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จุดเด่นทางการเงิน

*เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

**อัตราการจ่ายเงินปันผล ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
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MESSAGES
05 สำรจำกประธำนกรรมกำร

07 สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร

REPORTS
08 รำยงำนควำมรับผิดชอบของ 

 คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

09 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

PEOPLE
10 คณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำร  

ORGANIZATION
14 โครงสร้ำงองค์กร  

16  โครงสร้ำงกำรถือหุ้น  

18  โครงสร้ำงบริษัทในเครือ  

BUSINESSES
20 ลักษณะธุรกิจ 
 20 ธุรกิจโรงภ�พยนตร์  
 23 ธุรกิจโบว์ลิ่ง ค�ร�โอเกะและสเก็ตนำ้�แข็ง  
 24 ธุรกิจพื้นที่ให้เช่�และบริก�ร 
 25 ธุรกิจสื่อโฆษณ�
 26 ธุรกิจสื่อภ�พยนตร์  

27 พันธมิตรทำงธุรกิจ  

28 ปัจจัยควำมเสี่ยง  

GOVERNANCE
30 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

40 โครงสร้ำงกำรจัดกำร  

46 กำรควบคุมภำยใน 

50 บุคลำกร 

51 รำยกำรระหว่ำงกัน  

58 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

59 โครงกำรเสนอใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
60 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

MD&A 
62 ค�ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)        3

มกรำคม 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์อีจีวี ซีนีม่� ส�ข�โลตัส สงขล� ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 5 โรง 

กุมภำพันธ์ 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�โลตัส สุพรรณบุรี ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 4 โรง 

มีนำคม 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�บิ๊กซี นครพนม ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 2 โรง 

พฤษภำคม 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�บิ๊กซี ปร�จีนบุรี ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 2 โรง 

มิถุนำยน 2557

 • บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จำ�กัด  

  จัดตั้งบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม (กัมพูช�) จำ�กัด เปิดให้บริก�รไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ด้วย 

  โรงภ�พยนตร์สุดหรู 5 ด�ว ภ�ยใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วย โรงภ�พยนตร์ 7 โรง 

  และโบว์ลิง่ในแบรนด์ บลโูอ รธิมึ แอนด์ โบว์ล จำ�นวน 13 เลน ที ่“AEON MALL” ศนูย์ก�รค้�ทีท่นัสมัย

  และใหญ่ท่ีสุดในประเทศกัมพูช� ต้ังอยู่ย่�นใจกล�งเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูช� โดยบริษัทฯ 

  ถือหุ้นในสัดส่วน 70% ขณะที่แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วน 30% 

สิงหำคม 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�โลตัส บ�งใหญ่ ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 8 โรง 

ตุลำคม 2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�โรบินสัน ร้อยเอ็ด ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ จำ�นวน 4 โรง  

  และส�ข�โรบินสัน สมุทรปร�ก�ร จำ�นวน 5 โรง

ธันวำคม  2557

 • เปิดโรงภ�พยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ส�ข�พังง� ให้บริก�รโรงภ�พยนตร์จำ�นวน 3 โรง และส�ข� 

  โรบินสัน มุกด�ห�ร จำ�นวน 4 โรง

จากก้าวสู่ก้าว
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ
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สมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ 

 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) ยังคงแสดงออก

ถึงคว�มเป็นผูน้ำ�อตุส�หกรรมบันเทิงของประเทศไทยได้อย่�งต่อเนือ่ง

และชัดเจนม�กยิ่งขึ้น ในปี 2557 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งคว�มท้�ท�ย 

ในก�รประกอบธุรกิจในแทบทุกอุตส�หกรรม ถึงแม้จะมีเหตุก�รณ์

ต่�งๆ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจมหภ�คเกิดขึ้นหล�ยครั้ง แต่บริษัทฯ 

ก็ยังคงมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโต ไม่เพียงแต่ในธุรกิจหลัก 

ซึง่ได้แก่ โรงภ�พยนตร์ โบว์ลิง่และค�ร�โอเกะ สือ่โฆษณ� ธรุกจิพืน้ที่

ให้เช่� แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจภ�พยนตร์ในประเทศกัมพูช� เพ่ือเพ่ิม

ศักยภ�พคว�มเป็นผู้นำ�และเพิ่มอัตร�ก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 

 นอกเหนือจ�กก�รขย�ยง�นในส�ยธุรกิจต่�งๆ ในปีที่ผ่�นม� 

บริษัทฯ ยังได้มีก�รเน้นยำ้�บทบ�ทในก�รเป็นผู้นำ�อย่�งสมำ่�เสมอ 

ท้ังในด้�นก�รนำ�เสนอนวัตกรรมในสินค้�และบริก�ร ก�รรักษ� 

ธรรมภิบ�ลและภ�พลักษณ์ที่ดีต่อส�ธ�รณชน รวมถึงก�รพัฒน� 

คว�มพร้อมภ�ยในองค์กรต่อก�รเปลีย่นแปลงทีไ่ม่หยดุนิง่ตลอดเวล� 

และก�รพัฒน�องค์กรภ�ยในโดยก�รปรับโครงสร้�งก�รบริห�ร 

ให้เข้�ระดับม�ตรฐ�นส�กลในทุกๆ ด้�น รวมท้ังนำ�เสนอนวัตกรรม

ใหม่ๆ ท�งก�รตล�ดและก�รบริก�รเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ 

ลกูค้�ให้ม�กขึน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่และตัง้เป้�หม�ยในก�รเป็น

ผู้นำ�ของศูนย์รวมคว�มบันเทิงระดับโลกที่ครบวงจร

 คว�มสำ�เร็จท้ังหมดของบริษัทฯ ได้รับก�รสนับสนุนและ 

คว�มร่วมมือจ�กพันธมิตรท�งธุรกิจทุกๆ ฝ่�ย ซึ่งผมขอขอบพระคุณ

เป็นอย่�งสูงที่ทุกท่�นได้ให้คว�มเชื่อมั่นในบริษัทฯ ตลอดม�

ขอแสดงความนับถือ

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ 
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ขอแสดงความนับถือ

นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมบริหาร

M
ES
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วิชา พูลวรลักษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

 ปี 2557 เป็นอกีหนึง่ปีที ่บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จำ�กดั (มห�ชน)  
ได้ฉลองครบรอบก�รก่อตั้งครบ 20 ปี พร้อมเปลี่ยนสโลแกนเป็น “ร่วมสร้ำง
ฝันบันเทิงระดับโลก หรือ Sharing the world’s best entertainment 
dreams” ที่พร้อมจะสรรห�สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ระดบัโลกเพือ่คนรกัหนงัทกุคนจะได้รบัประสบก�รณ์บนัเทงิและคว�มทันสมยั 
จ�กฮอลลีวู้ดจะถูกนำ�ม�ไว้ที่เมืองไทยให้ทุกคนได้สัมผัสก่อนใคร นอกจ�กนี้ 
บรษิทัฯ ยงัได้รบัร�งวลั ผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ยอดเยีย่มแห่งภำคพืน้
เอเซียประจ�ำปี 2014 หรือ Exhibitor of the year 2014 ในงำน 
Cine Asia 2014 ทีฮ่่องกง โดยเป็นร�งวลัสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รโรงภ�พยนตร์
ที่มีวิสัยทัศน์และนวัตกรรม
 ในปี 2558 น้ีน่�จะหน่ึงในปีทองของธุรกิจโรงภ�พยนตร์ซึ่งมีท้ัง 
ภ�พยนตร์ต่�งประเทศ ที่เป็นภ�คต่อจ�กอดีต ที่เคยได้รับคว�มนิยม 
เป็นอย่�งสูงม�แล้วเข้�ฉ�ยเป็นจำ�นวนม�ก อ�ทิเช่น The Avenger : Age 
of Ultron, Fast & Furious 7, Terminator : Genisys, James Bond 24, 
Mission Impossible 5, Jurassic World และ The Hunger Games : 
Mocking Jay Part II เป็นต้น และเชื่อว่�ร�ยได้ของภ�พยนตร์ไทยจะม ี
สัดส่วนเพิ่มม�กขึ้นกว่�ปี 2557 ซึ่งในปี 2558 ในฐ�นะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำ�
อุตส�หกรรมน้ี ก็มีคว�มตั้งใจผลักดันให้อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยเติบโต
อย่�งยั่งยืนประสบคว�มสำ�เร็จ ส�ม�รถส่งออกไปยังตล�ดต่�งประเทศและ
สร้�งชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย  
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีก�รขย�ยโรงภ�พยนตร์เพิ่มเป็นจำ�นวน 520 
โรงภ�พยนตร์ รวมถงึโรงภ�พยนตร์ทีป่ระเทศกมัพชู�จำ�นวน 7 โรงภ�พยนตร์ 
และยงัมแีผนจะไปเปิดโรงภ�พยนตร์ทีป่ระเทศในประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน 
หรือ AEC ในอน�คตด้วย และในปี 2558 ท�งบริษัทฯ จะมีก�รขย�ย 
โรงภ�พยนตร์โดยมีเป้�หม�ยที่ 600 โรงภ�พยนตร์ อีกทั้งยังคงเดินหน้� 
ขย�ยศูนย์รวมคว�มบันเทิงสำ�หรับลูกค้�เพิ่มอีกเป็นจำ�นวนม�กเพื่อให ้
เข้�ถึงจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญๆ ทั่วประเทศเพื่อขย�ยฐ�นลูกค้�ทั่วประเทศ 
ให้ม�กขึน้รวมถงึก�รพฒัน�ส�ข�เดมิให้ทนัสมยัตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ผูบ้รโิภคพร้อมๆ กบัก�รเพิม่ศกัยภ�พในก�รเข้�ถงึผูบ้รโิภคโดยใช้สือ่มลัตมิเีดยี
และใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับทุกๆ ธุรกิจของ 
บริษัทฯ
 บริษัทฯ ค�ดหวังว่�ในปี 2558 นี้จะเป็นอีกปีหนึ่งของก�รสร้�งร�กฐ�น
ของก�รก้�วหน้�อย่�งมั่นคง เพื่อนำ�ไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ 
ท่�นในระยะย�ว ตลอดจนก�รนำ�บริษัทฯ ไปสู่ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่
ให้กับอุตส�หกรรมบันเทิงโดยรวมอีกด้วย
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 คณะกรรมก�รบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบก�รเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงนิทีป่ร�กฏในร�ยง�น

ประจำ�ปี งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยที่เหม�ะสม และ 

ถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวัง และประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ

อย่�งพอเพียงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รได้จัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งระบบควบคุมภ�ยในท่ีมี

ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่�งมีเหตุผลว่�ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว ้

ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทร�บจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

 ในก�รนี้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่ไม่เป็นผู้บริห�ร เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบควบคุมภ�ยใน รวมทั้งให้คว�มเห็นถึงร�ยง�นที่เกี่ยวโยง หรือมีคว�ม

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์กัน ให้มีคว�มถูกต้องและครบถ้วน คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปร�กฏในร�ยง�น

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

 คณะกรรมก�รบรษิทัฯ มคีว�มเหน็ว่�ระบบควบคุมภ�ยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยรวมอยูใ่นระดบัที ่น่�พอใจและส�ม�รถ

สร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันว�คม 2557

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(น�ยสมใจนึก เองตระกูล)

ประธ�นกรรมก�ร

(น�ยวิช� พูลวรลักษณ์)

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)        9

 คณะกรรมก�รตรวจสอบของ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ของบริษัทได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทให้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รสอบท�นข้อมูลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตพร้อมกันน้ีคณะกรรมก�รตรวจตรวจสอบพย�ย�มส่งเสริมและผลักดันให้ 
บริษัทมีก�รปฏิบัติต�มข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ตลอดจนให้ก�รแนะนำ�ในเรื่องก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและระบบควบคุมภ�ยในต่อผู้บริห�ร

 ในปี 2557 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม 10 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบท�นข้อมูลและร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท ซึ่งได้รับ 
ก�รรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต รวมทั้งได้พิจ�รณ�ถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี

 ในก�รประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พบปะอย่�งอิสระกับฝ่�ยบริห�รและผู ้ตรวจสอบภ�ยในและผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญ�ตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบ�ยและหลักก�รบัญชี แนวท�งก�รปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�รบัญชีและก�รเงิน  
ก�รควบคุมภ�ยในและแผนก�รตรวจสอบ นอกจ�กนั้น คณะกรรมก�รตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและร�ยง�นท�งก�รเงินสำ�หรับ 
ทุกสิ้นไตรม�ส และได้ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รบริษัทในก�รแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในก�รควบคุมภ�ยในและคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นกับบริษัท 

 ผูต้รวจสอบภ�ยในมหีน้�ท่ีประเมนิข้อบกพร่องในก�รควบคมุภ�ยในบรษิทั โดยตรวจสอบกระบวนก�รท�งบญัชแีละก�รปฏบิตังิ�นของบรษัิท
อย่�งมีระบบ จัดทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ดี นำ�เสนอแก่ผู้บริห�ร ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดแผนก�รปฏิบัติง�นในอน�คต และประชุม
อย่�งสมำ่�เสมอกับคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่สร้�งคว�มมั่นใจว่�ข้อบกพร่องด้�นก�ร
ควบคุมภ�ยในต่�งๆ จะได้รับก�รแก้ไขและป้องกันอย่�งมีประสิทธิภ�พและภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

 คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบได้อนุมัตินโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�ร และร�ยง�นร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ในระหว่�งปี 2557
 จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ร�ยง�นท�งก�รเงินในปี 2557 มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ 
 2. สินทรัพย์ของบริษัทมีก�รป้องกันและรักษ�เป็นอย่�งดี ก�รบันทึกร�ยก�รท�งบัญชีมีคว�มเหม�ะสม และทรัพย�กรได้ถูกใช้  
  อย่�งมีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ 
 3. บริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
 4. น�ยพิสิฐ ท�งธนกุล น�ยช�ญชัย ชัยประสิทธิ์ และน�งณฐพร พันธุ์อุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด  
  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเหม�ะสม 
 5. ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีคว�มเหม�ะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 6. ในปี 2557 มีจำ�นวนครั้งในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�นได้เข้�ร่วมประชุมดังนี้ 
   น�ยชัย จรุงธน�ภิบ�ล ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 10/10
   น�ยวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมก�รตรวจสอบ 10/10 
   น�ยนฤน�ท รัตนะกนก กรรมก�รตรวจสอบ 6/10 
 7. คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตรที่รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท ให้แต่งตั้ง น�ยพิสิฐ ท�งธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4095 น�ยช�ญชัย  
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3760 และน�งณฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 ซึ่งก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่�สอบบัญชีขึ้นอยู่กับ
ก�รอนุมัติของผู้ถือหุ้นในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษ�ยน 2558

                                                                                                                               

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
RE

PO
RT

น�ยชัย จรุงธน�ภิบ�ล
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
13 กุมภ�พันธ์ 2558



10        ร � ย ง � น ป ร ะ จำ � ปี  2 5 5 7

นำยสมใจนึก  เองตระกูล  70 ปี 
ประธำนกรรมกำร 
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�รัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
 • ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
 • ปริญญ�ตรี คณะเศรษฐศ�สตรบัณฑิต Upsala College, 
  New Jersey, สหรัฐอเมริก�
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�ร
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2543 - 2547 : ปลัดกระทรวงก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง
 • 2540 - 2543 : อธิบดีกรมศุลก�กร กระทรวงก�รคลัง
 • 2539 - 2540 : อธิบดีกรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลัง

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เวชธ�นี จำ�กัด (มห�ชน)
 •  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ส�ยก�รบินนกแอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท พลังง�นบริสุทธิ์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�ร บริษัท สย�มพิวรรธน์ จำ�กัด
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • RCP - Role of the Chairman Program
 • DAP - Director Accreditation Program 

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์  51 ปี
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 34.46%
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ  
  ซ�นดิเอโก สหรัฐอเมริก�
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2538 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�รบริห�ร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร
  บริษัท สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • กรรมก�รฝ่�ยกิจกรรมสม�ชิก 
  สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DCP - Director Certification Program

นำยวีรวัฒน์ องค์วำสิฏฐ์  44 ปี
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 0.34%
ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร
 • น้องช�ยภรรย�ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยบอสตัน 
  สหรัฐอเมริก�
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร
  บริษัท สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  โรงแรมวีรันด� รีสอร์ท แอนด์ สป�
 •  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้�ง จำ�กัด
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DAP - Directors Accreditation Program
  

นำงภำรดี พูลวรลักษณ์  53 ปี 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 3.43%
ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร
 • ภรรย�ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ  
  ซ�นดิเอโก สหรัฐอเมริก�
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2541 - ปัจจุบัน : กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) 

PE
OP

LE

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชำละ  72 ปี 
กรรมกำร
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์  
  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
 • ปริญญ�โท Master of Public Administration, 
  Kent State University, สหรัฐอเมริก�
 • ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • ปัจจุบัน : กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด  
  (มห�ชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธ�นที่ปรึกษ� มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • 2543 - 2545 : ปลัดกรุงเทพมห�นคร
 • 2533 - 2543 : รองปลัดกรุงเทพมห�นคร

 • ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ท่ีปรึกษ� สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์  
 • กรรมก�ร มูลนิธิรักเมืองไทย 
 • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. ม�สเตอร์ แอด จำ�กัด (มห�ชน) 
 • กรรมก�ร มูลนิธิร�ชประช�นุเคร�ะห์ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
 • กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท ปรีช� กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)   
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำร 
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DAP - Directors Accreditation Program 

นำยชัย จรุงธนำภิบำล  60 ปี 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 0.08%
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�โท บัญชีมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
 • ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมก�รอิสระ 
  และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2523 - 2540 : กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่
  ก�รเงิน กลุ่มบริษัทไมเนอร์

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ทีมพริซิช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) 
 • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ค้�เหล็กไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 •  กรรมก�ร บริษัท สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
 •  กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 •  กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท อ�ห�รสย�ม จำ�กัด (มห�ชน)
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 •  ACP - Audit Committee Program 
 •  DCP - Director Certification Program

