรคำนวณและพิจำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำง
กำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทำง
กำรเงิน และได้รับรู้ผลกระทบของกำรเปลี่ยนวิธีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จำนวน 70 ล้ำนบำท
14.2.4 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินสำหรับปี 2563 จำนวน 175 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 60 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง
สัญญำเช่ำ ลดลงจำนวน 87 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรปรับปรุงส่วนลดค่ำเช่ำที่ได้รับ
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14.2.5 ขำดทุนสุทธิ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กำรดำเนินงำนในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ
จำนวน 527 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 1,934 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 137 จำกปีก่อนหน้ำ มีอัตรำขำดทุนสุทธิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น เท่ำกับ (0.59) บำทต่อหุ้น (ปี 2562 : กำไรสุทธิ 1,407 ล้ำนบำท มีอัตรำกำไรต่อหุ้น เท่ำกับ 1.57 บำทต่อหุ้น)
14.2.6 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับร้อยละ (7.64) ลดลงจำกปีก่อนหน้ำที่มี
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 19.42 จำกควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น
14.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 17,678 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จำนวน 2,563 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 15,115 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินรวมประจำปี
2562 ปรับปรุงใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งบริษัทมีสินทรัพย์จำนวน 17,868 ล้ำนบำท บริษัทมีสินทรัพย์รวม ลดลง
จำนวน 217 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.21 และมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรลดลง จำกอัตรำร้อยละ 46.27 ของ
ปีก่อนหน้ำ เป็นอัตรำร้อยละ 12.45 โดยมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลมำจำกรำยกำรที่สำคัญดังต่อไปนี้
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น จำนวน 596 ล้ำนบำท มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน
เพิ่มขึ้น
-

ลูกหนี้กำรค้ำ ลดลง จำนวน 463 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกรับชำระเงินจำกลูกหนี้ค่ำสื่อโฆษณำ

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ เพิ่มขึ้น จำนวน 662 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกส่วนแบ่งกำไรจำก
บริษัท สยำม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) เพิ่มขึ้น

-

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง จำนวน 793 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสมเพิ่มขึ้นตำม
อำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์

-

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ลดลง จำนวน 208 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรตัดจำหน่ำยสิทธิกำรใช้ในระหว่ำงงวด

14.4 สภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 1,557 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกวันที่
31 ธันวำคม 2563 จำนวน 596 ล้ำนบำท เนื่องจำกกิจกรรมดังนี้
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนจำนวน 202 ล้ำนบำท จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่ำวข้ำงต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 282 ล้ำนบำท โดยปัจจัยหลักมำจำกกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร
อุปกรณ์ และลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 671 ล้ำนบำท มำจำกเงินกู้ยืมรับ(ชำระ)จำกสถำบันกำรเงินสุทธิ
จำนวน 1,115 ล้ำนบำท โดยจ่ำยคืนเงินต้นของสัญญำเช่ำ จำนวน 138 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผล
จำนวน 313 ล้ำนบำท
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14.4.1 อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,563 ล้ำนบำท มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 5,009
ล้ำนบำท มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ้นจำก 0.45 เท่ำ เป็น 0.51 เท่ำ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น จำก 0.38
เท่ำ เป็น 0.43 เท่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อรักษำสภำพคล่องทั้งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วเงินระยะ
สั้น ไว้อย่ำงพอเพียง
14.4.2 โครงสร้ำงเงินทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดหำเงินทุนเพื่อกำรรักษำสภำพคล่องจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นหลัก ทำให้ ณ 31
ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งไม่นำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำมำ
รวมคำนวณนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก 1.00 เท่ำเป็น 1.25 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำมตำมข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ในกำรออก
หุ้นกู้ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.5 เท่ำ ซึ่งบริษัทฯ ยังคง
มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง ยังสำมำรถดำรงอัตรำส่วนดังกล่ำวได้ต่ำกว่ำเงื่อนไขกำรกู้ยืม
14.4.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 6,626 ล้ำนบำท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน
6,482 ล้ำนบำท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำนวน 144 ล้ำนบำท รวมลดลงสุทธิ 845 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ
11.42 เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินรวมประจำปี 2562 ปรับปรุงใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งบริษัทมีส่วนของผู้ถือ
หุ้นจำนวน 7,480 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 527 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลจำนวน
313 ล้ำนบำท
14.4.4 รำยจ่ำยกำรลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนสุทธิ 526 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรซื้อสินทรัพย์สำหรับ
ก่อสร้ำงโรงภำพยนตร์ใหม่ ปรับปรุงสำขำเดิมให้ทันสมัยมำกขึ้น และลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
บริษัทร่วมเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำในกำรผลิตภำพยนตร์ไทย
เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยสำขำไปสู่ต่ำงจังหวัดมำกขึ้น และเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์
ไทยให้ก้ำวหน้ำขึ้น โดยแหล่งเงินทุนมำจำกเงินสดจำกกำรดำเนินงำนและเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน
14.4.5 ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ในปัจจุบันบริษัทฯ จัดหำแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยำว จำกเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน โดยได้รับกำรจัดอันดับ
จำก TRIS rating เป็นรำยปี และรำยครั้งที่ออกตรำสำรหนี้ โดยมีเงื่อนไขกำรกู้ยืม (Covenant) ดำรงสัดส่วนหนี้สินทำงกำรเงิน
ต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่ำ โดยในปี 2563 TRIS rating ได้คงอันดับเครดิตองค์กร อยู่ที่ “A” (Single A Straight) แต่ได้มีกำรปรับ
แนวโน้มจำกคงที่ (Stable) เป็น ลบ (Negative) เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนและควำมรุนแรงของผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ แต่ก็คำดกำรณ์ว่ำบริษัทฯจะกลับมำฟื้น
ตัวอย่ำงแข็งแกร่งได้ในปี 2564 จำกกำรเลื่อนกำรเข้ำฉำยของภำพยนตร์ฮอลลีวูด ที่มีกำรลงทุนสูง จำกปี 2563 เป็นปี 2564
14.5 ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 11,052 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
จำนวน 5,009 ล้ำนบำท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 6,043 ล้ำนบำท บริษัทมีหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 664 ล้ำนบำท
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หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินรวมประจำปี 2562 ปรับปรุงใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มูล
ค่ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 1,131 ล้ำนบำท
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ลดลงจำนวน 349 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรปิดดำเนินกำรของบริษัทฯ
- หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ลดลงจำนวน 190 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกปรับปรุงส่วนลดค่ำเช่ำที่ได้รับ
14.6 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนในอนำคต
จำกผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว และมีควำมผันผวนนี้ ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรจัดทำแผนงำนประจำปี พร้อม
ตรวจ ติดตำมผลจำกฝ่ำยบริหำรเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้สำมำรถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดแผนงำน เพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่
อำจเกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที รวมถึงมีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดระดับของควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งยัง
มุ่งเน้นในเรื่องของกำรจัดหำคอนเทนท์ใหม่ๆ หรือช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำใหม่ๆ ที่น่ำสนใจเพื่อให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ปรับปรุงโรงภำพยนตร์และสินค้ำให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพทั้งเรื่องรูปแบบและรำคำ และควบคุมดูแลกำรบริหำร
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงผลกำไรในขั้นต้นให้มำกขึ้น อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผล
กำรดำเนินงำนให้มำกที่สุด รักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจำกนี้ ยังให้ควำมระมัดระวังในเรื่องของกำร
ขยำยสำขำเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทฯมีแผนงำนในกำรขยำยสำขำในประเทศเพิ่มขึ้น อำทิเช่น
1. สำขำโลตัสนิคมบำงกะดี จ.ปทุมธำนี ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 2 โรง
2. สำขำสุรินทร์ พลำซ่ำ จ.สุรินทร์ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 4 โรง
3. สำขำโลตัสหำดใหญ่ จ.สงขลำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 2 โรง
4. สำขำบิ๊กซีบ่อวิน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 3 โรง
5. สำขำเซ็นทรัลศรีรำชำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จำนวน 5 โรง
(หมำยเหตุ: สำขำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม)
โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดและจำกกำรปรับปรุงสำขำเดิม ให้สวยงำม และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำ คำดว่ำจะ
ใช้ประมำณ 300 ล้ำนบำท โดยใช้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินและ/หรือ กำรนำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้และ/
หรือ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
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ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 190