นำยนฤนำท รัตนะกนก  59 ปี 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ประวัติกำรศึกษำ
 •  ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�เศรษฐศ�สตร์  
  มห�วิทย�ลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริก�
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2553 - 2554 : กรรมก�รบริห�ร
  ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 •  ที่ปรึกษ� บริษัท วัชรพล จำ�กัด
 •  กรรมก�ร บริษัท ซีทีเอช จำ�กัด (มห�ชน)
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำร 
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • ACP - Audit Committee Program 
 

นำยวัลลภ ตั้งตรงจิตร  63 ปี 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ประวัติกำรศึกษำ
 •  ปรญิญ�โท บรหิ�รธุรกจิมห�บณัฑติ มห�วทิย�ลยั แชป็แมน  
  สหรัฐอเมริก� 
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยซ�นดิเอโก  
  สหรัฐอเมริก�
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ  
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2538 - 2540 : Co-Ordinator บริษัท รีเจนซี่ จำ�กัด
 •  2526 - 2538 : ผู้จัดก�ร บริษัท เวลคอม จำ�กัด
 •  2520 - 2526 : Project Co-Ordinator
  บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้�ง จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โพธ�ร� จำ�กัด
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 •  FSD - Financial Statement for Director
 •  DCP - Director Certification Program
 •  DAP - Directors Accreditation Program
 •  FND - Finance for Non - Finance Directors
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นำยวิชัย พูลวรลักษณ์  52 ปี
กรรมกำร 
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 0.44%
ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำร 
 • ญ�ติประธ�นกรรมก�รบริห�ร   
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์                   
 • โครงก�รเสริมสร้�งผู้จัดก�รยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพ�ณิชยศ�สตร์
  และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
 • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน 
  (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)

 • 2550 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�ร
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�ร
  บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
 • 2536 - 2547 : กรรมก�รบริษัทและประธ�นกรรมก�ร
  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • อนุกรรมก�รก่อสร้�งอ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • กรรมก�ร สม�คมเศรษฐศ�สตร์
 • น�ยกสม�คม 2548 - 2552 สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร 
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DCP - Director Certification Program 

นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  62 ปี
กรรมกำรอิสระ
ประวัติกำรศึกษำ
 • แพทยศ�สตร์บัณฑิต โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
 • วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้� และก�รพ�ณิชย์ 
  (TEPCot) รุ่นที่ 5
 • วุฒิบัตร หลักสูตรโครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง
  เคมบริดจ์-ธรรมศ�สตร์ รุ่นที่ 1
 • ประก�ศนยีบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิ�รระดบัสงู สถ�บนัวิทย�ก�รตล�ดทนุ
  (วตท.) รุ่นที่ 5
 • ประก�ศนียบัตร หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐ 
  ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 14   
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2555 –  ปัจจุบัน : กรรมก�รอิสระ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)

 • 2548 - 2549 : กรรมก�รคณะกรรมก�ร
  ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ของประเทศไทย
 •  2547 - 2549 : กรรมก�รคณะกรรมก�ร ก�รไฟฟ้�นครหลวง
ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • 2554 -  ปัจจุบัน : กรรมก�ร มูลนิธิ The Foundation of International 
  Education (FIE), NIST International School
 • 2546 -  ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
  โรงพย�บ�ลพระร�มเก้� จำ�กัด
 •  2538 -  ปัจจุบัน : กรรมก�รบริห�ร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • 2535 -  ปัจจุบัน : กรรมก�รบริษัท โรงพย�บ�ลพระร�มเก้� จำ�กัด
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร 
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DCP - Director Certification Program 
   

นำยธนกร ปุลิเวคินทร์  58 ปี 
กรรมกำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ฝ่ำยธุรกิจฟิล์มภำพยนตร์   
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 0.06%
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�โท บริห�รธุรกจิมห�บณัฑติ มห�วทิย�ลยัยไูนเตด็ สเตท
  อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริก�  
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมก�รและรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  ฝ่�ยธุรกิจฟิล์มภ�พยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • กรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กำรเข้ำฝึกอบรมของกรรมกำร
(สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย)
 • DAP - Directors Accreditation Program
  

นำยกิติกร พุ่มสว่ำง  60 ปี  
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง
ประวัติกำรศึกษำ
 • วิทย�ลัยพ�ณิชยก�รธนบุรี 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยก่อสร้�ง
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)

 • 2533 - 2538 : ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรก�ร
  บริษัท เวลโก ดีพ�ร์ทเมนท์สโตร์ จำ�กัด
 • 2521 - 2533 : ผู้ช่วยผู้จัดก�รส�ข�
  ธน�ค�รมห�นคร
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นำงจินดำ วรรธนะหทัย 51 ปี
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนบริหำรพื้นที่เช่ำ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 •  2551 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
  ส�ยง�นบริห�รพื้นที่เช่� บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด
  (มห�ชน)
 • 2549 - 2551 : รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รธุรกิจพื้นที่เช่�
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)

 • 2538 - 2549 : ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยพื้นที่
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2536 - 2538 : ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด
  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ้ป จำ�กัด
 • 2533 - 2535 : ฝ่�ยก�รข�ย
  เอจี วิลคิลสัน พร้อพเพอร์ตี้
 •  2525 - 2532 : ฝ่�ยก�รข�ย
  ไดน�สตี้ เอเจนซี่ 

นำยนิธิ พัฒนภักดี  48 ปี    
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยสื่อโฆษณำ 
ประวัติกำรศึกษำ
 • ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ ส�ข�โฆษณ�และประช�สัมพันธ์   
  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 •  2556 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยสื่อโฆษณ�
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2546 - 2556 : ผู้จัดก�รทั่วไป
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำ�กัด

 • 2542 - 2546 : รองประธ�น
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 •  2539 - 2542 : กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
  Creative Syndicate Co., Ltd.
 • 2533 - 2539 : Senior Sales Manager
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น  
 •  กรรมก�รบริษัท
  บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำ�กัด

นำยอภิชำติ  คงชัย  48 ป ี   
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ประวัติกำรศึกษำ
 •  ปริญญ�โท MBA Concentration Hotel & Restaurant 
  Management, New Haven University CT, 
  สหรัฐอเมริก�
 •  ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิต สังคมวิทย�และมนุษยวิทย�
  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยธุรกิจ
  โรงภ�พยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)

 • 2552 - 2556 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจโรงภ�พยนตร์
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2551 - 2552 : รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจโรงภ�พยนตร์
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) 
 • 2545 - 2551 : ผู้จัดก�รทั่วไปฝ่�ยธุรกิจโรงภ�พยนตร์
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) 
 • 2537 - 2545 : General Marketing Manager
  บริษัท โอ จี ซี กรุ้ป จำ�กัด
 • 2535 - 2537 : Resident Manager
  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

นำงสำวฐิตำภัสร์  อิสรำพรพัฒน์  46 ปี 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
และเลขำนุกำรบริษัท 
ประวัติกำรศึกษำ
 •  ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
 •  ปริญญ�ตรี คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�บัญชี มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 •  2556 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมก�รและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • 2552 - 2556 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงินและ

นำงสำวสุดำพร ตรองพำณิชย์  40 ปี   
 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
 ประวัติกำรศึกษำ
 •  ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต (เศรษฐศ�สตร์) 
  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์    
 •  ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  มห�วิทย�ลัยสย�ม

  เลข�นุก�รบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) 
 • 2534 - 2552 : ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี 
  บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำ�กัด (มห�ชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบันอื่น
 • กรรมก�ร บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ  
  บริษัทในเครือ
 • กรรมก�ร บริษัท สย�มฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
 •  กรรมก�ร บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำ�กัด
 •  กรรมก�ร บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จำ�กดั (มห�ชน)
 • กรรมก�ร บริษัท ท�เลนต์์ วัน จำ�กัด
 • กรรมก�ร บริษัท เค อ�รีน่� จำ�กัด

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยส�รสนเทศ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)   
 • 2554 - 2556 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีและส�รสนเทศ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)   
 • 2551 - 2554 : ผูจ้ดัก�รฝ�่ยพฒัน�ระบบเทคโนโลยแีละส�รสนเทศ
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน)   
 • 2542 - 2551 : ผู้จัดก�รแผนกพัฒน�ระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศ
  บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำ�กัด
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โครงสร้างองค์กร

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ฟิล์มภาพยนตร์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายโรงภาพยนตร์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 

รักษาการ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายธุรกิจโบว์ลิ่ง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจ
สื่อโฆษณา

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์การค้า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)
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ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ

และ
บริหารค่าใช้จ่าย

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายกฏหมาย
และก�ากับองค์กร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจ
บริหารพื้นที่เช่า

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายธุรกิจบริหาร

พื้นที่เช่า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสารสนเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานการเงินและ
บัญชีและเลขานุการ

บริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวางแผน

กลยุทธ์และนักลงทุน
สัมพันธ์

(นายวิชา พูลวรลักษณ์) 
รักษาการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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บจ.พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  49%

บจ.พีวีอาร์ ลิมิเต็ด  5.62%

บจ.เค อารีน่า  50%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ไลฟ์สไตล์  33%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ

บจ.เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์
99.99%

บจ.เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป  
99.99%

บจ.กรุงเทพ ไอแมกซ์ 
เธียเตอร์ 99.93%

บจ.อุดร ไฟว์สตาร์  
ซีนีเพล็กซ์ 99.99%

บจ.สยามซีนีเพล็กซ์ 
99.99%

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
99.98%

บจ.ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  
แมนเนจเม้นท์ 99.99%

บจ.เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล 99.96%

บจ.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์            
วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น 99.96%

บจ.อีจีวี เอ็กซิบิชั่น
99.96%

บจ.อีจีวี ไฟว์สตาร์
99.96%

บจ.เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์
(แคมโบเดีย) 69.97%
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บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  40%

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์  23.89%

บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50% (ทางตรง)
11.95% (ทางอ้อมผ่านทาง SF)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

บจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
พรอพเพอร์ตี้ 99.99%

บจ.เมเจอร์ ซีนีแอด
99.93%

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  92.49%

บจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
เซอร์วิส  99.99%

บจ.รัชโยธิน แมเนจเมนท์ 
99.99%

บจ.รัชโยธิน เรียลตี้ 
99.99%

บจ.รัชโยธิน ซีนีม่า
99.99%

บจ.เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์  
92.49%

บจ.เอ็มวีดี
92.49%

บจ.ทีวี ฟอรัม
92.49%

บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส
92.49%

บจ.แปซิฟิค มีเดียเซลล์
91.93%

บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง 41.61%

บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม 
26.42%

บจ.ทาเลนต์ วัน 
83.24%
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ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000047
ที่ตั้ง 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
และให้บริการด้านความบันเทิงจําหน่ายอาหาร และเครื่องบริโภคอื่น
ทุนจดทะเบียน 896,266,347 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 890,058,836 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 100.00%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105543106571
ที่ตั้ง 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,400,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105546119569
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 2,730,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 2,730,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544003725
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.93%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท สยามซีนีเพล็กซ์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105547057656
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000225
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 260,001,575 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 260,001,575 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.98%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105538116343
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539139100
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา รวมทั้งให้บริการเช่าพื้นที่
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท อีจีวี ไฟว์สตาร์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0305543000551
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.96%
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ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105554048284
ที่ตั้ง 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ์
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556003661
ที่ตั้ง 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทุน
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 90,400,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่  Co. 0714 E/2014
ที่ตั้ง No. 35-37, Street 214, Sangkat Beung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง
ทุนจดทะเบียน KHR 400,000,000 (100,000USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว KHR 400,000,000 (100,000USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 69.97%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034263
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะและการบันเทิง
ทุนจดทะเบียน 36,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 36,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537078910
ที่ตั้ง 1221/39, 1239 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ทุนจดทะเบียน 78,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 78,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016130
ที่ตั้ง 1221/39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ประเภทธุรกิจ ให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 23,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 23,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016121
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และบริการ
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539097628
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034255
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.99%
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ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544103711
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 99.93%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 107544000124
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาและจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 1,322,072,456 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,299,797,315 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 92.49%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท ทีวี ฟอรัม จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105538027090
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ สื่อและโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 92.49%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105548154744
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ จัดจําหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ 
เพื่อจัดทําวิซีดีและดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 92.49%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เอ็มวีดี จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545084664
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 200,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 92.49%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105552004395
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ ผลิตภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 92.49%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท ทาเลนต์ วัน จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 010554068617
ที่ตั้ง 59/1 ซอยสุขุมวิท 39 วัฒนา กทม. 10110
ประเภทธุรกิจ ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรูปแบบ
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 83.24%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105547163570
ที่ตั้ง 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
ประเภทธุรกิจ จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์์
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 91.93%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 105553012928
ทีต่ัง้ เลขที ่991 อาคารศนูย์การค้าสยามพารากอน ชัน้ 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม.10330
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเคเบิ้ลทีวี
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 41.61%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่   0105557122281
ที่ตั้ง เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  87,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 26.42%

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 107545000187
ที่ตั้ง 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด
ทุนจดทะเบียน 1,480,522,641 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,480,515,030 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 23.89%

ธุรกิจอื่นๆ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 179/2550
ที่ตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เลขที่ 400/20 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 3,300,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 3,300,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 33.00%

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 105543020073
ที่ตั้ง 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
ประเภทธุรกิจ เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายตั๋วบัตรเข้าชมการแสดง
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 40.00%

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 105550006391
ที่ตั้ง 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารศูนยการค้า
ทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 135,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 50.00% (ทางอ้อม 11.95%)

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เค อารีน่า จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555064356
ที่ตั้ง เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ บริหารสถานบริการร้องคาราโอเกะ
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 50.00%

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ U74120DL2008PLC176081
ที่ตั้ง 61 Basnt Lok,vasant Vihar,New Delhi 110 057 India
ประเภทธุรกิจ ให้บริการโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
ทุนจดทะเบียน INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947 = 197,880,000 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว INR 343,571,420 (INR 343,571,420 x 0.4947 = 169,964,781 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 49.00%

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท พีวีอาร์ จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 55-67827
ที่ตั้ง 61 Basnt Lok,vasant Vihar,New Delhi 110 057 India
ประเภทธุรกิจ ให้บริการฉายภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน INR937,000,000
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว INR412,502,860 x 0.4831 = 199,280,132 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 5.62%
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 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้นํา 
อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็น “ศูนย์รวมความบันเทิง 
สําหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” โดยมีธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์  
ธรุกจิโบว์ลิง่คาราโอเกะและลานสเกต็นํา้แขง็ ธรุกจิให้บรกิารสือ่โฆษณา
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการและธุรกิจสื่อภาพยนตร์