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

15. รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3
ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสอบทำนข้อมูลและแผนงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องระบบควบคุมภำยในต่อผู้บริหำร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีฝ่ำยบริหำรระดับสูง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำร่วมประชุม และมีกำรประชุม 1 ครั้งที่มีวำระที่เป็นกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรระดับสูงร่วมประชุมด้วย
ในกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบปะอย่ำงอิสระกับฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบำยและหลักกำรบัญชี แนวทำงกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้สอบทำนและรับรอง
ข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงิน ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในกำรควบคุมภำยในและควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ดังต่อไปนี้
1. รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2563 มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีกำรป้องกันและรักษำเป็นอย่ำงดี กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีมีควำมเหมำะสม และทรัพยำกร
ได้ถูกใช้ อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
3. รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท
4. บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. บริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ มภำยในพอเพี ย งเหมำะสมกั บ กำรดำเนิ นธุ ร กิ จ โดยผู้ ต รวจสอบภำยในมี หน้ ำ ที่ ป ระเมิน
ข้อบกพร่องในกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำงบัญชีและกำรปฏิบัติงำนของบริษัทอย่ำง
มีระบบ จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน
ในอนำคต และประชุมอย่ำงสม่ำเสมอกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ จะได้รับกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและภำยในเวลำที่เหมำะสม
6. บริษัทมีมำตรกำรและกำรกำหนดแนวทำงเชิงป้องกันกำรทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอตำมระเบี ยบปฏิบัติกำรรับเรื่องร้องเรียน เบำะแสกำรทุจริตและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมหลักกำร
บริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจ ว่ ำ บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ เ หมำะสมและมี
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงสม่ำเสมอ
__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 191

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้แต่งตั้ง นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่
4095 นำงสำวนันทิกำ ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 7358 และนำงสำวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชี
รับ
อนุญำต เลขที่ 9432 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปีที่
จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษำยน 2564

นำยชัย จรุงธนำภิบำล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

__________________________รับรองควำมถูกต้อง
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ หน้ำ 192

บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
Major Cineplex Group Public Company Limited
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้
บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงิน ที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้ อ ง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระสำคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้
แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1. นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

กรรมกำร

………………………………………

2. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมกำร

………………………………………

ผู้รับมอบอำนำจ นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนกำรเงินและบัญชี

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล หน้ำ 1

ลำยมือชื่อ

………………………………………

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั
ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยสมใจนึก เองตระกูล

อำยุ
(ปี)
76

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 1 สิงหำคม 2547

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
กรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 23 กุมภำพันธ์ 2545

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ






57

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)





ปริญญำรัฐประศำสนศำสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
บัณฑิต UPSALA College,
New Jersey , ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย









RCP - Role of the Chairman
Program รุ่นที่ 9/2549
DAP - Director Accreditation
Program รุ่นที่ 98/2555
อืน่ ๆ
วปอ. หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจักร รุ่นที่ 35

DCP - Director Certification
Program รุ่นที่ 9/2546

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่มี-

29.62

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2547–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2563–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2551–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2551–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2538–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2551–ปัจจุบัน กรรมกำร
2543–ปัจจุบัน กรรมกำร

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2538–ปัจจุบัน กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
2551–ปัจจุบัน กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร
2546-ปัจจุบัน กรรมกำร
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมสมำชิก
ปัจจุบัน

กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. พลังงำนบริสุทธิ์
บมจ. เวชธำนี
บมจ. ทิพยประกันภัย
บจ. สยำมพิวรรธน์
บจ. สยำมพิวรรธน์โฮลดิ้ง

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมกำรอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
:24 กรกฎำคม 2563

อำยุ
(ปี)
68

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

• ปริ ญ ญำวิ ศ วกรรมศำสตร์ ดุ ษ ฎี • หลักสูตร Role of the Chairman
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จุ ฬ ำลงกรณ์ Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555
มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Director
• ปริญ ญำบริห ำรธุรกิจ ดุษ ฎีบั ณฑิต Accreditation Program (DAP)
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สถำบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ รุ่นที่ 26/2547
หำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริญ ญำบริห ำรธุรกิจ ดุษ ฎีบั ณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี
• ปริญ ญำบริห ำรธุรกิจ ดุษ ฎีบั ณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
• ปริ ญ ญำศิ ล ปศำสตร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สำขำวิ ช ำกำรจั ด กำร
นวัตกรรมสังคม คณะมนุษ ยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย รำช
ภัฎสวนสุนันทำ
• ปริ ญ ญำโท บริ ห ำรธุ ร กิจ (M.B.A.)
Utah State University ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2563-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
2563–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2560-2563
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
2560-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
2562-ปัจจุบัน ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำ ตอบแทน และกรรมกำร
2558-ปัจจุบัน
ตรวจสอบ
2554-2561
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร
2554-2561
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
2554-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
2557-2558
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2554-2558
กรรมกำรอิสระ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล
บมจ. สำยกำรบินนกแอร์
บมจ. เอสวีไอ
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บมจ. ไทยคม
บมจ. โทรรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ ำ จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 2

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(ต่อ)

อำยุ
(ปี)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
มหำวิทยำลัย

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)

2562 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บจ. ไอร่ำ พร็อพเพอร์ตี้

2555 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บมจ. เมอร์เมด มำริไทม์

2554 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(TBCSD)

2555-2563

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สภำมหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์

2556-2563

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

2562-ปัจจุบัน

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถำบันพระปกเกล้ำ

2561-ปัจจุบัน

นำยกสภำมหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2564

กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

2557-2562

สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 3

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำงภำรดี พูลวรลักษณ์

อำยุ
(ปี)
59

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
:23 กุมภำพันธ์ 2545
ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร
• ภรรยำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์
กรรมกำร ,กรรมกำรบริหำร ,
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน , กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
:23 กุมภำพันธ์ 2545

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




50

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)





ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต International
University of San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต Boston University,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่ม-ี

2.05

DAP - Director Accreditation
Program รุ่นที่ 22/2547

0.11

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2541 –
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
ปัจจุบัน
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
ปัจจุบัน
กรรมกำร

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร ,กรรมกำรบริหำร ,
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
,กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
กรรมกำรกำกับดูแลกกิจกำร
2556 – 2560 กรรมกำร
2546 –
กรรมกำร
ปัจจุบัน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2547– ปัจจุบัน

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บจ. เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
บมจ.วีรันดำ รีสอร์ท

ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร
• น้องชำยภรรยำประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 4

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยชัย จรุงธนำภิบำล
กรรมกำรอิสระ ,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ,
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 23 กุมภำพันธ์ 2545

อำยุ
(ปี)
66

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย





ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

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

0.08

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ ,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ,กรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2545-2560
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
2561–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2550–ปัจจุบัน กรรมกรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
2549–ปัจจุบัน กรรมกรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
2547–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร ,ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
2546–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
2543–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. วีรันดำ รีสอร์ท
บมจ. อำหำรสยำม

บมจ. โออิชิ กรุ้ป

บมจ. ทีเอ็มที สตีล
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
บมจ. ทีมพรีซิซั่น

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 5

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมกำรอิสระ ,กรรมกำร
ตรวจสอบ ,ประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน และ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 8 พฤษภำคม 2558

อำยุ
(ปี)
65

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
Northeastern University,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
Tufts University,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ









Corporate Governance for
Capital Market
Intermediaries Program
รุ่นที่ 3/2558
DAP - Director Accreditation
Program
รุ่นที่ 42/2548
อืน่ ๆ
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน
กำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง
(มหำนครรุ่นที่ 1) สถำบันพัฒนำ
เมือง
หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ. ) รุ่นที่ 16

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ ,กรรมกำรตรวจสอบ ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร
2558-2559
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำร
2556–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
2552–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
2551–ปัจจุบัน
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2560–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
2552–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
2547–ปัจจุบัน กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่
บมจ. สมิติเวช
บมจ. วนชัย กรุ๊ป
บมจ. อำเชียนโปแตลลัยภูมิ
บลท. เคที ซีมิโก้
มูลนิธิกองทุนพัฒนำระบบตลำดทุน