Lifestyle
Entertainment

Company
 เพือ่ต่อยอดธรุกจิบันเทิงให้ครบวงจรบรษิทัฯ ได้ร่วมลงทุนในธรุกจิ
ต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นปี 2557 ดังนี้
 • บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 
23.89 % ดาํเนนิธรุกจิพฒันาและบรหิารศนูย์การค้าประเภทศนูย์การค้า
แบบเปิด ไลฟ์สไตล์มอลล์
 • บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 40% ดําเนิน 
ธุรกิจให้บริการตัวแทนจําหน่ายบัตรแก่ผู้จัดงานแสดงต่างๆ
 • กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
ไลฟ์สไตล์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 33% ดําเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และ 
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
 • บมจ. เอม็ พคิเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยมสีดัส่วนการลงทนุ 
92.49% ดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาและจัดจําหน่ายภาพยนตร์
 • บจ. พีวีอาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 5.62% ดําเนินธุรกิจ 
ให้บริการฉายภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย
 • บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 
49% ดําเนินธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดีย
 • บจ. เค อารีน่า โดยมีสัดส่วนการลงทุน 50% ดําเนินธุรกิจ 
ให้บริการคาราโอเกะ
 • บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม (กัมพูชา) โดยมีสัดส่วนการลงทุน  
69.97% ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งที่ประเทศกัมพูชา
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545
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 โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ ์ (Cineplex) สร ้างข้ึนเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย เมื่อปี 2538  โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ในรูปแบบของ Standalone 
สร้างบนที่ดินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปี ในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น ซึ่งรวม 
โรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกันและมีพื้นที่ให้เช่าสําหรับร้านค้า 
หลากหลายรูปแบบ ทําให้ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจากจํานวนภาพยนตร์ที่หลากหลาย 
และร้านค้าร้านอาหารที่เรียงรายให้เลือกมากมาย ทําให้ปริมาณผู้มาใช้บริการในศูนย์ 
Standalone มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่กันมาก ส่งผลให้
บรษิทัฯ มอีตัราพืน้ท่ีเช่าเกนิกว่า 90 % มาโดยตลอด โรงภาพยนตร์รปูแบบ Standalone 
ณ สิ้นปี 2557 มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาปิ่นเกล้า (สาขาแรกของประเทศไทย) สาขา 
สุขุมวิท สาขารัชโยธิน สาขารังสิต และ สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
 นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้วบริษัทฯ ยังขยายสาขา 
ในอีก 3 รูปแบบดังนี้
 • รูปแบบห้างสรรพสินค้า
 • รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์มอลล์
 • รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
 ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบห้างสรรพสินค้าเป็นท่ีนิยม เนื่องจากห้าง- 
สรรพสินค้ามีอัตราการเติบโตที่สูงมากอีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากกว่า
การขยายสาขาแบบ Standalone ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มรูปแบบการขยายสาขา 
อีกรูปแบบหนึ่งคือแบบศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์มอลล์ ตั้งแต่ปี 2547 โดยการ 
เข้าไปร่วมลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเม้นท์ ซึง่เป็นผูด้าํเนนิธรุกจิพฒันาและ
บริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์มอลล์ ซ่ึงใช้เนื้อท่ีในการ
ก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือน ดังนั้นจึงสามารถเลือกทําเล 
ที่อยู่ใกล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี
 จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์และมีโรงภาพยนตร์เป็นผู้เช่าหลัก 
ธุรกิจของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์จึงสามารถเติบโตได้กว่า 10 เท่าในช่วง  
4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันบริหารพื้นที่เช่าสูงกว่า 400,000 ตารางเมตร ก่อให้เกิด
ผลดีทั้งต่อทางบริษัทฯ คือสามารถเข้าไปต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนเพื่อให้ความสะดวก 
ต่อผู้ชมภาพยนตร์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกล สําหรับผลดีต่อ บมจ. สยามฟิวเจอร ์
ดีเวลอปเม้นท์ ก็คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้หลากหลาย
มากขึ้น ด้วยโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์การค้า
 อีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบสาขาของ บริษัทฯ คือการเปิดให้บริการ 
โรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งโดยเป็นผู้เช่าหลักในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบนี้
ประสบความสาํเร็จอย่างยิง่ในต่างจังหวดัเพราะห้างค้าปลกีขนาดใหญ่เหล่านีไ้ม่เพยีงแต่
เป็นแหล่งจบัจ่ายใช้สอยสาํหรบัคนต่างจังหวดั แต่ยงัเป็นจดุนดัพบตลอดจนเป็นสถานที่ 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ�านวนโรง   จ�านวนที่นั่ง  
สาขารังสิต 16 3,465 
สาขารัชโยธิน 15 3,740 
สาขาปิ่นเกล้า 13 3,850 
สาขาสําโรง 12 2,228 
สาขาแฟชั่น ไอซ์แลนด์ 11 2,401 
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 11 1,973 
สาขาบางกะปิ 10 2,256 
สาขาบางนา 10 1,954 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 10 2,435 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 10 2,361 
สาขาฟิวเจอร์รังสิต 10 1,701 
สาขาพระราม 2 9 1,710 
สาขาพระราม 3 9 2,596 
สาขาสุขุมวิท 8 1,746 
สาขาพัทยา 8 1,748 
สาขาอุดรธานี 8 2,120 
สาขาโลตัสบางใหญ่ 8 2,050 
สาขานนทบุรี 7    827 
สาขารามคําแหง 7 2,114 
สาขาเชียงใหม่ 7 1,843 
สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,566 
สาขาเพชรเกษม 6 1,746 
สาขาสามเสน 6 1,505 
สาขาโรบินสันสระบุรี 6 1,317 
สาขาแจ้งวัฒนะ 5 1,040 
สาขาศาลายา 5 1,003 
สาขาโลตัสศรีนครินทร์ 5 1,259 
สาขานครสวรรค์ 5 1,138 
สาขาโลตัสบ้านโป่ง 5 1,442 
สาขาอมตะนคร 5 1,310 
สาขาบิ๊กซีมหาชัย 5 1,168 
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,169 
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี 5 1,338 
สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,711 
สาขาอุบลราชธานี 5    826 
สาขาเชียงราย 5 1,231 
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด 5 1,277 
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 5 1,165 
สาขาธัญบุรี 4 1,020 
สาขาโลตัสนวนคร 4 1,194 
สาขาพิษณุโลก 4 1,067 
สาขาชลบุรี 4 1,063 
สาขากระบี่ 4 1,134 
สาขาอยุธยา 4 1,313 
สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,144 
สาขากําแพงเพชร 4 1,008 
สาขาหัวหิน 4 1,404 
สาขาสระบุรี 4 1,100 
สาขานครศรีธรรมราช 4    971 
สาขาโลตัสนครสวรรค์ 4    972 
สาขาโลตัสหนองบัวลําพู 4    994 
สาขาโรบินสันสกลนคร 4    856 
สาขาเดอะสกายอยุธยา 4    951 
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี 4 1,068 
สาขาโลตัสแกลง 4 1,079 
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี 4    839 
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 4    961 
สาขาโรบินสันมุกดาหาร 4 1,016 
สาขาสมุย 3    918 
สาขาพังงา 3    634 
สาขาบิ๊กซีนครพนม 2    616 
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี 2    616 
สาขาในเครืออีจีวี จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขาซีคอนสแควร์ 14 3,311 
สาขาซีคอนบางแค 10 1,832 
สาขาโคราช 8  2,475 
สาขาลาดพร้าว 7    908 
สาขาอ้อมใหญ่ 5  1,224 
สาขาโลตัสขอนแก่น 5  1,228 
สาขาโลตัสสงขลา 5  1,243 
สาขาโลตัสแม่สอด 4  1,184 
สาขาศรีราชา 4  1,181 
สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขาสยามพารากอน 16  4,476 
สาขาในเครือเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขางามวงศ์วาน แคราย 16  4,200 
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก 12  2,725 
สาขาในเครือเมกา ซีนีเพล็กซ์ จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขาเมกา บางนา 15  3,445 
สาขาในเครือพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค  8  1,550 
สาขาในต่างประเทศ จ�านวนโรง  จ�านวนที่นั่ง 
สาขาอิออน มอลล์ ประเทศกัมพูชา  7  1,560 

รวมทั้งสิ้น                                      520            124,809 
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พกัผ่อนหย่อนใจสําหรับครอบครวัอกีด้วยโดยบรษิทัฯ ได้ร่วมมอื
กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่งได้แก่ เทสโก้โลตัสและ 
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 ปัจจุบันบริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 70 % ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมาจากการ 
ควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในปี 2547 
ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 23% ณ สิ้นปี 
2557 บริษัทฯ มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 7 แบรนด์ดังนี้
 •   เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ • พาราไดซ์ซีนีเพล็กซ์
 •   อีจีวีซีนีม่า • เมกาซีนีเพล็กซ์
 •   พารากอนซีนีเพล็กซ์ • หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์
 •   เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
 บริษัทฯ  มีสาขาในประเทศไทยและกัมพูชา รวมทั้งสิ้น  
77 สาขา 520 โรงภาพยนตร์สามารถรองรับผู้ชมได้ 124,809  
ที่นั่ง ทั้งน้ี เนื่องจากประเทศไทยยังมีจํานวนโรงภาพยนตร ์
ต่อจํานวนประชากรอยู่ในระดับตํ่า บริษัทฯ จึงมีแผนขยาย 
โรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในปี 2558 
อีกจํานวน 50 - 80 โรงภาพยนตร์และต่อไปอีกอย่างน้อยปีละ 
30 - 40 โรงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
 โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ ่งเน้นการ 
ให้บริการลูกค้าในทุกระดับชั้นและโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย 
หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 
3D, 4DX, IMAX เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับลูกค้าบริษัทมุ่งขยาย
สาขาไปทั่วประเทศและเพื่อให้ผู ้มาใช้บริการได้สัมผัสถึง 
ความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษัทฯ 
จึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
แห่ง โดยใช้รปูแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนวทาง
การออกแบบระดบัสากลตามสถานทีท่ีไ่ด้รบัความนิยมสงูทัว่โลก
เพื่อให้ผู ้ชมภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงอรรถรสน้ันโดยที่มิต ้อง 
เดินทางไปอย่างเช่นการตกแต่งสไตล์ลาสเวกัสเป็นต้น
 สําหรับลูกค้าในระดับพรีเมี่ยมบริษัทฯ ได้มีการออกแบบ
และตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาวเพื่อสนองการใช้ชีวิต 
ที่เหนือระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์อย่าง 
เช่น โรงภาพยนตร์บางกอกแอร์เวยส์ บลูริบบอนสกรีนเป็น 
ไลฟ ์สไตล ์ เอ็นเตอร ์ เทนเมนท์ใหม ่สไตล ์บูทีคเพื่อสร ้าง
ประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์นิยมความสะดวกสบายและ
ความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบสําหรับ
ลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับบริการพิเศษ
แบบส่วนตวั ณ หอังรบัรองบางกอกแอร์เวยส์ บลริูบบอนเลาจน์
ซ่ึงตกแต่งด้วยบรรยากาศสุดชิค พร้อมบริการอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมไปถึง
บริการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย ภายใน 
โรงภาพยนตร์ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได ้
และมีบริการหมอนและผ ้าห ่มให ้พร ้อมสรรพทุกที่นั่ ง 

นอกจากนี้  พารากอนซีนีเพล็กซ์ยังเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ 
“อินิกม่าเดอะชาโดว์สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งท่ีเป็นเอกสิทธ์ิ
เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อม 
บาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 34 ที่นั่ง เหมาะ
สําหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
ทั้งจากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร
 ในปี 2554 ได้มีการเปิดบริการโรงภาพยนตร์ 4DX  
ท่ีพารากอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลก
ภาพยนตร์ที่จะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
ภาพแสงสีเสียงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟคต่างๆ ด้วยการเพิ่ม 
ความพิเศษให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะพร้อม
เอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ  
ณ สิ้นปี 2557 รวมสาขาที่ให้บริการโรงภาพยนตร์ 4DX  
ทัง้สิน้ 5 สาขาได้แก่สาขาพารากอน สาขารชัโยธนิ สาขาป่ินเกล้า 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 2 และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่
 ในปี 2557 ได้มีการเปิดบริการโรงภาพยนตร์ท่ีประเทศ
กมัพชูา ตัง้อยูท่ีห้่างออิอนมอลล์กรงุพนมเปญ บนพืน้ทีป่ระมาณ 
6,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จํานวน 7 
โรงภาพยนตร์ รวม 1,560 ที่นั่ง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบ 
มัลติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ จํานวน 5 โรง  
เป็นโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร์ 4DX 
อีก 1 โรง
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 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 
ด้วยจํานวน 20 เลนที่ Standalone สาขาสุขุมวิทโดยเน้น 
ความหลากหลายของการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ ในการเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในท่ี 
แห่งเดียว ภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” นําเสนอบริการโบว์ลิ่ง
ในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆ สามารถมาสังสรรค ์
ด้วยกันได้แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการ
กีฬาเพยีงอย่างเดยีว การตกแต่ง “เมเจอร์โบว์ลฮติ” จะเน้นรปูแบบ
ความทนัสมยัเหมาะสําหรบักลุม่ครอบครวัและคนรุน่ใหม่พร้อม
การให้บริการคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์คาราโอเกะ” อีกส่วน
ผสมที่ลงตัวต ่อธุรกิจโบว ์ลิ่ ง ในการจัดสรรพื้นที่อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้มาใช้บริการ 
โดยตกแต่งด้วยความทนัสมยัสอดคล้องเป็นอย่างดีกบัความนยิม 
และพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโบว์ลิ่ง
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้เปิดตัวโบว์ลิง่แบรนด์ใหม่ออกสูต่ลาด
ภายใต้ชื่อ “บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล” ในปี 2549 โดยมีลักษณะ
เป็นแฟชั่นโบว์ลิ่งมุ ่งเน้นกลุ ่มลูกค้าระดับบนในย่านธุรกิจ 
ใจกลางเมอืงโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน
ให้บรกิารโบว์ลิง่ 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 ห้องโดยรวมห้องแบบ 
Platinum 2 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลนและบริการ
คาราโอเกะภายในห้องและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบริษัท
จึงได้ทําการทยอยเปิดสาขาภายใต้แบรนด์ “บลูโอริทึมแอนด์
โบว์ล” โดยในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯ  เปิด standalone 
แห่งใหม่เอสพลานาดสาขางามวงศ์วานแคราย เดอืนพฤษภาคม 
2555  ได้ทําการเปิดสาขาเมกาซีนีเพล็กซ์  เดือนธันวาคม 2556 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
คาราโอเกะ
และลานสเกต็น�า้แขง็

บริษัทได ้ เป ิดสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ให ้บริการ 
โบว์ลิง่  15 เลน ห้องคาราโอเกะ 10 ห้อง ลานสเกต็นํา้แขง็  1 ลาน 
สําหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2557 
บริษัทได้ทําการเปิดสาขาประเทศกัมพูชา ให้บริการโบว์ลิ่ง 
13 เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีพล็ก จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานเสกต็น�า้แขง็
สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 38 24 -
สาขารังสิต 26 13 -
สาขาพัทยา (บลูโอ) 22 9 -
สาขาปิ่นเกล้า 20 15 -
สาขาสุขุมวิท (บลูโอ) 20 10 1
สาขาอุดรธานี 16 7 -
สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 16 13 -
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่(บลูโอ) 15 10 1
สาขาแจ้งวัฒนะ 14 9 -
สาขานครสวรรค์ 12 9 -
สาขาเพชรเกษม 12 6 -
สาขาชลบุรี 10 8 -
สาขาอยุธยา 10 10 -
สาขาหัวหิน 8 5 -
สาขาสมุย 8 7 -
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า - 21 -
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ - - 1
สาขาในเครืออีจีวี ซีนีม่า จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานสกต็น�า้แขง็
สาขาส�าโรง 20 13 -
สาขาในเครือพารากอน จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานสกต็น�า้แขง็
สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 16 -
สาขาในเครือเอสพลานาด จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานสกต็น�า้แขง็
สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1
สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ) 22 17 -
สาขาในเครือเมกาซีนีเพล็กซ์ จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานสกต็น�า้แขง็
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (บลูโอ) 24 - 1
สาขาในเครือต่างประเทศ จ�านวนเลนโบว์ลิ่ง จ�านวนห้องคาราโอเกะ จ�านวนลานสกต็น�า้แขง็
สาขาประเทศกัมพูชา 13 - -
รวมทั้งสิ้น 388 235 5
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 ในรูปแบบ Standalone บริษัทฯ ให้บริการ พื้นที่เช่าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนอกเหนือจาก
ภาพยนตร์ โบว์ลิง่ คาราโอเกะ และลานสเกต็นํา้แขง็ โดยทาํการ
คัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและ
พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่
จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็นท่ีนิยมของลูกค้าพื้นที่ให้เช่ามี  
2 ลักษณะ คือ เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และ 
สัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
 เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ 
ของบริษัทฯ จึงเป็นท่ีดึงดูดสําหรับร้านค้าระดับสากลและ
แบรนด์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
ของร้านอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆ ในการขยาย
สาขา ส่งผลต่ออัตราการใช้พื้นที่เช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆ 
สาขา พร้อมด้วยบรกิารเสรมิทีค่วบคูไ่ปกบัการให้เช่าพืน้ที ่ได้แก่ 
บรกิารแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคภียั การทําความสะอาด 
และการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริการส่วนกลาง 
ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถ
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่ง
ศูนย์การค้าบริเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์ ของสาขา เมเจอร์ 
รัชโยธิน มีการตกแต่งสถานท่ีให้เป็นแบบสไตล์นานาชาติ โดย 
ใช้ช่ือว่า Center Point @ Major Ratchayothin มีร้านค้า 
ศูนย์รวมแฟชั่น สถานเสริมความงาม ร้านอาหารมากกว่า 
200 ร้าน นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางพื้นที่ 
Center Point ให้เป็นตลาดนัดสินค้ามือสอง ลานกิจกรรม หรือ 
มินิคอนเสิร์ตอีกด้วย

 ทําให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจโบว์ลิ่งภายใต้ 
แบรนด์บลูโอริทึ่มแอนด์โบว์ลทั้งหมด 8 สาขาได้แก่สาขา 
พารากอน เอสพลานาดรัชดา พัทยา รัชโยธิน สุขุมวิท  
เอสพลานาดสาขางามวงศ์วานแคราย สาขาเมกาซีนีเพล็กซ ์
สาขาเซ็นทรัลเฟสตวัิลหาดใหญ่ และสาขาในประเทศกมัพชูาอกี 
1 สาขา
 บริษัทฯ ได้เปิดตัวลานสเก็ตนํ้าแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ 
“ซบัซโีร่” ซึง่กลายเป็นทีส่งัสรรค์สาํหรบักลุม่คนรุน่ใหม่ใจกลาง
เมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ตที่ใหญ่ที่สุด 
ในเมืองไทยกับความงดงามเหนือคําบรรยายด้วยพาโนรามิควิว
ที่สามารถมองทิวทัศน์ในมุมมองไร้ขอบเขตตอบสนองทุกกลุ่ม
ลูกค้าทีนิ่ยมกฬีาท้าทายสดุอนิเทรนด์ภายใต้คอนเซป็ต์ “ Sport 
and Entertainment ”  เป็นสถานทีท่ีล่กูค้าเข้ามาเล่นกฬีาและ
ได้ความบันเทิงด้วยบนพื้นที่ให้บริการกว่า 800 – 1,000 ตร.ม. 
นอกจากนั้นยังให้บริการลาน Academy  สําหรับเรียนรู้วิธีการ
เล่นกับครูสอนระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัวโดยจะมี
สอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hocky ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้
บรกิารลานสเกต็น้ําแขง็ทัง้หมด 5 สาขาได้แก่ เอสพลานาด สาขา
งามวงศ์วานแคราย (ธันวาคม 2552) สาขาสุขุมวิท (มีนาคม 
2555) เมกาซนีเีพลก็ซ์ (พฤษภาคม 2555) สาขาเซน็ทรลัเฟสตวิลั
เชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ (ธันวาคม 2556)  
 ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ  เปิดให้บริการในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา ทั้งหมด 23 สาขา ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 
388 เลน ห้องคาราโอเกะ 235 ห้อง  และลานสเกต็นํา้แขง็จาํนวน 
5 ลาน 
 ในปี 2551 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความ
บันเทิงได้ถูกขยายไปยังประเทศอินเดีย บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน 
กับบริษัท พีวีอาร์ จํากัด (PVRL) ซึ่งเป็นผู ้ประกอบธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์ชัน้นําทีจั่ดต้ังและจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่
ประเทศอินเดียร่วมกันจัดต้ังบริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร ์
เทนเมนต์ จํากัด (PVR blu-O)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O 
ได้เปิดให้บริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่ 
แอมเบยีนส์มอลล์เมอืงนิวเดลเีมือ่เดือนมนีาคม 2552 สิน้ปี 2557  
PVR blu-O เปิดให้บริการรวมทั้งหมด 5 สาขาในประเทศ 
อนิเดียได้แก่  Gurgaon (24 เลน) Orion Mall เมอืง Bangalore 
(27 เลน)  Market City เมือง Pune (17 เลน) Market 
City เมือง Bangalore (16 เลน) Elante mall เมือง 
Chandigarh (25 เลน) รวมเลนโบว์ลิง่ให้บรกิารทัง้สิน้ 109 เลน