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 6

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำงสำวชลธิชำ จิตรำภรณ์

อำยุ
(ปี)
62

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 12 พฤศจิกำยน 2563


นำยวิชยั พูลวรลักษณ์

58

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)



Master Degree in Applied
Economics, Faculty of
Economics, University of
Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกำ
Master Degree in Language
and International Trade,
Faculty of Economics,
Eastern Michigan University,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์







กรรมกำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 5 เมษำยน 2548
ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร
• ญำติประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร





ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

DAP – Directors
Accreditation Program
รุ่นที่ 143/2560
AACP – Advanced Audit
Committee Program
รุ่นที่ 33/2562

-ไม่มี-

DCP - Director Certification
Program รุ่นที่ 8/2544
อืน่ ๆ
โครงกำรเสริมสร้ำงผู้จัดกำรยุค
ใหม่ รุ่นที่ 10 คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 1

-ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2563–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
2561–ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
2560–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำร
บริษัท และกรรมกำรอิสระ
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2561–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2557–2563
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2551-2557
Senior Consultant
กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2548–ปัจจุบัน
2550–2556

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2556–ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
อนุกรรมกำรก่อสร้ำงอำคำร
กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์
ปอเรชั่น
บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้

บมจ. แอดวำนซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต
บจก. ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์
บจก. เซ้นซิส คอนซัลติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช
คอร์ปอเรชั่น
บมจ. วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 7

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริฐ
กรรมกำรอิสระ ,ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 15 กุมภำพันธ์ 2556

อำยุ
(ปี)
68

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
• แพทยศำสตร์บั ณฑิต โรงพยำบำล
รำมำธิบดี
• Resident in Internal Medicine,
Christ’s Hospital, Oaklawn
• ป ริ ญญำ บั ตร American Board
Internal Medicine (อำยุรกรรม)
• Fellow in Rheumatology at
Loma Linda University,CA,U.S.A.
• ป ริ ญ ญ ำ บั ต ร American Board
Rheumatology (โรครูมำติสซั่ม)















DCP - Director Certification
Program รุ่นที่ 82/2549
หลักสูตร The Role of
Chairman Program (RCP) รุ่น
36/2558
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 142/2560
อืน่ ๆ
วตท. ประกำศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริหำรระดับสูง สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 5
วปรอ. ประกำศนียบัตร
หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจักรภำครัฐ ร่วม
เอกชน รุ่น 4414
วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหำร
ระดับสูงด้ำนกำรค้ำ และกำร
พำณิชย์ รุ่นที่ 5
วุฒิบัตร หลักสูตรโครงกำร
พัฒนำผู้บริหำรระดับสูง เคม
บริดจ์-ธรรมศำสตร์ รุ่นที่ 1

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2556–ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ ,ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2562-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร
2546-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้อำนวยกำร
2535-ปัจจุบัน กรรมกำร
2558–ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมกำร
กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมกำร

2538-ปัจจุบัน

กรรมกำรบริหำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ
บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ
บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
มูลนิธิ The Foundation of
International Education (FIE),
NIST International School
บจ. รีไล (ประเทศไทย)

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 8

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยธนกร ปุลเิ วคินทร์

อำยุ
(ปี)
64



ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต International
University of San Diego,

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
: 22 เมษำยน 2547

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมกำร

นำยกิตกิ ร พุม่ สว่ำง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)





DAP - Directors
Accreditation Program

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

0.05

รุ่นที่ 22/2547

ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต



วิทยำลัยพำณิชยกำรธนบุรี

-ไม่มี-

0.0034

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ธุรกิจบริหำรพื้นที่เช่ำ

57



ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กิจกำรทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
2538–ปัจจุบัน กรรมกำร
2538–2560
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยธุรกิจ
ฟิมล์ภำพยนตร์
2556–ปัจจุบัน กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ปัจจุบัน
2562–ปัจจุบัน
2556–ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยก่อสร้ำง

นำงจินดำ วรรธนะหทัย

ช่วงเวลำ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

กิจกำรทีไ่ ม่เป็นบริษทั จดทะเบียน

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

66

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง

-ไม่มี-

0.01

กรรมกำร
กรรมกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
ก่อสร้ำง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธุรกิจ
บริหำรพื้นที่เช่ำ
2549 - 2551
ผู้อำนวยกำรธุรกิจพื้นที่เช่ำ

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจ. ไท เมเจอร์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจ.อีจีวี เอ็กซิบิชั่น
บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้
บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส
บจ.รัชโยธินซีนีม่ำ
บจ.ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 9

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

อำยุ
(ปี)
47

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
สื่อโฆษณำ
นำยอภิชำติ คงชัย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




ปริญญำโท กำรจัดกำรสื่อบันเทิง
สถำบันกันตนำ

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)
-ไม่มี-

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

-ไม่มี-

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

54



ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต กำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจโรงแรม และภัตตำคำร New

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรธุรกิจโรงภำพยนตร์

Haven University CT ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ


-ไม่มี-

0.0031

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
สื่อโฆษณำ
2545 - 2561
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยธุรกิจ
Content

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

2556 - ปัจจุบัน รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์
2552 - 2556
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์
2551 - 2552
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์
2560 –ปัจจุบัน กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. กันตนำ กรุ๊ป

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต
สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 10