ธรุกจิพืน้ที่ ให้เช่าและบริการ

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)
สาขาสุขุมวิท  6,617  91
สาขารัชโยธิน  2,786  100
สาขาสําโรง  2,148  54
สาขารังสิต  1,564  100
สาขาอ้อมใหญ่  1,150  81
สาขาฟิวเจอร์รังสิต  692  100
สาขารามคําแหง  451  73
สาขาสมุย  436  100
สาขานครสวรรค์  190  100
สาขาพิษณุโลก  186  100
สาขาพระราม 2  133  100
สาขาบางกะปิ  110  100
สาขาโลตัส นวนคร  99  100
สาขาเชียงใหม่  30  100%
สาขาในเครืออีจีวี พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)
สาขาเมโทรโพลิส  21,961  100
สาขาในเครือพารากอน พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)
สาขาสยามพารากอน  359  74
สาขาในเครือเอสพลานาด พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)
สาขางามวงศ์วาน แคราย  11,537  76
 รวมทั้งสิ้น                                                        50,450                           90
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 จากการที่บริษัทฯ สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ในแต่ละปีได้ 25-30 ล้านคนทั่วประเทศ ทําให้ธุรกิจบริการ 
สื่อโฆษณาเติบโตได้เป็นอย่างดี บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท 
เมเจอร์ ซนีแีอด จาํกดั” จัดต้ังขึน้ เพือ่ให้บริการสือ่โฆษณาท้ังใน
โรงภาพยนตร์และพื้นที่ทั้งหมดภายใน Cineplex ทั่วประเทศ
อย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิม่เตมิจาก
สินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทําให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทหรือ 
ที่เรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตรากําไรมากกว่า 85%
 ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย 
นับตั้งแต่โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา 
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณา 
บนป้ายโฆษณาพลกิได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma 

ธุรกิจสื่อโฆษณา
โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง 
(Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ (4D 
Ads) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทําได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์
เท่านั้น
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การขายแบบโต้ตอบสองทาง  (Interactive media) และ การทาํ
โฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion) 
 จากการท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทาง การโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้โดยตรง มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นส่งผลให้มีอัตรา 
การเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
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 บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์โดยการ 
ถือหุ้น 92.49% ในบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
ในอดีต บริษัทฯ ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด ซึ่ง
จัดจําหน่ายภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์และยังได้ถือหุ้นใน 
บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (เดิมชื่อบริษัท แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้งแอนด์
เอน็เตอร์เทนเม้นท์กรุ้ป จํากดั) บรษัิทฯ ได้ทําการปรบัโครงสร้าง
ธุรกิจมาอย่างต ่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 
เป ็นต ้นมา บริษัททั้งสองได้อยู ่ภายใต้การบริหารงานของ 
บมจ. เอม็ พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า
 ในด้านธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 
จํากัด บริหารจัดการจํานวนภาพยนตร ์ที่จะเข ้าฉายใน 

โรงภาพยนตร์เพื่อให้มีภาพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเน่ืองตลอด 
52 สปัดาห์ของปีเพือ่ช่วยสร้างรายได้ให้กบับรษิทัอย่างสมํา่เสมอ 
แม ้ ในช ่วงที่ภาพยนตร ์จากตลาดฮอลลีวู ้ดมี ไม ่มากนัก 
โดยบรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส จาํกดัจะซือ้ภาพยนตร์จากผูส้ร้างอสิระ
บริษัทหนังจากประเทศญ่ีปุ ่นและเกาหลีจากการเป็นผู ้นํา 
ในตลาดโรงภาพยนตร์ของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
ส่งผลให้รายได้ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด อยู่ในระดับ 
ที่แข็งแกร่ง
 สาํหรบัการจดัจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวดีโีอบรษิทั
เอ็มวีดี จํากัด บริหารระยะเวลาการจัดจําหน่าย (3-4 เดือน 
หลงัจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรกัษาระดับราคาขายดีวดีแีละ 
วีซีดีที่ออกสู ่ตลาดให้อยู ่ ในระดับที่ เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อให ้
ภาพยนตร์สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และ
ตลาดโฮมวีดีโออย่างเต็มที่
 และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
ยังได้ก่อตั้งบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัท
สร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
ในเครือมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้างภาพยนตร์
ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ 
ในประเทศไทย

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
 ระหว่างปี 2556 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ได้ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มในบริษัท ทาเลนต์ วัน จํากัด ดําเนินธุรกิจ 
ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิง 
ทุกรูปแบบด้วยสัดส่วนร้อยละ 83.24
 และยงัได้ซ้ือหุน้สามญับรษิทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้
จํากัด (M Channel) ซึ่งดําเนินธุรกิจเผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมและจําหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากบริษัท เมเจอร ์
ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน) โดยวธิแีลกหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.61
 ในปี 2557 บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์
ได้ร่วมทุนกับ 3 บริษัท คือ  บจ.ทรู ไอคอนเท้นท์ ในกลุ่มทรู  
แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ และแม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส เปิดค่ายหนัง 

“ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม” ผลติภาพยนตร์ไทยคณุภาพเพือ่ป้อน
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร ์
เรื่องแรก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก” ท่ีออกฉายวันท่ี 28 สิงหาคม 
2557 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ สําหรับการร่วมทุนของท้ัง 
4 บรษัิท จะม ีเอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ทร ูไอคอนเท้นท์ 
และแบ็งคอค ฟิล์มสตดูโิอ ร่วมทุนในสดัส่วนท่ีเท่ากัน คอื บรษิทัละ 
28.57% โดยคิดเป็นมูลค่ารายละ 50 ล้านบาท และแม็ทชิ่ง 
สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่า 25 
ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้านบาท โดยมี
เป้าหมายที่จะผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาด 
ปีละ 4-6 เรือ่ง และยงัมแีผนท่ีจะทําการตลาด
ภาพยนตร์ไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
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บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
 บริษัทฯ ลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ผูพ้ฒันาและ
บริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์มอลล์ 
ในปี 2547 ด้วยรปูแบบศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กบั
แหล่งชุมชนเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปควบคู ่กันโดยม ี
โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามา 
ใช้บริการขณะที่สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ซึ่งอยู่ในช่วงของการ 
ขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขา 
ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบมจ. 
สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ด้วยสดัส่วน 23.89% 
 บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์จดทะเบียนอยู่ในตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมอีกัษรย่อว่า SF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
 ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหา- 
ริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ทีล่งทนุในสทิธกิารเช่าอาคาร ไลฟ์สไตล์เอน็เตอร์- 
เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ จํานวน 2 โครงการ คือ อาคารโครงการ 
เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ รชัโยธนิ และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซนีเีพล็กซ์ 
รั งสิต  และลงทุนในสิท ธิการเช ่ าที่ ดินและพื้นที่บางส ่วน 
ของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 
ลกัษณะการถอืกรรมสทิธิข์องกองทนุรวมฯ คอื เช่าทีด่นิและอาคาร 
รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด (บลจ. กสิกรไทย จํากัด) เป็นผู้จัดการกองทุน 
รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 33% 
ของกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้กําไรท่ีได้มาจากการขายกองทุนบริษัทฯ  
ได้นาํไปลงทนุในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธเิบศร์
และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิวรัชโยธินที่เข้าร่วมลงทุนร่วมกับ
บมจ. สยามฟิวเจอร์สดเีวลอปเมนท์บรษิทัละ 50% 
 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์เมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) 
เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็ว 
อย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจาก 
ผู้ถือหุ้นและมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองมากเกินไป กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์จดทะเบียนอยู ่ใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมอีกัษรย่อว่า  MJLF

บจ. เค อารีน่า
 ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัฯ ลงทนุใน บจ. เค อารน่ีา  
เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสถานบริการร้องคาราโอเกะโดยมี 
สดัส่วนถอืหุน้อยู ่50%

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
 ใน เดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได ้ เข ้ าลง ทุนใน 

บจ. ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ด้วยสัดส่วน 40% และต่อมาได ้
เปล่ียนช่ือเป็นบจ. ไทยทิคเกต็เมเจอร์ เพือ่ช่วยขยายงานของบรษิทัฯ 
ไปสูช่่องทางการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ รวมถงึ
ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้ช่องจําหน่าย 
บตัรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการจาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ 
เช่น บัตรคอนเสิร ์ต บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและไทยทิคเก็ตเมเจอร์ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา 
ในศนูย์การค้ามากข้ึนอกีด้วย

บจ. พีวีอาร์
 บจ. พีวีอาร ์เป ็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด- 
หลักทรัพย์ของอินเดียเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนํา 
รายหนึ่งของประเทศอินเดีย พีวีอาร์เป็นผู ้บุกเบิกการสร้าง 
เครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศ
อินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันเครือข่ายของพีวีอาร์ประกอบด้วย  
462 โรงภาพยนตร์ 104 สาขาในประเทศอนิเดยี ณ ส้ินปี 2557 
บรษิทัฯ ถือหุน้ในพวีอีาร์ด้วยสัดส่วน 5.62%
 บจ. พีวีอาร์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
อนิเดยีโดยมีอกัษรย่อว่า PVRL

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เป็นกิจการร่วมค้า 
ระหว่างบรษิทัฯ กบั บจ. พวีอีาร์ จดัตัง้ข้ึนตัง้แต่ปี 2551 เพือ่ประกอบ
ธรุกจิโบว์ล่ิงในประเทศอนิเดยีซ่ึงเป็นธรุกจิเสรมิท่ีดใีห้กบับจ. พวีอีาร์ 
มากกว่าเพยีงแค่เป็นผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์แต่ยงัมีธรุกจิบนัเทงิ
แนวไลฟ์สไตล์เสริมด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาแรก 
พีวีอาร์ บลูโอ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ ่
ของประเทศอินเดียการขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถือเป็น 
โอกาสทองสาํหรบัเมเจอร์ ซีน ีเพล็กซ์ กรุป้ ในการเตบิโตในต่างแดน
ในตลาดที่มีศักยภาพสูงและใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว 
ณ ส้ินปี 2557 บรษิทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วน 49%

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (กัมพูชา)
 บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู ่ตลาด 
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC ซ่ึงประเทศแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์ 
คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยบริษัทในนาม บริษัท 
เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท 
แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้งบริษัท 
เมเจอร์ แพลตนิัม่ (กมัพชูา) จาํกดั โดยบรษิทัถือหุน้ในสัดส่วน 70% 
ขณะที่แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วน 30% เปิดให้บริการ 
โรงภาพยนตร์แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภาพยนตร์หรู
ระดับเวิล์ดคลาส 7 โรง และโบว์ลิ่ง 13 เลน

พันธมิตรทางธุรกิจ
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพา
ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย

 
 ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะ
ของผู ้ฉายภาพยนตร ์ จําเป ็นต ้องพึ่ งพา
ภาพยนตร์ที่เข้าฉายค่อนข้างสูงหากบริษัท 
ไม่สามารถหาภาพยนตร์เพื่อนํามาฉายใน 
โรงภาพยนตร์ได ้ส ่งผลให้บริษัทสูญเสีย 
รายได้เน่ืองจากเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญ 
ในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 52 ของรายได้ทัง้หมดของบรษิทั 
รายได้หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการ
จําหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์โดยจะขึ้นอยู ่
กับจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายและระดับ 
ความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไร
ก็ตามโรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจําหน่าย
ภาพยนตร์อันดับแรกและมีความสําคัญสูง
ที่สุด เจ้าของและผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์
จําเป็นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉาย
ภาพยนตร์เพื่อเป็นใบเบิกทางในการจัด 
จําหน่ายในรูปแบบของวีซีดีและดีวีดีต่อไป 
ดังน้ันการทําธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการ 
โรงภาพยนตร์ผู้ผลิตภาพยนตร์และบริษัท 
ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์จึงมีลักษณะ 
เก้ือกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการเติบโตของ
ท้ังสองธุรกิจร่วมกันทําให้ความเส่ียงในการ 
พึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 
ลดน้อยลง ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 70  
(ส ่วนแบ ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋ ว
ภาพยนตร์) ซึ่งถือเป็นผู้นําตลาดอันดับ 1 
นับเป็นการเพิ่มอํานาจต่อรองของบริษัทกับ
เจ้าของและผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์มากขึ้น
นอกจากน้ีการที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 
จัดจําหน่ายภาพยนตร์และทําการตลาด 
ผ่าน บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  
จํากัด (มหาชน) ทําให้บริษัท ลดความเสี่ยง 
ในการพึ่งพาภาพยนตร์จากผู ้จัดจําหน่าย 
ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ไม่มีภาพยนตร ์
ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายในประเทศ
 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะ
รักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจระยะยาว 

กับผู ้ผลิตภาพยนตร ์ทั้ งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจผู้ผลิต
ภาพยนตร์และผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
จะต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ดงันัน้บรษิทั
จะทําความตกลงกับผู้ผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่
การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้น
ทาํให้บรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง
ทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

 การแข ่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์นั้นปัจจุบันโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็นผู ้นําใน 
วงการทัง้ในด้านสถานทีแ่ละอปุกรณ์ทีท่นัสมยั
มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขา 
เดิมให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยอยู่เสมอโดยการ
ลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ได้แก่ Stand 
alone ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิด
และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ 
แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของ
โรงภาพยนตร์คู ่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
กจิการของเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์ อาทเิช่น สดัส่วน
รายได้ลดลง เกิดการเปรียบเทียบทั้งใน 
เชงิสภาพแวดล้อมและการบรกิาร เป็นต้น บรษิทั
ตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจจะ
เกิดขึ้นจึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้างและ
รกัษาฐานลกูค้าด้วยการวางกลยทุธ์การตลาด
ที่ต่อเนื่อง และนําเสนอบริการเพื่อความ
บันเทิงที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ เช่น บริการ
โบว์ล่ิงและคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขารวมทัง้
การปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ
ทําให้ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนี 
เพล็กซ์ โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น
 ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สําคัญของธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ คือ วีดีโอเทปวีซีดีและดีวีดี 
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มีการผลิต
มากขึน้อนัมผีลมาจากอายกุารฉายภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร ์ที่ สั้ นลงซึ่ งอาจสร ้ าง 
ผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของ 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็น 
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 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจโดยสามารถประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้ดังนี้
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หรือปรับค ่า เช ่าพื้นที่ ให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์โดยการลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่ง 
จะใช้มาตรการเดยีวกนันีใ้นการพจิารณาและ
ดําเนินงานจากการร ่วมลงทุนกับบริษัท 
สยามฟิวเจอร์สดเีวลลอปเม้น จํากดั (มหาชน) 
และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและ
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยังช่วยให้บริษัททราบ
ถึ งผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น ในแต ่ ละพื้ นที่ 
ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

 เนือ่งด้วยกจิการเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์ก่อตัง้
และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ
ด้วยทมีงานบรหิารของ นายวชิา พลูวรลักษณ์
ผู ้ก่อตั้งกิจการเสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพา 
ชือ่เสยีงและประสบการณ์ของผูก่้อตัง้เท่านัน้
อีกทั้งบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการที่กลุ่ม 
ผู้ก่อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลง
หรือออกจากการเป็นผู้บริหารในกิจการจะ 
ส่งผลให้เสียความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลิตภาพยนตร์
และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัททําให  ้
ส่งผลกระทบกับรายได้อย่างมีนัยสําคัญ 
ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวเป็นไปได้ยากมาก 
เมื่อพิจารณาถึงความเป ็นเจ ้าของและ 
ความผูกพันที่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้าง
กิจการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ให้เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดมาและมีความตั้งใจที่จะ
ประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของ 
ผู ้บริหารและผู ้ก่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจ
อย่างลึกซึ้ง
 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการ
พัฒนาผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทในแต่ละ 
ส่วนงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างผู้บริหาร 
รุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัท
กับท้ังผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทเป็นผู ้ที่มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ทางด้านธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ 
อย่างมากจึงส่งผลให้บริษัทสามารถบริหาร 
จัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้

ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย
 
 บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอคัคภียั
ส่งผลให้บริษัทต้องหยุดดําเนินการทําให้ 
สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการ 
ทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติ 

ของธุรกิจโดยได ้รวมถึงการประกันภัย 
ด้านอัคคีภัยด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความ 
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรัพย์สินและ 
รายได้ที่ สูญเสียจากการหยุดดําเนินการ 
ซึ่งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ด้วย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดการซ้อมดับเพลิง
เป็นประจําทุกปีโดยได้รับคําแนะนําและ 
ช่วยเหลือจากตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิต 
วิธีการเป็นประจํา

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือ
เหตุการณ์ความไม่สงบ

 
 สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายใน
ประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทบ้าง เช่น ผู้เข้าชมลดลง
รายได้ลดลงแต่มิได้มีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายรักษา
ความปลอดภัยอย่างรัดกุมและเข ้มงวด 
การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดยังคงถูกนํามาใช้เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุวุ ่นวาย
ต่างๆ ในสาขาที่อยู ่ ในความรับผิดชอบ 
ของบริษัทตลอดจนมีการเตรียมความพร้อม
ที่จะรับมือกับเหตุต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งนี้
รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและ
กล ้องวงจรป ิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของ 
บริษัท เพื่ อความปลอดภัยในชี วิ ตและ  
ทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 

ความเสี่ยงอื่นๆ 
ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยู ่ 
นอกเหนอืการคาดการณ์ของบรษิทั บรษิทัได้มี
การจดัทาํแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Busi-
ness Continuing Plan) เพื่อนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ โดยแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้บริษัทจะนํามา 
ปรบัใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์
และอย่างทันท่วงทีจึงสามารถลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นัยสําคัญทั้งนี้เนื่องจากบริการที่นําเสนอ 
ในสาขาของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทําให้ลูกค้า
ที่มาใช ้บ ริการได ้รับความบันเทิ งอื่นๆ 
นอกเหนือ ไปจากการมาเพียง เพื่ อชม
ภาพยนตร์นอกจากนี้ในด้านการปราบปราม
สื่อผิดกฎหมายดังกล่าวรัฐบาลทุกชุดได้ให้
ความสําคัญกับปัญหาน้ีด ้วยการดําเนิน 
มาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมี 
ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมีผลทําให้ 
สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ขยายสาขาใหม่