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

อำยุ
(ปี)
52

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรเงินและบัญชี
และ เลขำนุกำรบริษัท

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ




ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์



ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

ช่วงเวลำ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 :

0.0045

2556 –ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัย

กระบวนกำรและแนวปฏิบัติ รุ่น

ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ
สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย

4/2019
Strategic CFO in Capital



รำมคำแหง

Strategic Financial
Leadership Program (SFLP)
2018



นำยอภิรกั ษ์ วำรำชนนท์
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์

47



ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณทิต
สำขำประชำกรศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดล



DCP - Director Certification
Program รุ่นที่ 148/2554



DCP - Director Certification



Program รุ่นที่ 267/2561
Board Nomination and

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต

Compensation Program

สำขำทรัพยำกรมนุษย์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

(BNCP) รุ่นที่ 7/2562
Risk Management Program



0.0002

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
กรรมกำรและเหรัญญิก
เลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

2560–ปัจจุบัน
2556–2560
2563–ปัจจุบัน

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
กรรมกำร

2561–2563

กรรมกำร

2559 –ปัจจุบัน
2555 -ปัจจุบัน
2554 -ปัจจุบัน
2554 -ปัจจุบัน
2556 -ปัจจุบัน
2555 -ปัจจุบัน
2562 –ปัจจุบัน
2556 –ปัจจุบัน
2554 –ปัจจุบัน

Markets รุ่นที่ 9/2019


ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง

2560–ปัจจุบัน

for Corporate Leaders (RCL)

บจก. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจ. ไท เมเจอร์
บจ. เมเจอร์ กันตนำ บอรดแคสติ้ง
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจ. เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (M
Academy)
สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย
(MAT)

รุ่นที่ 18/2562

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 11

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำยนรุตม์ เจียรสนอง

อำยุ
(ปี)
38

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ


ปริญญำโททำงกำรตลำด
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-ไม่มี-

สัดส่วน
กำรถือหุน้
(ร้อยละ)

ช่วงเวลำ

0.0000

2561 –ปัจจุบัน
2560

(หลักสูตรนำนำชำติ)

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
กำรตลำด



ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง

ปริญญำตรี รัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2559
2557
2561 - 2563

ตำแหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
กำรตลำด
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและ
ต่ำงประเทศ
หัวหน้ำฝ่ำยกำรตลำดอำวุโส
หัวหน้ำฝ่ำยอำวุโสฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
กรรมกำร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย)

ข้อมูลประวัตผิ คู้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี (สมุหบ์ ญ
ั ชี)
ชื่อ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
นำงสำวอรรถพร แซ่แต้
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
(ผู้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี)
วันที่ดำรงตำแหน่ง:
1 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี)
39

ข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม
(IOD Program)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ



ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต
(กำรบัญชี) สถำบันเทคโนโลยีรำช



มงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ

TFRS 9 Workshop กำรจัด
ประเภทรำยกำรและกำรวัด
มูลค่ำ รุ่นที่ 1/63



เกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ตำม
TFRS15 สำหรับธุรกิจทัว่ ไป

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้
(ร้อยละ)
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์
ทำงำนในระยะ
5 ปียอ้ นหลัง
2560 –
ปัจจุบัน
2558 – 2560

ชือ่ – สกุล/
ตำแหน่ง/
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี สำยงำนกำรเงินและ
บัญชี
ผู้จัดกำรแผนกบัญชี สำยงำนกำรเงินและ
บัญชี

อำยุ (ปี)
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

และประเด็นที่น่ำเกี่ยวข้องใน
กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ผู้บริหำรผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ำ 12

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
รำยชือ่

นำยสมใจนึก เองตระกูล
นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
นำงภำรดี พูลวรลักษณ์
นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์
นำยชัย จรุงธนำภิบำล
นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์
นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชำละ
นำยวิชัย พูลวรลักษณ์
นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
นำยธนกร ปุลิเวคินทร์
นำยกิติกร พุ่มสว่ำง
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์
นำยสุเมธ สอนสุทธิ์
นำงอนงค์ สุขวรรณ
นำงสำวอนุ กวนพฤกษ์
หมำยเหตุ

X = ประธำนกรรมกำร

บริษัท
เมเจอร์
ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป

กรุงเทพ ไอแมกซ์
เธียเตอร์

สยำม ซีนเี พล็กซ์

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

บริษัทย่อย
อีจวี ี เอ็นเตอร์
อีจวี ี เอ็กซิบชิ ั่น
เทนเม้นท์

ดิจิตอล
โปรเจคเตอร์
แมเนจเม้นท์

/
/
/
/

/
/

/
/
/
/ = กรรมกำร

เมเจอร์ โฮลดิง้
อินเตอร์เนชั่นแนล

/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

// = กรรมกำรบริหำร
---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

รำยชือ่

บริษัทย่อย
ไท เมเจอร์

เมเจอร์ โบว์ล
กรุป้

เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์
พรอพเพอร์ตี้

เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์
เซอร์วิส

รัชโยธิน
แมเนจเมนท์

รัชโยธิน เรียลตี้

รัชโยธิน ซีนมี ำ่

เมเจอร์ ซีนแี อด

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
นำยธนกร ปุลิเวคินทร์

/

นำยวิสูตร พูลวรลักษณ์

/

/ //

นำยกิติกร พุ่มสว่ำง
นำงสำวฐิตำภัสร์ อิสรำพรพัฒน์

เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์
/ //

/

/

/

/

/ //

นำยถิรชัย วุฒิธรรม

/ x

นำยธนะชัย สันติชัยกูล

/

นำยณัฐชำนนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

/

นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์

/

นำยอภิชำติ คงชัย

/

นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์

/

นำยสุเมธ สอนสุทธิ์

/

นำงอนงค์ สุขวรรณ

/

/

/

/

/

/

/

นำงสำวอนุ กวนพฤกษ์

/

/

/

/

/

/

/

หมำยเหตุ

X = ประธำนกรรมกำร

/ = กรรมกำร

/ x

// = กรรมกำรบริหำร

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 2

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ปฏิบตั งิ ำนเป็นหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยใน
ชือ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย์

อำยุ
(ปี)
45

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์กบั
ถือหุ้นใน
กรรมกำร/
บริษทั
ผูบ้ ริหำรอืน่
(ร้อยละ)

ปริ ญ ญำตรี บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต คณะบริ ห ำรธุรกิจ 0.0030
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

-ไม่ม-ี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้ นหลัง
(เฉพำะทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั )
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั

2550-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

-ไม่ม-ี

ประวัตกิ ำรอบรม
Thai Institute of Directors (IOD)

หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 2020

สถำบันอบรมภำยใน

หลักสูตร Risk Management Plan Workshop

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Transforming IA for the Digital Age

Thai Institute of Directors (IOD)

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์

หลักสูตร Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

บริษัท ไทยซีพีดีออนไลน์ จำกัด

หลักสูตร รำยงำนบัญชีเพื่อผู้บริหำร

ACIS PROFESSIONAL CENTER

หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018

World Business Forum

หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018
_________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ประวัตกิ ำรอบรม (ต่อ)
สวทช. (NSTDA Academy)

หลักสูตร How To Develop a Risk Management Plan

Thai Institute of Directors (IOD)

หลักสูตร IT Application Audit Process in the Digital

_________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หน้ำ 2

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
- ไม่มี -

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 5
เอกสำรแนบอืน่ ๆ
- แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน สำหรับปี 2563 -

---------------------------------------รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 อื่นๆ หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564

แบบประเมินนี้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริษัทซึง่ เป็นควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 1

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่
มีประชำชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสำมำรถช่วยป้องกัน บริหำร จัดกำรควำมเสี่ยงหรือควำม
เสียหำยต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทที่จะต้องดำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และ
เพีย งพอในกำรดูแลกำรดำเนิ น งำนให้ เป็น ไปตำมเป้ำหมำย วัต ถุประสงค์ กฎหมำย ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้งมีกำร
จัดทำบัญชี รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพัฒนำแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัท
ใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมิ น นี้ ได้ จั ด ท ำตำมแนวคิ ด ของ COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ ได้ ป รั บ ป รุ ง framework ให ม่ เมื่ อ เดื อ น
พฤษภำคม 2556 และน ำมำปรับ ให้ เข้ำใจง่ำยขึ้น รวมทั้งเหมำะสมกับ บริษัทจดทะเบี ยนไทย ซึ่ง
คำถำมหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักกำรย่อยรวม 17 หลักกำร เพื่อให้เข้ำใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กำรนำไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในอย่ำงน้อยทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ กำรประเมิ น ดั ง กล่ ำ วควรผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษั ท ด้ ว ย เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรแลกเปลี่ ย นควำมเห็ น
มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถกำหนดแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริษัทได้

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)
_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
1

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 2

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้ นฐำนของกำรปฏิบัติจริง หำกประเมินแล้ว
พบว่ำ บริษัทยังขำดกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือ
มีแล้วแต่ยังไม่เหมำะสม) บริษัทควรอธิบำยเหตุผลและแนวทำงแก้ไขประกอบไว้ด้วย

กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมัน่ ในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คำถำม

ใช่

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริห ำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่บนหลักควำม
ซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ
1.1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก




1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลำยลักษณ์ อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหำรและ
พนักงำน ที่เหมำะสม
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชันอันทำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มี ก ำรสื่ อ สำรข้ อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้ น ให้ ผู้ บ ริห ำรและพนั กงำน
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ น ประจ ำทุกปี รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ code of conduct
ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ

2







บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 3

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมิน ผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
กำกับดูแลกำรปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร

ใช่


1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขัดต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร




ไม่ใช่






2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และทำหน้ำที่กำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสิท ธิ์
อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน
2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ บ ริษัทกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้ บ ริ ห ำรให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย กฎบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบำทที่ ส ำคั ญ ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน
2.4 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆได้

ใช่







_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 4

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และ
มีควำมเป็น อิสระในกำรปฏิบั ติห น้ำที่ อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท ไม่มีควำมสัมพัน ธ์อื่น ใด อัน อำจมีอิทธิพลต่อ กำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติห น้ำที่
อย่ำงเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ
2.6 คณ ะกรรมกำรก ำกั บ ดู แ ลกำรพั ฒ นำและปฏิ บั ติ เ รื่ อ งกำรควบคุ ม ภำยใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง
กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม

ใช่

ไม่ใช่





3. ฝ่ำยบริห ำรได้จัด ให้ มี โครงสร้ำ งสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่ งกำรและ
ควำมรับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมกำร
คำถำม

ใช่

3.1 ผู้บริห ำรระดับสู งกำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิ จและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มีกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิด
กำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ
และมีสำยกำรรำยงำนที่ชัดเจน เป็นต้น



3.2 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล



3.3 มี ก ำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกั ด อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ ง
เหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และพนักงำน