 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการในการ
ขยายสาขาและเพิม่จํานวนโรงภาพยนตร์ของ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลรวมประมาณ 50-80 โรง โดย
เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้
ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จาก
สถาบันการเงินและ/หรือการนําเงินท่ีได้รับ
จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
 การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความ 
ไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน 
อาจส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนระยะเวลา 
การเปิดหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากต้นทุน 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปแต่ด ้วยประสบการณ  ์
ความสาํเรจ็อย่างต่อเนือ่งทาํให้บรษิทัมรีะยะ
เวลาคุ้มทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ย
ประมาณ 3-4 ปีสําหรับกรณีสาขาและมี 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) 
ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็นไปตาม 
ผลจากการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) ความชํานาญในการ
ดําเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา 
ที่ มี การวางแผนกํ าหนดทํ า เลที่ ตั้ งบน 
ทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัย
ใจกลางเมืองใกล้สถานศึกษา และสถานที่
ทาํงานบรษัิทเอกชนและราชการ และมคีวาม
สะดวกในการใช้บรกิารทําให้ผูบ้รหิารมคีวาม
มั่นใจว ่าจะสามารถนําความสําเร็จมาสู ่ 
สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่ม
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาคุ ้มทุน 
ไม่เป็นไปตามที่คาดบริษัทก็จะพิจารณา 
ปรับเ พ่ิมหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร ์  
ปรับจํานวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจํานวนพื้นที่เช่า
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 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการ 
ที่จะยกระดับ การกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นําเอาแบบประเมินตนเอง เรื่องการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance 
Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance) ท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  เพือ่ให้บรษิทัมรีะบบบรหิารการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู ้ถือหุ ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร ่งใส และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 
โดยในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การกํากับ
ดแูลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัจะรายงานให้ทราบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1	 นโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ 
	 ของผู้ถือหุ้น
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อ 
ปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ 
ท่ีสําคัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นโดยกําหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
 1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้อง และเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ 
มีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล  
การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน  
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 2.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
ได้แก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ 
ตั้งคําถามต่อที่ประชุมเป็นต้น
 3.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระทําใดๆ  
อันเป็นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ 
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติม 
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อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นต้น
 4.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวก 
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นต้น

1.2	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 ล่วงหน้า
 • คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นํานโยบายสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย  
โดยเฉพาะสทิธใินการรบัรู้ข้อมลูและสารสนเทศ สาํหรับการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นเวลากว่า 
30 วัน ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูล 
ในรปูแบบเอกสารทีบ่รษิทัจะจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ซึง่เปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี้
  1.  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
   2.  เอกสารแนบ 1  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
  3.  เอกสารแนบ 2  รายงานประจําปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
   4.  เอกสารแนบ 3  งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   5.  เอกสารแนบ 4  ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ 
  และจ่ายเงินปันผล
   6.  เอกสารแนบ 5 ข้อมลูพจิารณาประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่เลอืกตัง้ 
  กลับเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 คน
  7.  เอกสารแนบ 6  ข้อมลูพิจารณารายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ
  8.  เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผู ้สอบบัญชีและรายละเอียด 
  ค่าสอบบัญชี
  9.  แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)
10.  แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข  (แบบทีก่าํหนดโดยกระทรวงพาณชิย์)
11.  แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบสําหรับ custodian)
12.  ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ (สําหรับประกอบการมอบฉันทะ)
13.  หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
14.  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15.  แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 • ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลา 
ในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
 •  ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป ์
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ไว้บริการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นํามา ในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทํา
ป้ายสัญลักษณ์สาํหรบัผูถ้อืหุน้ท่ีลงทะเบยีนแล้ว เพือ่ความสะดวกในการ
เข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
 •  หลงัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 บรษิทัได้นาํเนือ้หา
การประชุม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นรวบรวม
จดัทาํเปน็ “รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557” เผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

1.3		 การป้องกันกรณีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ ้นในการศึกษา 
	 ข้อมูลและสารสนเทศ
 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู ้ถือหุ ้นและ 
ไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2557 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญ 
เพิม่เตมิในทีป่ระชมุ ไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลู
สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.4		 การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ
 •  บรษิทัอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะของ
ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการนําระบบ
การลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทัง้แจก
ใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
 •  บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร ่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และ 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมตใิห้ผูถ้อืหุน้ทราบ และได้มกีารบนัทกึการแจ้ง
กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 • บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศทีเ่ป็นข้อมลู
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

1.5	 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นร่วมแสดง 
	 ความคิดเห็น
 •  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
วาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็น โดย
ประธานกรรมการได้สอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้ง 
ได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคําชี้แจง
ของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 • บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผย 
รายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว ้
ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สามารถใช้อ้างองิในภายหลงั และช่วย
ให้ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมการประชมุสามารถตดิตามรายละเอยีดได้

1.6		 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีคณะกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย ่าง 
เท่าเทียมกัน จึงได้กําหนดนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
 • บริษัทได้เปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 
ที่ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น 
รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 
นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเร่ือง เพื่อบรรจุในวาระการประชุม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน ได้เสนอวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
เป็นการล่วงหน้า โดยได้จดัทําหลกัเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบ
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท 
ล่วงหน้าเป็นเวลา 4  เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557) ซึ่งมีเลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและ 
นําเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการ
อิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาออกเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2557 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
 •  บริษัทได้เปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 
ที่ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารง 
ตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดัทาํหลกัเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557) ซึ่งมี
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัททําหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบ
การพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู ้ได ้รับ 
การเสนอช่ือ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการ 
สรรหาที่บริษัทได้กําหนดไว้  โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
แล้วว่ามีความเหมาะสมก็ให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
 • คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแล 
สิทธิของผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้กําหนดไว้ โดยในการประชมุผูถ้อืหุน้คณะกรรมการ 
บริษทัได้ดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุ
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่าง
กะทันหัน และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
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 •  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงโดยได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น 
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะ
ทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ 
custodian) ให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 
30 วัน ก่อนวันประชุมสําหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
 • คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ้นที่ไม ่
สะดวกเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง  แต่มคีวามประสงค์จะใช้สทิธใินการ
ลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการ
อิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจํานวน 2 คน คือ 
นายชยั จรงุธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ) 
และนายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระ 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
 • คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน โดยได้จดัเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงให้แก่ผูถ้อืหุน้ไว้ และแจก
ในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทําบัตรลงคะแนนเสียง
ครบทกุวาระ เช่น การพจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผล การพจิารณาอนุมตัิ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ 
แยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าว 
มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง

มาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
 • คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกัน กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบไว้ในหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) 
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้ง
มาตรการดงักล่าวผ่านทางคูม่อืหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ การจดัอบรมและ
ทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการ 
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในการแจ้งหลกัเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ส่วนได้ส่วนเสยีหรอืการทาํรายการระหว่างกนัของกรรมการและผูบ้รหิาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได ้
	 ส่วนเสีย	
 บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ในปี 
ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับ
กาํหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพิม่เตมิ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้ยึดถือ

ปฏบิติัควบคู่กนัไป โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทัแบ่งออกเป็น 5 กลุม่
ดังนี้
 1.  พนักงานและครอบครัว
 2.  ลูกค้าและเจ้าหนี้
 3.  ผู้ถือหุ้น
 4.  พันธมิตรทางธุรกิจ
 5.  นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1.			 พนักงานและครอบครัว
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

 1)  บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ ค่าตอบแทน 
รายเดอืน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนสัประจําปี การประกนัชวีติ
และประกันสุขภาพกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 2)  บรษิทัมุง่ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับเป็นต้น
 3)  บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและ 
ความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษา 
ความลับ ประวัติการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงานเป็นต้น
 4)  บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคัญ และเปิดโอกาสให้
พนักงานร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง
เป็นต้น
 5)  บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล

2.			 ลูกค้าและเจ้าหนี้
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

 1)  บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2)  บรษิทัมหีน้าทีใ่นการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลูกค้าของ
บริษัทด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปัญหา และ
ความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 •  ยึดมั่นในการนําเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
 •  ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับลูกค้า 
อย่างดีที่สุด
 •  การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน
 •  ให้ข้อมลูทีถ่กูต้องตรงความเป็นจริงแก่ลกูค้าเกีย่วกบัคณุสมบตัิ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ 
ความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
 •  พร้อมทีจ่ะตอบคําถามของลกูค้า รวมทัง้การดําเนนิการเกีย่วกบั
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ข้อร้องเรียน การให้คําแนะนํา และการติดตามผลความคืบหน้า 
ในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้

 1)  บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 
โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2)  บรษัิทมีหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบเอาใจใส่และให้ความสาํคญัต่อ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

3.			 ผู้ถือหุ้น
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

 1)  บริษัทมีหน้าท่ีที่ต้องปกป้อง และเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ ้น 
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่ง 
ในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การแต่งต้ังผู ้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการกําหนดหรือแก้ไข 
ข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติ
รายการพิเศษเป็นต้น
 2)  บริษัทมีหน้าท่ีที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้แก่ สิทธิในการ 
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ 
คดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งคาํถามต่อทีป่ระชมุล่วงหน้า
ก่อนการประชมุสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชมุ
เป็นต้นผ่านทางเว็บไซต์
 3)  บริษัทต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจํากัด 
สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.		 พันธมิตรทางธุรกิจ	(คู่ค้า)
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ	(คู่ค้า)

 1)  บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
 2)  บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนําเสนอสินค้า/
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
คู่ค้าต้องปฎิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
 • ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความ 
เท่าเทียมกัน
 • การพจิารณาและตดัสนิใจต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการเปรยีบเทยีบ
คุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 
ในระยะสั้นและระยะยาว
 •  ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือ 
ค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเสนอของ 
คู่ค้ารายหนึ่ง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรง 
และทางอ้อม

5.		 นักวิเคราะห์	นักลงทุนและสถาบันการเงิน
 นโยบายเก่ียวกับการดแูลนกัวเิคราะห์		นกัลงทนุและสถาบนัการเงนิ
 1)  บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
ได้รบัทราบข้อมูลการดาํเนนิงานของบรษิทั และแนวโน้มผลประกอบการ
ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
 2)  บรษิทัจะอํานวยความสะดวกโดยจดัทําข้อมลูแนะนําการลงทนุ
ของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์

3.2	 มาตรการชดเชยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรณไีด้รบัความเสยีหายจาก 
	 การละเมิด
 คณะกรรมการบรษิทัมมีาตรการทีก่รรมการผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

มาตรการป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
 1)  เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีใ่นการแจ้งให้กรรมการ 
และผู้บริหารทราบ และปฏิบัติซึ่งหน้าที่ในการรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และ 
บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2)  คณะกรรมการบริษัทจะแนะนําให้กรรมการผู ้บริหารและ
พนักงานที่ทราบข้อมูลภายใน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อน
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน 
กล่าวคือเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 1 สัปดาห์หลัง
การเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทําผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 • บริษทัได้กาํหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้รหิารใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ใน 
หลักจรรยาบรรณสําหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและ
พนักงาน
 1)  ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็น
ของลูกค้าของบริษัท
 2)  ผู ้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการม ี
กิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับ
หน้าที่การงานที่ผู้บริหาร และพนักงานผูกพันอยู่
 3)  กรณีหากตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพี่น้อง) 
หรอืบคุคลทีรู่จ้กั ผูบ้รหิาร และพนกังานดงักล่าว ไม่ควรมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
ให้ทราบทันที
 4)  บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน ในกรณทีีอ่าจจะนาํไปสูส่ถานการณ์ทีจ่ะก่อ
ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริษัท
 5)  การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ภายนอกองค์กรหรือดํารงตําแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็น
กรรมการทีป่รกึษาตวัแทนหรอืเป็นพนกังานในองค์กรอืน่ๆ กจิกรรมนัน้ๆ
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้า
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ของบรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และจะต้องไม่ทําให้เกดิผลเสยีหาย
ต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
 6)  ห้ามมิให้ผู ้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตําแหน่งใด 
ในองค์กรอื่น ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือกิจการ 
ที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ในการ
รายงานข้อมลูส่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
และพจิารณา และหลงัจากนัน้ให้คณะกรรมการตรวจสอบนาํสรปุข้อมลู
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานให้แก่คณะกรรรมการบริษัททราบ และ
พจิารณาต่อไปโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูต้ดิตามผลอย่างต่อเนือ่ง
ซึง่ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามข้ีอมลูส่วนได้ส่วนเสยีของกรรมการผูบ้รหิาร
และพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแต่อย่างใด
 • บริษัทได้กําหนดมาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณี 
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1.	 พนักงานและครอบครัว
 มาตรการป้องกันกรณคีวามเสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังาน 
 และครอบครัว
 ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนกังานอย่างทัว่ถงึ และปฏิบติัตามนโยบายการดูแลพนกังานอย่าง
เคร่งครัด และได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทํางาน ซึ่งในปี 2557 บริษัท 
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

2.			 ลูกค้าและเจ้าหนี้
 มาตรการป้องกันกรณคีวามเสียหายจากการละเมดิต่อลกูค้าและ 
 เจ้าหนี้
 ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้าและ
จดัให้มฝ่ีายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Service) ขึน้ เพือ่เป็นศนูย์ร้องเรยีน 
สําหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
 เพือ่ป้องกนักรณคีวามเสยีหายจากการละเมดิต่อลกูหนีแ้ละเจ้าหน้ี
ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการ 
ทําธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณา 
ตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ
 ซ่ึงในปี 2557 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ 
ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

3.			 ผู้ถือหุ้น
 มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น
 ปัจจบุนับรษิทัดาํเนนิการปกป้องและดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 
ทัง้สทิธใินการได้รบัข้อมลูสารสนเทศ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
 ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินผลและติดตามการดําเนินการเพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากการละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมินจากทั้งภายใน
องค์กรซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการท่ีดําเนินการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและ
ประเมินผลจากภายนอกในรูปของโครงการประเมินคุณภาพ การจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสํานักงาน 
ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนเป็น
ประจําทุกปี
 สําหรับในปี 2557 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณี
ความเสียหายจากการละเมิดและไม่มีความเสียหายจากเรื่องอื่นๆ 
หรือข้อร้องเรียนในการจํากัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ

4.		 นักวิเคราะห์	นักลงทุนและสถาบันการเงิน
 มาตรการป ้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต ่อ 
 นักวิเคราะห์	นักลงทุนและสถาบันการเงิน
 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้นักวเิคราะห์และนักลงทนุจากสถาบนัการเงนิ
ได้รบัทราบข้อมลูการดาํเนนิงานของบรษิทั และแนวโน้มผลประกอบการ
ในอนาคตอย่างเป็นประจํา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือไม่น้อยกว่า
ปีละ 4 คร้ัง อีกทั้งยังมีการจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor  
Relations - IR) โทร. 0 2511 5427 ต่อ 893 หรอืในลกัษณะการเข้าพบ  
one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น  
ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูล
จากนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินแต่อย่างใด

3.3	 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
 1.  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านทาง Call Center หมายเลข 0 2511 5427 ต่อ 114 และ
ผ่านทาง Intranet ของบริษัทสําหรับพนักงาน
 2.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช ่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึง
กรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อนักลงทุน

3.4	 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงาน
ทางการเงินหรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
โดยการไม่เปิดเผย และเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกระบวนการดําเนินการ 
หลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําการ
รวบรวม สรุปเรื่องดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบ 
ต่อบริษัท จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

4.1		 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 •  ในรอบปี 2557 บริษัทได้ทําการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิต่างๆ ตามเกณฑ์
ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางระบบ Online 
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
อีกทั้งไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกําหนด
 •  นอกจากนี้บริษัทยังได้นําข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผย 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัท 
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ําเสมอ และจดัให้มทีัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4.2	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 •  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหาร 
ระดับสูงสําหรับปี 2557 ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
ผู้บริหารระดับสูง
 1.  การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ่
ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย ความยติุธรรมและการจงูใจทีเ่พยีงพอ 
การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด- 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด 
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
 2.  โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณา 
ในเบื้องต้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และ
การกําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
 3.  ทั้งนี้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียด 
ค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย นอกจากน้ียังต้อง
เปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทําหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น 
ทีป่รกึษาและรวมถงึส่วนทีไ่ด้รบัจากการเป็นกรรมการ และการทําหน้าที่
อื่นเช่นที่ปรึกษาในบริษัทย่อยเป็นต้น
 4.  ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทําหน้าที่ 
ในฝ่ายบริหาร และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ 
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

 • คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานําเสนอวงเงิน
และรายละเอยีด การตอบแทนกรรมการ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื่ออนุมัติกําหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 11.7 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการ
ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู ้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู ่ในหัวข้อ 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็น
กรรมการของบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3	 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
 •  บรษิทัได้มกีารจดัทํารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญช ี
รายละเอยีดปรากฏในหวัข้อรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

4.4	 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิทและคณะอนกุรรมการ
 •  คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของ
บรษิทั ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท 
ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้ เพือ่ช่วยในการศกึษารายละเอยีดตดิตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด
จํานวน 5 คร้ัง ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  
มีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้
กรรมการได้ศกึษาและพจิารณาล่วงหน้าเฉลีย่ 7 วนัก่อนการประชมุ และ
เปิดโอกาสให้กรรมการอภปิรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบ โดยทัว่กนั
โดยมเีลขานกุารคณะกรรมการและทีป่รกึษากฎหมายเข้าร่วมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของกรรมการด้วยเพื่อให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตาม 
และตรวจสอบได้ สําหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินผู้สอบบัญชีและ 
ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งน้ีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 4/5 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 5/5 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 5/5 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 5/5 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/5 

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
จ�านวนครั้งทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557
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คณะกรรมการบริหาร
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบรหิารได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิาร
จัดการกิจการของบริษัท พิจารณากําหนดนโยบายต่างๆ แผนธุรกิจ 
แผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจําปี 2557 ของบริษัท 
เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติติดตาม กํากับและ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ีได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย และได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาส
ตลอดปี 2557 รวมถงึผลประกอบการประจําปีให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
การท�าหน้าที่สรรหา
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 จํานวน 4 คน โดยพิจารณา 
ถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่ง
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนมีความเหมาะสม จึงนํา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป 
อีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีได้พิจารณาอนุมัติ 
ดังกล่าว

ตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัท และ 

บรษิทัย่อย พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเป็นประจําทกุเดอืน รวมถงึการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช ีในการ

หาแนวทางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ร่วมกนั และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานผลสรปุเรือ่งทีส่าํคญัให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และได้

ให้ความเหน็จากการทําหน้าทีผ่่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี

 สําหรับ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด

จํานวน 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ตรวจสอบแต่ละคนดังนี้

 สําหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 
ทุกคน

การท�าหน้าที่ก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการพจิารณา
กําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นพนักงานและ 
ผูบ้รหิาร และกําหนดรายละเอยีดการจดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
สําหรับปี 2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทน
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี

6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 5/5 

7. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 3/5 

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 5/5 

10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 4/5 

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 5/5 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล 10/10

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 10/10

3. นายนฤนาท รัตนะกนก   6/10

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
จ�านวนครั้งทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557

ล�าดับ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด
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ขนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนัตลอดจนคาํนงึถงึผลประกอบการ ผลงาน สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นําเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
พิจารณาอนุมัติดังกล่าว
 สําหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมทั้งหมดจํานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 
ทุกคน

4.5	ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 • คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอ 
ทันเวลาและโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 
ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
ทั่วไป และภาครัฐที่เก่ียวข้องและสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูล 
เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข่าวกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั รายละเอยีดการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก 
ยิ่งขึ้น
 •  บริษัทได้จัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผน 
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสมซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
 1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจําไตรมาสละ 1 คร้ัง และใน
กรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม
บรษัิทกจ็ะเชญิให้นกัวเิคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นกรณีๆ
ไป
 2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก ่
นักลงทุนเช่นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1	 นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 • คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจ 
โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์
และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การ 
บริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ 
ตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายจัดการจึงได้กําหนดหลักการกํากับกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับกิจการที่ดีต่อไปนี้

 •  การคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอ
บคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทาํการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
 •  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 •  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกันและภายในระยะ
เวลาทีกํ่าหนด โดยผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้อง
ต่างๆ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิท
เป็นต้น
 • การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท
ในการกํากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
 • การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน
 •  การควบคุมและการบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม
กับการดําเนินกิจการของบริษัท
 • การดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2	 โครงสร้างคณะกรรมการ
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 11 คน ซึ่ง
มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความ
พยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการ 
ที่เข้มแข็ง
 • คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เป็นสําคัญ ดังน้ันประธานกรรมการของบริษัท 
จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือกรรมการผู้อํานวยการ
 • สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
ได้กําหนดวิธีการที่เป็นทางการ และยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็นสําคัญ 
โดยปราศจากอทิธพิลของผูถ้อืหุน้ทีม่อีาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบรหิาร คอื 
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  
โดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม  โดยพิจารณาคุณวุฒิ 
ความสามารถ ประสบการณ์ทํางาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของ
กรรมการบริษัทและ/หรือในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือก
กรรมการที่ เหมาะสมได ้แล ้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
 •  คณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีการเป ิดเผยรายชื่อของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการ 
รายบุคคลตําแหน่งอายุประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ประสบการณ์ทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโดยได้เปิดเผย
ไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัท
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5.3	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 •  คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้าํวิสยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ ้นโดยรวม 
คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรรมการและฝ่ายบรหิารชัดเจน โดยฝ่ายบรหิารจะเป็นผูห้าข้อมลู
ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ
 •  คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความ
มั่นคง และมีความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้ร่วม
กบัฝ่ายบรหิารพจิารณาทบทวนกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิทีเ่หมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึกาํหนดเป้าหมาย แผนธรุกจิ 
และแผนงบประมาณ โดยคํานงึถงึการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุและ
ความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทําหน้าที่
ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 •  คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาล 
ในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นํา 
ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ 
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติ การทํารายการระหว่างกันกับบริษัท 
ทีเ่กีย่วข้อง หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง รวมถงึการแบ่งแยกขอบเขต
อาํนาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน ระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ
กบัผูบ้รหิารและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุอาํนาจ
และสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่างอิสระ

5.4	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายการระหว่างกัน 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผล 
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสําคัญ โดย 
ยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคําส่ัง หรือ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและ 
ความเหมาะสมของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
 •  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการและขั้นตอน 
การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม มส่ีวนร่วมในการพจิารณารายการ และกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการท่ีนําเสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดย
ทั่วไปในรายงานประจําปี

5.5		 จริยธรรมทางธุรกิจ
 • คณะกรรมการบริษัทได ้จัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับ 
ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู ้บริหารและ 
พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือ

ประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอและเคร่งครัดโดยครอบคลุมทั้งด้าน 
การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ 
และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดตลอดจนเร่ืองการรับสินบนของขวัญ 
และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
 • คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั  การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการการดาํเนินการของฝ่ายบรหิาร 
และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ 
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.6		 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 •  โครงสร ้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการที่ เป ็นกรรมการอิสระกรรมการที่ไม ่เป ็นผู ้บริหารและ 
เป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 
5 คน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมกีรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 11 คน
โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จํานวน 5 คน (ร้อยละ 45)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน (ร้อยละ 55) 

5.7		 การรวมหรอืแยกต�าแหน่งเพือ่การถ่วงดลุอ�านาจการบรหิารงาน
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบ ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้
บุคคลผูดํ้ารงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูดํ้ารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใด 
คนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่จํากัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุล 
การบริหารงานได้

5.8	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
	 บริษัท
 • ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัได้ทาํหน้าทีใ่นการพจิารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้ง
กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึง 
งบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเหน็ชอบในนโยบาย
ดังกล่าวไว้แล้วน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจํา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 •  คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณ
ต่างๆ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึง
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มาตรฐานด้านจรยิธรรมท่ีบรษิทัใช้ในการดําเนนิธุรกจิ และคณะกรรมการ
ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
 •  คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบการควบคมุด้านการรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.9		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 •  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการ 
ในฐานะประธานในที่ประชุม จะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอ 
ทีก่รรมการจะอภปิรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และจดั
ให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและ 
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
 • ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 นั้น ในช่วง 
ปลายปี 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากําหนดการ
ประชุมประจําปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุม 
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้า 
และจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
 •  ในการกําหนดจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทํา
กาํหนดการประชมุประจําปีพร้อมระบเุรือ่งทีต้่องพจิารณาในการประชมุ
แต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การจัดประชุม 
ในเดอืนมนีาคม เพือ่พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปี และกาํหนดวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุ้นของบริษัท การจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 
และธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่  
1, 2 และ 3 รวมถึงการจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณา 
งบประมาณประจําปีของบริษัท เป็นต้น
 • ในการจดัประชมุแต่ละครัง้ในปี 2557 เลขานกุารคณะกรรมการ
บรษิทัได้จดัส่งเอกสารประชมุให้แก่กรรมการพจิารณาล่วงหน้าเฉลีย่ 7 วนั 
ก่อนการประชุมและได้มีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม
 •  การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราช-
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดโดยเปิดโอกาส 
ให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และมี
เลขานุการคณะกรรมการ และท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุม 
และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของกรรมการด้วย เพือ่ให้กรรมการและผูเ้กีย่วข้อง  สามารถตดิตามและ
ตรวจสอบได้
 • ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการ

จะใช้เวลาในการประชมุประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซึง่เป็นเวลาเพียงพอทีฝ่่าย
จัดการจะนําเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปราย
ปัญหาสําคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได ้
ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและสอบถาม 
ที่ประชุมว่าจะมีผู ้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
หรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

5.10	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 โดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ได้จัดทํา “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self  Assess-
ment) นําเสนอคณะกรรมการบริษัท ทําการพิจารณาเป็นรายบุคคล 
เพือ่พจิารณาผลงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรงุประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลการทํางานให้ดีขึ้น

5.11	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งเป ็น 
คณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

5.12	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 •  คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใน 
คณะอนกุรรมการต่างๆ เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง
โดยมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director  
Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล้ว
 •  เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มเีอกสารคูม่อืกรรมการ 
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์  
การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ เปน็ต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
 • คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จัดทํารายงานเพื่อทราบเป็นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้อํานวยการได้เตรียม 
ความพร้อมในเรือ่งผูส้บืทอดงาน ในกรณีทีต่นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ไว้แล้ว
 • คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างสําหรับการพัฒนา 
ผูบ้ริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรายงานเป็นประจาํ
ทกุปีถงึสิง่ทีไ่ด้ดําเนินการไปในระหว่างปีและพจิารณาควบคูก่บัแผนการ
สืบทอดงาน
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 โครงสร้างการจดัการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

ค�านิยาม
1.1	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  หมายถงึ  กรรมการภายนอก
ซึง่ไม่ได้มตํีาแหน่งเป็นผูบ้รหิาร หรอืพนกังานประจําของบรษิทั และไม่ได้ 
เป็นกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษิทั รวมทัง้
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ 
ทําหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกดิรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1.2	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการที่เป็นผู ้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มี 
ส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจํา มีอํานาจในการจัดการและมี
อํานาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารจํานวน 5 คนรวมเป็น 
คณะกรรมการบริษัทจํานวน 11 คน เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความ 
เหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชงิลกึ และ
วางแผนกลยุทธ ์ในการดําเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการที่ไม ่ได ้ 
เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 เป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงินการธนาคาร การบริหาร 
สินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมายและความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทําให้
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป 
อย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือ 
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญ

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัคอื นายวชิา พลูวรลกัษณ์
นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท
 1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
 2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทได้
 3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของ
บรษิทั ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจเพือ่ให้
บุคคลดังกล่าวมอีาํนาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และภายในเวลา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
 4. กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ในเรื่องนั้น
 5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น 
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
 6. การใดทีพ่ระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด
ว่าต้องได้รับมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะกระทาํได้กต่็อเม่ือ
ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมัติงบดุล
และบญัชกีาํไรขาดทนุ การพจิารณาจดัสรรเงนิกําไรและจดัสรรเงนิไว้เป็น
ทุนสํารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
กําหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนและ
กําหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางส่วนทีส่าํคัญให้แก่บคุคลอื่น การซื้อหรอืรับโอนกิจการของบริษัทอืน่
มาเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การทําแก้ไขหรือเลิก

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมด	11	คนดังนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

-

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 34.46%

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 0.34%

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง %ถือหุ้น

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 3.43%

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 0.06%

6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 0.44%

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

0.08%

8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

9. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

10. ร้อยตํารวจตรี
     เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ -

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ -

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง %ถือหุ้น

GO
VE

RN
AN

CE



41บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

สัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่
กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท 
ทําขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัท 
ในเครอื โดยระบจํุานวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี
 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยม ี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก
 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบริษทั
 5. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ ้นส่วนใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ 
อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการรายใด
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กําหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอํานาจ
อนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ

(2) กรรมการอิสระ

ค�านิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท	หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจ 
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผู้มีอํานาจควบคุม
รวมถึงอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ประจําของบริษัท หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรส 
ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล 
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ 
ผู้มีอํานาจควบคุม

 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้
บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่
 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้ 
 7. สามารถทําหน้าที่คุ ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั และสามารถเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สําคัญของบริษัท
ได้
 โดยกรรมการอิสระทําหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระ 
เพื่อให้นโยบาย แผนการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท 
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ให้มคีวามเท่าเทยีมกนั อนึง่ การกําหนด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ม ี
ความเคร่งครดัมากกว่าทีก่าํหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความ
สามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมี
คุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับทางการ และ
ขอเชิญท่านเหล่าน้ันเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่า
กรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได ้มีมติให ้แก ้ไขคุณสมบัติ 
ของกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนได้ประกาศใช้พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�านิยาม
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ หมายถงึ ผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ
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นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยลําดบัเดยีวกนั ตลอดจนมคีณุสมบตัแิละหน้าที่
ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ 
ข้อบังคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ 
ของงบการเงินได้ รวมทั้งการทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคน 
มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกําหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกําหนด 
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการ 
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของ
นายชัย จรุงธนาภิบาล ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ 
ตรวจสอบที่ได้นําส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
ใหม่เพิ่มเติมแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน มวีาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร “Audit Committee” ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยมรีายนามกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
3 คน ดังนี้

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้
 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได ้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษัท
 (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได ้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง 
ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
 ทัง้นี ้ ในกรณทีีก่ารดาํเนนิการเรือ่งใดทีก่รรมการท่านใดหรอืบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้งการมีส ่วนได้ส ่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการได้มาหรือจําหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) 
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต ้องนําเสนอเรื่องดังกล ่าวต ่อ 
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

(4) คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู ้บริหารจํานวน 4 คน ดังมีรายนาม 

ต่อไปนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 
และเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
ดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ

3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย
 2. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและ 
ทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริษัท
  3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู ้หรือให้กู ้ยืมเงิน หรือการ 
ขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้คํ้าประกัน
หรอืการชาํระ หรอืใช้จ่ายเงนิเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษิทั เช่น 
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายใน
วงเงินสําหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 60 ล้านบาทหรอืจํานวนเทยีบเท่า
 5.  มีอํานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตําแหน่งที่ 
ไม่สงูกว่าตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  6. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
  7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร 
โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
 8. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ 
สําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
 ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น  
จะไม่รวมถงึการมอบอาํนาจทีท่าํให้คณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมติั 
รายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ
บริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต ้
ข้อบังคับ หรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ค�านิยาม

กรรมการสรรหา

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง  
ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ชื่อ

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร

3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร

4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร

ต�าแหน่ง กําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนี้จะต้องมีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้ง
การทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท  
ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็น
กรรมการอิสระจํานวน 3 คน และเป็นกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า 
กรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกําหนดข้ึน และ 
เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นว่า นายชัย 
จรงุธนาภบิาล ซึง่เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 
ในด้านการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร 
ระดบัสงู จงึได้มมีตแิต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน 4 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา

 1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะ
มาดาํรงตําแหน่งดงักล่าว เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ
และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

  3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงาน
อื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน

  1. กาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทั  คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือ 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

ชื่อ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่ง
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  2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ
บริษัทในแต่ละปี

  3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชมุ
หรือรายงานอ่ืนใดที่ เห็นว ่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต ่อ 
คณะกรรมการบริษัท

  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(6) เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที ่
ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัข้อกฎหมายระเบยีบ
และข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
  2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและ
ประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทัและข้อปฏบัิติ
ต่างๆ รวมถงึปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทั และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อ 
หน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบตามระเบยีบและข้อกาํหนดของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู ้ถือหุ ้นและดูแลผู ้ถือหุ ้น 
อย่างเหมาะสม
  4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (ก)  ทะเบียนกรรมการ
  (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของบริษัท
  (ค)  หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
  5. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร
  6. สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
  7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

(7) คณะผู้บริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คนดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโบว์ลิ่ง

รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รักษาการตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟิล์มภาพยนตร์

3. นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า

4. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี

5. นายกิตติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง

6. นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา

7. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์

8. นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

 1. กาํหนดแผนธรุกจิ แผนการลงทนุ และแผนงบประมาณประจาํปี

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

บริษัท

 2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบาย 

การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดําเนินงานของบริษัท

บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจ และแผน 

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 3. พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อ 

การดําเนินการต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัท หรือตาม 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

 4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และ 

เลกิจ้างผูบ้รหิารและพนักงานในทกุตาํแหน่ง รวมถงึการกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าที ่และผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยถ้าเป็นตาํแหน่ง

ระดับเทียบเท่าต้ังแต ่ผู ้อํานวยการอาวุโสขึ้นไป ให ้รายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและถ้าเป็นตําแหน่งระดับเทียบเท่า 

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดําเนินการภายใต้ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 5. แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้าน

บัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการบริหารทั่วไปรวมทั้ง

เอกสารสําคัญอื่นๆ

 6. กําหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คําสั่ง

ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายในเพื่อใช้เป็น

แนวทางการปฏบิตังิานของพนกังานทกุคนและเพือ่ให้การบรหิารจดัการ

ภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนด

 7. แต่งต้ังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่ จําเป็นต่อการดําเนินงาน 

เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั้งทนายความ

เพื่อฟ้องร้องดําเนินคดีหรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 8. มอบหมายเพือ่ให้บุคคลอืน่ปฏบิตังิานหรือกระทําการอย่างหนึง่

อย ่างใดแทนตนตามที่ เห็นสมควรและสามารถยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้



45บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติ 
เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณา 
อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 
ไม่เกิน 11.7 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปี และเบี้ย
ประชุมจํานวน 6.6 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษจํานวน 5.1 ล้านบาท 
ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

 9. รายงานผลการดําเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ
บริษัท
 10. ดาํเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
 ทั้งนี้ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ไม่มอํีานาจอนมุตักิารดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารปี	2557

ค่าตอบแทนอื่น
 นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษัทยังได้จัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่นําใบสําคัญ 
แสดงสทิธดัิงกล่าวเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท้ังนี ้เพือ่เป็นการ

ตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทํางานกับบริษัทต่อไป
ในระยะยาวโดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้

 ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ได้จัดสรร ให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ดังนี้

1. นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารพื้นที่เช่า 0.35

2. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี 0.35

3. นายกิตติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง 0.35

4. นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโฆษณา 0.25

5. นายอภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 0.35

6. นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ 0.25

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 800,000 1,041,038

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 662,500 1,041,038 

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 608,333 335,325 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ 583,334 335,325 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 583,333 335,324 

6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 500,000 335,325

7. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ 500,000 335,325 

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

687,500 335,325

9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

587,500 335,325 

10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 587,500 335,325

11. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 500,000 335,325 

บ�าเหน็จพิเศษ
(บาท)ต�าแหน่งชื่อ

ค่าตอบแทนรายปี
และเบี้ยประชุม

(บาท)

เงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7 30.83

ค่าตอบแทน จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)จ�านวนราย

ชื่อ จ�านวนหุ้น	(ล้าน)ต�าแหน่ง
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 คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุ
ภายในและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในระดบับรหิาร
และระดบัปฏบิตักิาร คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารมหีน้าที่
และความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัให้ม ีและรกัษาไว้ซึง่ระบบ
การควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการกาํหนดทศิทางการดาํเนนิ
ธุรกิจ การพฒันาระบบสารสนเทศ และการสือ่สาร เพือ่สนบัสนนุ
ระบบการตัดสินใจการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และ 
การกําหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจน
มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานแต่ละสายงาน 
ไว้อย่างชัดเจน การกําหนดกรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
รวมถึงการมีมาตรการควบคุม และขั้นตอนในการทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู ้สอบบัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็น  
และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 
ทั้งในด้าน การเงิน การดําเนินงาน และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัการประกอบกจิการ และดําเนนิธรุกจิของบรษัิท เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการปฏิบัติงาน และกิจกรรมสําคัญของบริษัท ได้ดําเนินการ
ตามแนวทางทีกํ่าหนด และมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีความอิสระสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดลุได้อย่างเตม็ทีค่ณะกรรมการจงึกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 
10 คร้ัง เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ระหว่างกันความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึง 
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน และ
พิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน 
ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และติดตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทได้กําหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ 
ข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู ้อื่นรวมถึง 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหาร 
ในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตน 
หรือผู้อื่นดังนี้

 1. ดาํเนนิการแจ้งให้ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถงึภาระหน้าท่ี
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส 
และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535

 2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู ้บริหารทราบว่า 
ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญัรวมถงึข้อมลู
งบการเงินของบริษัท ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัย์ ควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั
ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระ
สําคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น 
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

 ท้ังนี้บริษัทยังได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 
ในการนาํข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวัไว้ใน
ระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึง 
ขั้นให้ออกจากงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
 ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 บรษิทัมนีโยบายจดัให้มกีารอบรมภายในให้กบัพนกังานของ
บริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้ โดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และจากคําแนะนําของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละ 
สายงาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมและ
สมัมนากบัหน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนมนีโยบาย
ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจ
และรักษาให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ คอื ในกรณี
ปกติที่บริษัทไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพ่ิมหรือ
ขยายงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษัทมีนโยบายจ่าย
เงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตาม
กฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกําหนด
ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได ้
ตามความเหมาะสม และตามความจําเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือ 
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มีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท เป็นต้น

การควบคุมภายใน
 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทําแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในประจําปี2557 ขึ้น และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งน้ีแบบประเมิน 
ดังกล่าวได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว
 การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในบรษิทัได้พิจารณาทัง้หมด 5 ส่วนด้วยกนั ประกอบ
ด้วยส่วนที ่1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ส่วนที่ 3 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ส่วนที่ 4 
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information &  
Communication) และส่วนที ่5 ระบบการตดิตาม (Monitoring 
Activities) โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องมอีย่างเพยีงพอแล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่าย
จัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2557 แล้วมี 
สาระสําคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที	่1	การควมคมุภายในองค์กร	(Control	Environment)
 คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายและ
แผนการดาํเนนิธรุกจิของบริษัททีช่ดัเจนและวดัผลได้ เช่น กาํหนด
ให้จัดทําแผนประจําปี (Annual operation plan) และแผน 
ระยะกลาง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision 
& Mission) ของบริษัท เมือ่แผนดังกล่าวได้รบัการอนมุตั ิผูบ้รหิาร
จะนําไปกําหนดเป็นแผนงาน (Action Plan) ในหน่วยธุรกิจ 
ของตน เพื่อให้พนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในการกําหนดเป้าหมายและ
แผนการดาํเนินธุรกิจดังกล่าว ทางผูบ้รหิารจะติดตามผลอยูต่ลอด
ตามความเหมาะสมเพือ่ให้ทราบว่าผลดาํเนนิงานเป็นไปตามแผน
หรอืไม่ หากมปัีญหาหรอืเหตกุารณ์ทีจ่ะทาํให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน
จะสามารถปรบักลยทุธ์แผนงานในการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงทีและ
จะมีการรายงานให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ โดย 
ผู้บริหารอาจขอปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในช่วงระหว่าง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเร่ืองดังกล่าวได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายและ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทว่าฝ่ายบริหารได้จัดทําอย่าง
รอบคอบ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานผลการดําเนนิงานในอดตีถงึปัจจบุนั
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ 
รวมถึงแนวทางท่ีคณะกรรมการได้ให้หลกัการไว้ อกีท้ังได้พจิารณา
ทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแล้วว่า
มีความรู ้ และความสามารถที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง 
โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า 
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคล้องต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กํากับดูแลให้มี 
หน่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจํา

 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยมีการทบทวน
โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับ
ธรุกจิ และสิง่แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ เพือ่ให้มกีาร
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงานใหญ่ และหน่วยงาน 
ส่วนกลางได้จัดแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่ง 
ทําหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้งที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการบริหารงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทมีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศ
ให้ผู ้บริหารและพนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏบัิตตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ 
การบรหิารทัว่ไปทีร่ดักมุมกีารควบคมุภายในเพยีงพอเพือ่ป้องกนั
การทุจริตโดยนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานมีอยู่ใน 
รูปแบบคู่มือปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผัง 
การปฏิบัติงาน (Business process flow) รวมถึงประกาศ
ระเบียบคําสั่งต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพื่อทําการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ให้การทํางานมีประสิทธิภาพรัดกุมและป้องกันการทุจริต

 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัท 
ได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านการ
บรกิารจงึให้ความสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย และวธิปีฏบิตังิาน
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ในเรื่องความเป็นธรรมต่อคู่ค้าที่ใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจ 
ตามปกติ และมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ด้วยการปฏิบัติ 
ที่เท่าเทียมกัน เป็นธรรม เปิดเผยและโปร่งใส

ส่วนที่2	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงและติดตามอย่างสม่ําเสมอ 
โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน และ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญเพื่อที่บริษัทจะดําเนินการจัดการ และบริหาร
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อย่างเหมาะสม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษทัได้มี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

 บรษิัทได้ทาํการวเิคราะห์อย่างระมัดระวังถงึเหตุการณท์ีจ่ะ
ทําให้ปัจจัยท่ีเป็นความเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุไว้นั้นเกิดขึ้นเพื่อให้
เป็นสญัญาณเตอืนภยัในการตดิตามและจดัการบรหิารความเสีย่ง
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทได ้ กําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์
ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันที่จะมี 
ผลกระทบกับบริษัท

 บรษัิทได้มกีารจดัประชมุผูบ้รหิารเพือ่รายงานความคบืหน้า
ปัญหาและการแก้ไขเป็นประจําทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉิน 
ที่เกิดขึ้นและมีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร และทําความเข้าใจ
กบัพนักงานทกุคนในองค์กรเพือ่รบัทราบ และปฏบิตัติามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการ 
ในการติดตามเหตุการณ์ และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ต้องดําเนินการ 
แก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ 
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริษัทดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้

 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยมกีารกําหนดตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งในการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ส่วนที่	3	การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)	
 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และวงเงิน
อาํนาจอนุมติัของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน และเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรซึง่มกีารทบทวนให้เหมาะสมต่อการบรหิารและ
การปฏิบัติงานพร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รับทราบอํานาจ 
ดําเนินการของฝ่ายบริหารด้วย

 บรษิทัได้จดัแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (1) หน้าทีอ่นมุตัิ 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที ่
ในการดแูลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจากกนัอย่างชดัเจน เพือ่เป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มีการจัด Work Flow ที่แสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 บริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการและข้ันตอนอนุมัติการทํา
รายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และได้กาํหนดไว้เป็นนโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผู้บริหารและ
พนักงาน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มี
ส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นีใ้นการตดัสนิใจอนมุตัธิรุกรรมใดๆ กต็าม บรษิทั
ได้คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสําคัญและกรณี 
เป็นธรุกรรมทีอ่าจมคีวามขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบหรอืขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนแล้วแต่กรณี

 บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทํา
ธุรกรรมกับผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง ในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทใน 
ระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
อย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดย
บรษิทัได้ส่งให้กรรมการของบรษิทัเข้าไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจ
ของบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็น
กรรมการเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 บริษัทได้มีมาตรการท่ีจะให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดย
บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อติดตามกฎหมาย
และระเบียบหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช้ และทําหน้าที่ให้คําปรึกษา 
และให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหาร
สนับสนุนให้บริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กําหนด

ส่วนที่	4	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information	&	Communication)	
 บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียด 
เกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สําคัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็น
ข ้อมูลประกอบการตัดสินใจล ่วงหน้า และหากเร่ืองใดม ี
รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทก็จะจัดให้มีข้อมูล
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เพิ่มเติมเพ่ือแจกเป ็นเอกสารประกอบการประชุมให ้ กับ 
คณะกรรมการในวันประชมุ ทัง้นีห้ากในระหว่างการประชุมมกีาร
ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือ
ผู ้ที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการ
ประชุมเพื่อให้ทันกาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ผ ่านมา 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับ
กรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูล 
แก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 บริษทัได้จดัทาํรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดย
บนัทกึรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระสาํคัญรวมถงึข้อเสนอแนะข้อท้วงตงิ
และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธาน
กรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือ 
เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

 บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่

 บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการปรับนโยบาย
บัญชตีามหลักการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปให้เป็นไปตามฉบบัปัจจบุนั
ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

ส่วนที่	5	ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
 บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปี 
เพ่ือขออนุมตักิบัคณะกรรมการบรษัิท โดยฝ่ายบรหิารจะรายงาน
ความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

 บริษัทกําหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการ
ปฏบัิตงิานรายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือนในรปูแบบต่างๆ เช่น 
Key Performance Index เป็นต้น ในการประชุมแต่ละระดับ
ของพนักงาน และฝ่ายบรหิารเพือ่รายงานความคบืหน้า และดําเนนิ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายที่กําหนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นการลด 
และกระจายความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ ซึง่บรษัิทสามารถปรบั
วธิกีารปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และปัจจยัต่างๆ
ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม

 ผู ้บริหารของบริษัทเป็นผู ้กําหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้ึนและได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หน้าที่ในการให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายในของบริษัท 
อย่างสมํ่าเสมอว่าการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
ที่กาํหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตัิตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คําปรึกษา
และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายใน  
โดยมุง่เน้นให้เกดิการควบคมุตนเอง (Self-Control) ทัง้นีจ้ะมกีาร
รายงานผลต่อผู ้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิจารณา และรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายใน
อย่างสมํ่าเสมอ

 ผู ้บริหารของบริษัทเป็นผู ้กําหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ
รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

 ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทีว่างไว้อย่างสมํา่เสมอ รวมถึงการให้คาํแนะนาํทีเ่กีย่วข้อง
กับการควบคุมภายในด้วย ทั้งนี้จะมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร
ระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ

 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา 
ทุกเดือนในกรณี ท่ีข ้อบกพร ่องท่ีเป ็นสาระสําคัญเร ่งด ่วน 
จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที เพื่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ดาํเนนิการแก้ไขให้ทนัการณ์ อกีทัง้ยงัได้กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
สมํ่าเสมอ

 หน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะคอยติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง 
ข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกเดอืน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่ได้ทําการตัดสินใจ 
ดาํเนนิการในเรือ่งต่างๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อช่ือเสยีง และฐานะ 
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต หรือการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัท ยังมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณ์
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะทางการเงินของ
บรษิทัอย่างมนียัสาํคญัตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานจํานวน 

2,496 คน เพื่อรองรับการให้บริการสําหรับลูกค้าที่เติบโต 

อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ  

สือ่โฆษณา พืน้ทีเ่ช่าและบรกิาร รวมถงึธรุกจิสือ่ภาพยนตร์ อกีทัง้

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสาขาที่จะเปิดใหม่ด้วย โดย 

ในปี 2557 บรษิทัได้เพิม่จาํนวนสาขาอกี 9 แห่งเพือ่ให้ครอบคลมุ

พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนในต่างจังหวัด

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

ค่าตอบแทนบุคลากร
 สําหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

751 ล้านบาท โดยรวมบริษัทย่อยจํานวนเงินทั้งสิ้น 61 ล้านบาท 

ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ 

ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 นอกจากน้ีบรษิทัได้จดัค่าตอบแทนอืน่ๆ ให้แก่พนกังาน เช่น

ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล 

การผลิต เป็นต้น และบริษัทยังได้จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้าง

แรงจงูใจและตอบแทนการปฏบิติังานให้มุง่ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเตม็

ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกและการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

 บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก 

แล้วทําการฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตําแหน่งจาก

ภายใน ทําให้ได้พนกังานทีคุ่น้เคยกบัการดําเนนิงานและยงัมส่ีวน

ช่วยสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับพนักงาน ท้ังยังจูงใจ 

ให้พนักงานทํางานอยู ่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให  ้

ผลตอบแทนในระดับท่ีเท ่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรม 

เดยีวกนั นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ในการทํางานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่าง 

เต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะท่ีทํา 

พร้อมกับการทํางาน (On-the-job training) และในลักษณะ

อบรมงาน (Functional training) สําหรับในกรณีท่ีเป็นการ 

ฝึกอบรมพร้อมกับการทํางาน บริษัทจะให้พนักงานที่ฝึกหัด ได้มี

โอกาสช่วยพนกังานทีอ่าวโุสกว่า โดยพนกังานทีอ่าวโุสกว่าจะเป็น

พีเ่ลีย้งดแูลให้คาํแนะนาํ และช่วยชีแ้นะตลอดทกุขัน้ตอน ส่วนการ

อบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ

ท้ังท่ีดําเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่ง

พนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอก

เป็นคนจัด เช่น การฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการ 

อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งบริษัทยังจัดการจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ 

(Soft Skills) อาทิ ทักษะการเป็นผู้นํา การพัฒนาทักษะการขาย

และการตลาด การพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิค 

งานบริการ ฯลฯ อีกด้วย

 นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษา 

ทีต้่องการใช้เวลาทีว่่างเว้นจากการเรยีนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการ

ฝึกประสบการณ์การทํางาน โดยบรษิทัได้จดัให้นสิตินกัศกึษาได้มี

โอกาสฝึกทํางานในบางตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะ

และช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน

สํานักงานใหญ่  359

โรงภาพยนตร์ 1,170

โบว์ลิ่ง 620

ขายโฆษณา 51

ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า 175

สื่อภาพยนตร์ 121

รวมจํานวนพนักงาน 2,496

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

สายธุรกิจหลัก จ�านวนพนักงาน
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	 บมจ.	สยามฟิวเจอร์ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ รายได้

	 ดีเวลอปเมนท์ ถือหุ้นท�งตรงอยู่ 1. ร�ยได้ค่�โฆษณ� 2.02 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  ร้อยละ 23.89 2. เงินปันผลรับ 4.30 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กเงินลงทุน

   3. ร�ยได้อื่น 1.70 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   

   ค่าใช้จ่าย  

   1. ค่�เช่� ค่�บริก�ร  24.65 เป็นก�รเช่�พื้นที่เพื่อดำ�เนินธุรกิจ  

     และค่�ส�ธ�รณูปโภค  โรงภ�พยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบ

       ด้วยส�ข�ฉะเชงิเทร� ส�ข�แจ้งวฒันะ และส�ข� 

       พัทย�ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้�และเป็น 

       ร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก

       คณะกรรมก�รตรวจสอบ

    2. ค่�ใช้จ่�ยอื่น 0.81  เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     ลูกหนี้ก�รค้� 2.62 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     ลูกหนี้อื่น  24.97 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เงินมัดจำ�  5.00 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้อื่น 12.68 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

 บจ.	รัชโยธิน	อเวนิว บริษัทร่วมที่บริษัทฯ  ค่าใช้จ่าย

  ถือหุ้นท�งตรงอยู่ 1. ดอกเบี้ยจ่�ย 1.77 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  ร้อยละ 50 และถือหุ้น     อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี

  ท�งอ้อมผ่�น 2. ค่�ใช้จ่�ยอื่น 0.38 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  บมจ. สย�มฟิวเจอร์   เจ้�หนี้อื่น 1.64 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  ดีเวลลอปเม้นท์ 

  (บริษัทร่วมของบริษัทฯ)

  ในอัตร�ร้อยละ 11.95    
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน	ปี	2557		(โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

	 บุคคล/	นิติบุคคลที่	 	ความสัมพันธ์	 	ประเภทรายการ	 ปี	2557	 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 ล้านบาท
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	 กองทุนรวมสิทธิการ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ รายได้ 

	 เช่าอสังหาริมทรัพย์	 ถือหุ้นท�งตรงอยู่ 1. ค่�บริห�รจัดก�ร 41.93 เป็นค่�ตอบแทนในก�รบริห�ร

 เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์ ร้อยละ 33.00   และค่�ตอบแทน  อสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้�

 ไลฟ์สไตล์    บริห�ร  และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบ

     อสังห�ริมทรัพย์   จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   2. ค่�ส�ธ�รณูปโภค 25.64 เป็นค่�ตอบแทนก�รใช้ส�ธ�รณูปโภคที่บริษัทฯ

       ให้บริก�รแก่กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�  

       อสังห�ริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  

       ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้�และเป็น  

       ร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก

       คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   3. เงินปันผลรับ 105.96 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กเงินลงทุน

   ค่าใช้จ่าย  

   1. ค่�เช่�และค่�บริก�ร 152.09 เป็นก�รเช่�พื้นที่เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงภ�พยนตร์ 

       และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภ�ยใต้พื้นที่ก�รบริห�รจัดก�ร 

       ของกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์

       เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นร�ยก�ร 

       ปกติท�งก�รค้�และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�น

       คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   2. ค่�ใช้จ่�ยอื่น                1.97 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ลูกหนี้ก�รค้� 2.09 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ลูกหนี้อื่น 6.06 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เงินมัดจำ�  3.46 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้ก�รค้� 1.04 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้อื่น 0.07 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เงินรับล่วงหน้� 27.06 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   จ�กก�รให้เช่�ที่ดิน 

   (รวมอยู่ใน "หนี้สิน

   ไม่หมุนเวียนอื่น")

	 บุคคล/	นิติบุคคลที่	 	ความสัมพันธ์	 	ประเภทรายการ	 ปี	2557	 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 ล้านบาท
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    เงินมัดจำ� (รวมอยู่ใน 120.00 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    "หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") 

    หนี้สินต�มสัญญ� 20.82 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    เช่�ก�รเงิน (รวมอยู่ใน 

    "เงินกู้ระยะย�วจ�ก

    สถ�บันก�รเงิน")

	 บจ.	ไทยทคิเกต็เมเจอร์ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ  รายได้