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 5

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุง่ มั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ
คำถำม

ใช่

4.1 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้น
อย่ำงสม่ำเสมอ



4.2 บริ ษั ท มีก ระบวนกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติ งำน กำรให้ แ รงจู งใจหรือรำงวัล ต่ อ
บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย
รวมถึง กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทรำบ



4.3 บริ ษั ท มีก ระบวนกำรแก้ไขปั ญ หำหรื อเตรียมพร้อ มส ำหรับกำรขำดบุ ค ลำกรที่ มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ



4.4 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒ นำ และรักษำผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น
กำรจัดระบบที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม



4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ



ไม่ใช่

5. องค์กรกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม

ใช่

5.1 คณะกรรมกำรและผู้ บ ริห ำรมี กระบวนกำรและกำรสื่ อสำรเชิงบั งคั บให้ บุค ลำกร
ทุ ก คนมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กำรควบคุ ม ภำยใน และจั ด ให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนกำรปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น



5.2 คณะกรรมกำรและผู้ บริหำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกำรให้รำงวัล ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเรื่องกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยำวของบริษัท



5.3 คณะกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรประเมิ น แรงจู งใจและกำรให้ ร ำงวั ล อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง
โดยเน้ น ให้ ส ำมำรถเชื่อมโยงกับ ควำมส ำเร็จของหน้ำที่ ในกำรปฏิ บั ติต ำมกำรควบคุ ม
ภำยในด้วย



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 6

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม

ใช่

5.4 คณะกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรได้พิ จำรณำไม่ ให้ มี กำรสร้ำงแรงกดดั น ที่ ม ำกเกิ น ไป
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน



ไม่ใช่

กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำม
เสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม

ใช่

6.1 บริษัทสำมำรถปฏิ บัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับ
ธุรกิจ ในขณะนั้ น โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตัว ตนจริง ครบถ้ว น
แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่ำเหมำะสม และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริษัทกำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น
ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รำยงำนทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท สะท้ อ นถึ ง กิ จ กรรมกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท
อย่ำงแท้จริง



6.4 คณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง อนุ มัติและสื่ อสำรนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ใช่

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คำถำม

ใช่

7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำง ๆ



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 7

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม

ใช่

7.2 บริษั ทวิเครำะห์ ควำมเสี่ ย งทุกประเภทที่ อำจเกิดจำกทั้ งปัจจัยภำยในและปั จจัย
ภำยนอกองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกลยุ ท ธ์ กำรด ำเนิ น งำน กำรรำย งำน
กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ



7.3 ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง



7.4 บริษัทได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น



7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงนั้น (acceptance) กำรลดควำมเสี่ยง (reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง
(avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสี่ยง (sharing)



ไม่ใช่

8. องค์ ก รได้ พิ จ ำรณำถึ ง โอกำสที่ จ ะเกิ ด กำรทุ จ ริ ต ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งที่ จ ะบ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม

ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น
กำรจั ด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น เท็ จ กำรท ำให้ สู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น กำรคอร์ รั ป ชั น
กำรที่ ผู้ บ ริ ห ำรสำมำรถฝ่ ำ ฝื น ระบบควบคุ ม ภำยใน (management override of
internal controls) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น



8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไป
ได้ของเป้ำหมำยที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สิ่งจูงใจ
หรือ ผลตอบแทนแก่ พ นั กงำนแล้ ว ด้ว ยว่ำ ไม่ มีลั กษณะส่ งเสริมให้ พ นั กงำนกระท ำไม่
เหมำะสม เช่ น ไม่ ตั้ ง เป้ ำ ห มำยยอดขำยของบ ริ ษั ท ไว้ สู ง เกิ น ควำมเป็ น จริ ง
จนทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็นต้น



8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำและสอบถำมผู้ บ ริ ห ำรเกี่ ย วกั บ โอกำส
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรที่บริษัทดำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 8

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม

ใช่

8.4 บริ ษัท ได้ สื่ อสำรให้ พนั กงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิ บัติต ำมนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ
ที่กำหนดไว้



ไม่ใช่

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
คำถำม

ใช่

9.1 บริษัทประเมินกำรเปลี่ย นแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว



9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุ ร กิ จ กำรควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิ น ตลอดจนได้ ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว



9.3 บริษัทประเมิ นกำรเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่

กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน (Control Activities)
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่ จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
คำถำม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง และลักษณะเฉพำะ
ขององค์ ก ร เช่ น สภำพแวดล้ อ ม ควำมซั บ ซ้ อ นของงำน ลั ก ษณะงำน ขอบเขต
กำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่น ๆ

ใช่



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 9

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม
10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่กำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจ
หน้ำที่ และลำดับชั้นกำรอนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนดขนำดวงเงินและอำนำจอนุมัติของ
ผู้บริหำรแต่ละระดับ ขั้นตอนในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน ขั้นตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำร
คัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำย
วัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนกำรสำหรับ
กรณีต่ำง ๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
กำรติดตำมและสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญำกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยืม
กำรค้ำประกัน บริษัทได้ติดตำมให้มั่นใจแล้วว่ำ มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำม
กำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็นต้น

ใช่





10.3 บริ ษั ท ก ำหนดให้ ก ำรควบคุ ม ภำยในมี ค วำมหลำกหลำยอย่ ำ งเหมำะสม เช่ น
กำรควบคุมแบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม



10.4 บริ ษั ท ก ำหนดให้ มี ก ำรควบคุ ม ภำยในในทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร เช่ น ทั้ ง ระดั บ
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
10.5 บริษั ทมี กำรแบ่ งแยกหน้ ำที่ค วำมรับ ผิ ดชอบในงำน 3 ด้ ำนต่อไปนี้ ออกจำกกั น
โดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำที่อนุมัติ
(2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน




_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 10

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์
คำถำม

ใช่

11.1 บริ ษั ท ควรก ำหนดควำมเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ ำ งกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ



11.2 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม



11.3 บริ ษั ท ควรก ำหนดกำรควบคุ ม ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ให้ มี
ควำมเหมำะสม



11.4 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒ นำ และกำรบำรุงรักษำ
ระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม



ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอน
กำรปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้นั้นสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
คำถำม

ใช่

12.1 บริษัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ผู้บริห ำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ
ที่
ก ำหนด เช่ น ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท เกณฑ์ ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เกณฑ์ ข องส ำนั ก งำน ฯลฯ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรหำโอกำสหรื อ น ำผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น



12.3 บริ ษัทมีน โยบำยเพื่อให้ กำรพิ จำรณำอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สู งสุ ดของ
บริษัทเป็นสำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก (at
arms’ length basis)



12.4 บริษั ท มี กระบวนกำรติด ตำมดู แลกำรดำเนิ น งำนของบริษั ท ย่อ ยหรือบริษั ท ร่ว ม
รวมทั้ ง ก ำหนดแนวทำงให้ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมกำรหรื อ ผู้ บ ริ ห ำร
ในบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ ร่ ว มนั้ น ถื อ ปฏิ บั ติ (หำกบริ ษั ท ไม่ มี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 11

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม

ใช่

12.5 บริ ษั ท ก ำหนดหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหำรและพนักงำน



12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทได้รับกำรนำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดย
บุ ค ลำกรที่ มี ค วำมสำมำรถ รวมถึ ง กำรครอบคลุ ม กระบวนกำรแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลำด
ในกำรปฏิบัติงำน



12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ



ไม่ใช่

บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไป
ได้ตำมที่กำหนดไว้
คำถำม

ใช่

13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้องต่องำน



13.2 บริษัทพิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรมี ข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรั บ
ใช้ ป ระกอบกำรตั ด สิ น ใจ ตั ว อย่ ำ งข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ เช่ น รำยละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ เสนอ
ให้พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ



13.4 บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ก รรมกำรบริ ษั ท ได้ รั บ หนั งสื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขั้นต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด



13.5 บริษัทดำเนิน กำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถตรวจสอบย้ อ นหลั งเกี่ ย วกั บ ควำมเหมำะสมในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข อง
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของ



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 12

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม
กรรมกำรในเรื่ อ งที่ พิ จ ำรณำ ควำมเห็ น ของกรรมกำรรำยที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เรื่ อ ง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่อง
ในกำรควบคุมภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่




14. องค์ ก รสื่ อ สำรข้ อ มู ล ภำยในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
กำรควบคุมภำยในที่จำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่
วำงไว้
คำถำม

ใช่

14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ภำยในอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี ช่ อ งทำง
กำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน



14.2 บริ ษั ท มี กำรรำยงำนข้ อมู ล ที่ ส ำคัญ ถึ งคณะกรรมกำรบริษั ท อย่ ำงสม่ ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน หรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูล อื่น นอกจำกที่ได้รับ จำกผู้ บริห ำร รวมทั้งกำรติดต่อสอบถำมข้อมูล จำก
ผู้ส อบบั ญชี ผู้ ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริห ำร
ตำมที่ คณะกรรมกำรร้อ งขอ กำรจั ด กิจ กรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นต้น
14.3 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรพิ เศษหรื อ ช่ อ งทำงลั บ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ ำ ง ๆ
ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย





_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 13

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม

ภำยใน
คำถำม

ใช่

15.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภำยนอกองค์ ก รอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น



15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้ งข้อมูล หรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษัทได้อย่ำงปลอดภัย



ไม่ใช่

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ดำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม
คำถำม

ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำม
ฝ่ ำ ยบ ริ ห ำรและพ นั ก งำนปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณ ะที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขั ด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ เช่ น ก ำหนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงำนติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ และรำยงำน
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำ หรื อมอบหมำยให้ ห น่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น



16.2 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ต ำมระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ว ำงไว้
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน



16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริษัท





16.4 ดำเนิ น กำรติดตำมและประเมิน ผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ



_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 14

ไม่ใช่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

คำถำม

ใช่

16.5 บริ ษั ท ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ



16.6 บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ต รวจสอบภ ำยในปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมมำตรฐำนสำกล
กำรป ฏิ บั ติ งำน วิ ช ำชี พ กำรตรวจสอบ ภ ำยใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ใช่

17. องค์กรประเมิน และสื่อสำรข้อ บกพร่องของกำรควบคุม ภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุค คลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อ
ติ ด ตำมแก้ ไขอย่ ำ งทั น ท่ ว งที หำกผลกำรด ำเนิ น งำนที่ เกิ ด ขึ้ น แตกต่ ำ งจำกเป้ ำหมำย
ที่กำหนดไว้อย่ำงมีนัยสำคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือ
มีกำรกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้ว่ำ
จะได้เริ่มดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ใช่









_________________________________รับรองควำมถูกต้อง
เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หน้ำ 15

ไม่ใช่