  ถือหุ้นท�งตรงอยู่ 1. เงินปันผลรับ 21.00 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กเงินลงทุน

  ร้อยละ 40.00 2. ร�ยได้อื่น 3.63 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ค่าใช้จ่าย  

   ค่�ใช้จ่�ยอื่น 0.60 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ลูกหนี้อื่น 1.25 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้อื่น  1.71 เงินที่บริษัทฯ ข�ยตั๋วให้และรอทำ�คืนในเดือน

       ถัดไป

	 บจ.	เมเจอร์	กันตนา	 กิจก�รร่วมค้�ที่บริษัทฯ  รายได้

	 บรอดแคสติ้ง ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น  1. ค่�บริห�รจัดก�ร 0.48 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  2. ค่�เช่�และบริก�ร 1.77 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 3. ค่�โฆษณ� 5.87 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 

  (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)  ลูกหนี้ก�รค้� 0.20 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  ร้อยละ 41.61 เจ้�หนี้อื่น 0.42 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

	 บจ.	เค	อารีน่า กิจก�รร่วมค้�ที่บริษัทฯ  รายได้  

  ถือหุ้นท�งตรง 1. ค่�บริห�รจัดก�ร 2.46 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  ร้อยละ 50.00 2. ร�ยได้อื่น 2.55 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ลูกหนี้ก�รค้� 1.02 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   ลูกหนี้อื่น 0.27 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้อื่น 0.06 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

	 บจ.	ทรานส์ฟอร์เมชั่น กิจก�รร่วมค้�ที่บริษัทฯ รายได้  

 ฟิล์ม ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น ค่�บริห�รจัดก�ร 4.63 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส ค่าใช้จ่าย  

  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ต้นทุนส่วนแบ่งค่� 1.46 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ภ�พยนตร์ 

  ร้อยละ 26.42
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	 บจ.	แมคไทย บริษัทที่คุณวิช�   รายได้ 

  พูลวรลักษณ์  1. ค่�เช่� ค่�บริก�ร 33.88 เป็นก�รให้เช่�พื้นที่ในอ�ค�รของบริษัทฯ และ

  ถือหุ้น ร้อยละ 100     และค่�ส�ธ�รณูปโภค  บริษัทย่อย ประกอบด้วยส�ข�รัชโยธิน สุขุมวิท 

       รังสิต สำ�โรง และเมโทรโพลิส เป็นร�ยก�ร

       ปกติท�งก�รค้� และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�น 

       คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

    2. ค่�โฆษณ� 4.10 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    3. ดอกเบี้ยรับ 0.14 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    4. ร�ยได้อื่น 1.10 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    ค่าใช้จ่าย  

     ต้นทุนค่�โฆษณ� 0.56 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    ลูกหนี้ก�รค้� 2.24 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    ลูกหนี้อื่น  0.11 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    ลกูหนีต้�มสญัญ�เช่�ก�รเงนิ 1.74 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    เจ้�หนี้ก�รค้� 0.06 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    เงินรับล่วงหน้�จ�กก�ร 14.07 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    ให้เช่�ที่ดิน (รวมอยู่ใน 

    “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)

    เงินมัดจำ� (รวมอยู่ใน 5.67  เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

    “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)

	 บจ.	เวลแอด บริษัทที่คุณวิช�และ  ค่�บริก�รที่ปรึกษ� 23.40 เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รโครงก�ร 

  คุณภ�รดี พูลวรลักษณ์      อัตร�เดือนละ 1.95 ล้�นบ�ท โดยมีอ�ยุ 

  ถือหุ้นร้อยละ 70 และ     ของสัญญ� เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2555 ถึง

  ร้อยละ 25 ต�มลำ�ดับ     วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ซึ่งได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�

       เห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว 

       เป็นร�ค�ที่ตกลงกันต�มที่กำ�หนดในสัญญ�  

       เป็นก�รคิดค่�ตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1  

       ของร�ยได้ ซึง่ตำ�่กว่�เมือ่เทยีบกบัประธ�นบรหิ�ร

       ของบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

       ประเทศไทย ทัง้นีคุ้ณวชิ�ไม่ได้รบัค่�ตอบแทนอืน่ใด
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	 บจ.	เวล	ซีนีเพล็กซ์ บริษัทที่บิด�และ รายได้  

  ม�รด�คุณวิช�  1. ร�ยได้ค่�บริห�ร 4.80 ร�ยได้ค่�บริห�รง�นอัตร�เดือนละ 4 แสนบ�ท

  พูลวรลักษณ์   จัดก�ร  เป็นค่�บริห�รศูนย์ของส�ข�ปิ่นเกล้�ในส่วน  

  ถือหุ้นร้อยละ 20      ของบิด�คุณวิช� เป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้�

  และร้อยละ 20 ต�มลำ�ดับ    และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบ 

  และคุณวิช� พูลวรลักษณ์    จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

  ถือหุ้นร้อยละ 10 ค่าใช้จ่าย   

   ค่�เช่�อุปกรณ์ 18.51 ค่�เช่�อุปกรณ์อัตร�เดือนละ 1.54 ล้�นบ�ท  

       เป็นก�รเช่�อุปกรณ์โรงภ�พยนตร์จำ�นวน 8 โรง  

       โดยมีอ�ยุของสัญญ� 15 ปี เริ่มตั้งแต่

       วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกร�คม  

       2560  ซึ่งได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�เห็นชอบจ�ก

       คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว เป็นร�ค�ตล�ด  

       เทียบได้กับร�ค�อุปกรณ์โดยรวมของ

       โรงภ�พยนตร์ทั้งหมดของเซ็นทรัล 

       ส�ข�ปิ่นเกล้� ซึ่งมีโรงภ�พยนตร์ อีจีวี  

 หจก.	เวล	 บริษัทที่บิด�และ ค่าใช้จ่าย

	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ม�รด�คุณวิช� 1. ค่�เช่�พื้นที่ 26.95 เป็นก�รเช่�พื้นที่และบริก�รส่วนกล�ง

   พูลวรลักษณ์ถือหุ้น   ค่�บริก�ร  เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงภ�พยนตร์ส�ข�ปิ่นเกล้� 

  ร้อยละ 50 และ   และค่�ส�ธ�รณูปโภค  โดยมีค่�เช่� 800 บ�ทต่อเดือนต่อ ตร.ม. 

  ร้อยละ 10 ต�มลำ�ดับ     โดยมีอ�ยุของสัญญ� 15 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

       1 กุมภ�พันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2560

       ซึง่ได้ผ่�นก�รพจิ�รณ�เหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร

       ตรวจสอบแล้ว เป็นร�ค�ตล�ดของเซ็นทรัล 

       ปิ่นเกล้�

   ลูกหนี้อื่น 0.02 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้ก�รค้� 0.75 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   เจ้�หนี้อื่น 0.02 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ
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	 บจ.	เพชรปิ่นเกล้า บริษัทที่คุณวิช�	 	 ค่าใช้จ่าย	

  พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น  1. ค่�เช่�พื้นที่ 33.97  เป็นค่�สิทธิก�รเช่�โครงก�รเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  ร้อยละ 99.99    ค่�บริก�ร  (ปิ่นเกล้�) ซึ่งได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�เห็นชอบ

     และค่�ส�ธ�รณูปโภค  จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว 

        เป็นร�ค�ตล�ดของเซ็นทรัล ส�ข�ปิ่นเกล้�

   2. ค่�ใช้จ่�ยอื่น 0.94 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้ก�รค้� 0.33 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้อื่น 1.61 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

	 บจ.	รัชโยธิน	อเวนิว	 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น รายได้

	 แมเนจเมนท์ ท�งอ้อมผ่�น ค่�บริห�รจัดก�ร 0.32 เป็นร�ยได้ค่�บริห�รง�นอัตร�เดือนละ

  บมจ. สย�มฟิวเจอร์     27,000 บ�ท ของส�ข�รัชโยธินซึ่งเป็นร�ยก�ร

  ดีเวลอปเมนท์      ปกติท�งก�รค้� และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�น

  ร้อยละ 11.95 และถือหุ้น    คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

  ท�งอ้อมผ่�น บจ.รัชโยธิน

   อเวนิว ร้อยละ 50.00    

    

   ค่าใช้จ่าย  

   1. ค่�ส�ธ�รณูปโภค 1.46 เป็นค่�บริก�รส�ธ�รณูปโภคสำ�หรับก�รเช่�พื้นที่ 

       เพื่อสำ�หรับสำ�นักง�นของบริษัทฯ ในบริเวณ

       รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้�  

       และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก 

       คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   2. ดอกเบี้ยจ่�ย 0.66 เป็นร�ยก�รที่เกิดก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 

       อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี

     ลูกหนี้อื่น  8.51 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้อื่น 0.12 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

 บจ.	เอส	เอฟ	 บริษัทที่บริษัทฯ ค่าใช้จ่าย 

 ดีเวลอปเมนท์ ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น 1. ค่�เช่�พื้นที่ 47.52 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

  บมจ. สย�มฟิวเจอร์   ค่�บริก�ร และ

  ดีเวลอปเมนท์   ค่�ส�ธ�รณูปโภค

  ร้อยละ 11.70 2. ค่�ใช้จ่�ยอื่น 3.69 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้อื่น 9.36 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ
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	 บจ.	พีวีอาร์ บริษัทที่บริษัทฯ รายได้

  ถือหุ้นท�งตรง เงินปันผลรับ 3.32 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กเงินลงทุน

  ร้อยละ 5.62 

	 บจ.	วี	ฟิตเนส	 บริษัทที่คุณภ�รดี  รายได้

  พูลวรลักษณ์  1. ค่�บริห�รจัดก�ร 0.45 เป็นร�ยได้ค่�บริห�รง�นที่คิดต�มอัตร�เงินเดือน

  ถือหุ้น 99.99%     และค่�น�ยหน้�ของพนักง�นบริษัทฯ

       ที่ทำ�ง�นให้ ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้� 

       และเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก 

       คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   2. ค่�เช่�  18.88 เป็นก�รให้เช่�พื้นที่ในอ�ค�รของบริษัทฯ 

     ค่�บริก�ร และ  และบริษัทย่อย

     ส�ธ�รณูปโภค

   3. ร�ยได้อื่น 1.41 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     ลูกหนี้ก�รค้� 0.42 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   

 บจ.	สยามฟิวเจอร์	 บริษัทที่บริษัทฯ ค่าใช้จ่าย 

	 พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น 1. ค่�เช่� 14.11 เป็นก�รเช่�พืน้ทีแ่ละบรกิ�ร ของส�ข�เอสพล�น�ด

  บมจ. สย�มฟิวเจอร์    ค่�บริก�ร  เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงภ�พยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง

  ดีเวลอปเมนท์   และส�ธ�รณูปโภค  ซึ่งเป็นร�ยก�รปกติท�งก�รค้� และเป็นร�ค� 

  ร้อยละ 23.89     ตล�ดซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก  

       คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

   2. ต้นทุนค่�โฆษณ� 2.40 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

   3. ค่�ใช้จ่�ยอื่น 0.40 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     ลูกหนี้อื่น 14.91 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

     เจ้�หนี้อื่น 1.94 เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

	 บุคคล/	นิติบุคคลที่	 	ความสัมพันธ์	 	ประเภทรายการ	 ปี	2557	 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 ล้านบาท
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	 	 กลุ่มผู้ถือหุ้น			 จ�ำนวนหุ้น	 ร้อยละ

	1.	วิชำ	พูลวรลักษณ์		 306,140,100	 34.5%

	2.	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด	 85,014,035	 9.6%

	3.	STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 68,072,600	 7.7%

	4.	STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 54,269,221	 6.1%

	5.	LITTLEDOWN	NOMINEES	LIMITED	3	 30,828,000	 3.5%

	6.	ภำรดี	พูลวรลักษณ์	 30,470,436	 3.4%

	7.	N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	11	 19,780,400	 2.2%

	8.	MORGAN	STANLEY	&	CO.	INTERNATIONAL	PLC	 18,483,330	 2.1%

	9.	HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 19,038,896	 2.1%

10.	CHASE	NOMINEES	LIMITED	1	 10,723,700	 1.2%

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	10	รำยแรก	ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	มีดังนี้
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 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน  
มีรายละเอียดดังนี้

ESOP-W4
โครงกำรเสนอใบส�ำคัญแสดงสิทธิผู้บริหำรและพนักงำนครั้งที่	4
 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ   ระบุชื่อผู้ถือ  และเปลี่ยนมือไม่ได้ 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิ  จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจํานวน 108 ท่าน
ราคาเสนอ    ไม่มีราคาเสนอ (หน่วยละ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ    ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ   วันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
      ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ 9 เมษายน 2560

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาํหรบัปี 2557 มใีบสําคัญแสดงสทิธฯิ ทีอ่อก จํานวน 8,570,000 หน่วย (โดยมใีบสําคญัแสดงสทิธท่ีิไม่ได้จดัสรรจํานวน 120,000 หน่วย)  
มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.948 บาทต่อหน่วย

วันที่ออก

จ�ำนวนที่ออก

(หน่วย)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

(หน่วย/หุ้น)

รำคำกำรใช้สิทธิ

(บำท/หน่วย)

ก�ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ

เริ่ม สิ้นสุด

10 เมษายน 2555 8,690,000 1.000 15.440 30 มิถุนายน 2557 9 เมษายน 2560

1

2

3

30 มิถุนายน 2557

30 กันยายน 2557

30 ธันวาคม 2557

916,271

1,248,058

318,164

13,696,418.91

18,655,970.98

4,755,915.47

สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ปรับสิทธิ

จ�ำนวนที่ออก

(หน่วย)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

(หน่วย/หุ้น)

รำคำกำรใช้สิทธิ

(บำท/หน่วย)

28 กุมภาพันธ์ 2556

10 เมษายน 2557

8,570,000

8,570,000

1.017

1.033

15.182

14.948

ผลกำรใช้สิทธิ		ESOP-W4	

กำรใช้

สิทธิ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี

จ�ำนวน

หุ้นสำมัญที่ได้

รับกำรใช้สิทธิ

จ�ำนวนเงิน

เพิ่มทุน

ทั้งหมด	(บำท)

วัตถุประสงค์
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปี 2557

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ฉลองครบรอบ 20 ปี แชร์ความสุขคืนให้กับลูกค้าและสังคม 
1 ธันวาคมนี้ ใจดี...แจกตั๋วหนังให้ชมฟรี 200,000 ที่นั่ง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รับรางวัลองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ 
จาก กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

 คณุอภชิาต ิคงชยั รองประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารธรุกจิโรงภาพยนตร์ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป 
จํากัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กร 

 คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน) จดักจิกรรมฉลองครบรอบ 
20 ปี “Sharing Major Dream” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า 
ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แจกบัตรชม
ภาพยนตร์ฟรี 200,000 ที่นั่ง เชิญชวนลูกค้าร่วมทําบุญบริจาค
เงินที่น่ังละ 20 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ 
มูลนิธิครอบครัวข่าว และ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ นําไปช่วยเหลือ

สังคม พร้อมเปลี่ยนสโลแกนจากเดิม “สุดยอดเมืองหนังและ 
ศนูย์รวมความบนัเทงิระดบัโลก หรอื The World Best Cinema 
and Entertainment Complex” เป็น “ร่วมสร้างฝันบันเทิง
ระดบัโลก หรอื Sharing the world’s best entertainment 
dreams” ท่ีพร้อมจะสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ของทุกความลํ้าจากโลกบันเทิงฮอลลีวู ้ดจะนํามาไว้ที่ 
เมืองไทยให้สัมผัสก่อนใคร 

เวลาร่วม 20 ปี มุ่งมั่นและยืนหยัดส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านหลักๆ ท้ังส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์รอบการกุศลต่างๆ  
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน และปลุกจิตสํานึก 
ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พร้อมก่อตัง้ 

CSR ทีม่คีวามเป็นเลศิ จาก พล.ต.อ อดลุย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน
สถาปนาครบรอบ 12 ปี ณ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ ซึ่งได้คัดเลือกองค์กรที่มีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมในเชิงรุก ซึ่งดําเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่ม
เป้าหมายในสงัคมได้อย่างเหมาะสม โดย เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ 
ได้ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมมาตลอดระยะ

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อ 
เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม 
ข้ึนเมือ่ ต้นปี 2556 โดยมุง่เน้น
ช่วยเหลอืส่งเสรมิ และพฒันา
คุณภาพชีวิ ตของน ้องๆ 
คนพิการ และผู ้ สู งอายุ 
ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
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กิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ”
เปิดตัว “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” 
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ด้อยโอกาส

 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ ที่ปรึกษา และ 
คณุวชิา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการ  มลูนธิ ิเมเจอร์ แคร์  
ร่วมกันเป็นประธานจัด กิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม 
ให้เต็มหัวใจ” เพื่อเปิดตัว โครงการ “ห้องหนังเพื่อการ
เรียนรู้” ประกอบด้วย TV LED 42 นิ้ว ชุดเครื่องเสียง 
โฮมเธียเตอร์ แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดี  
ทางมูลนิธิฯ ต้องการให้เป็นห้องหนังที่ให้ทั้งสาระความรู้
รวมถึงความบันเทิงควบคู่กันไป โดยจะพิจารณาการไป
จดัตัง้ห้องหนงัเพือ่การเรยีนรูม้อบให้กบัโรงเรยีนในชนบท 
ที่มีน้องๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนกระจายไปทั่วประเทศ ปีละ 10 
โรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้มีพื้นที่มุมๆ หนึ่งของโรงเรียน 
สาํหรับทํากจิกรรมการเรยีนรูน้อกห้องเรยีนร่วมกนัโดยมี
คุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดี
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ที่ช่วยเปิด
โลกทศัน์ด้านความคดิ ก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจดีๆ ทีน้่องๆ 
สามารถนํามาใช้เป็นตัวอย่างในชีวิตได้ โดยมูลนิธิจะจัด 
คัดสรรภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีใหม่ๆ คุณภาพสูง 
ให้อย่างต่อเนื่อง 
 พร้อมทัง้มอบโอกาสทางการศึกษาด้วยการ มอบทนุ 
การศึกษาประจ�าปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
สําหรับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ และได้
ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงมาจากความ
รู้สึกของน้องๆ ที่มีต่อภาพยนตร์ที่ได้ชมและต่อมูลนิธิฯ 
ส่งกลบัมา และจะได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเพือ่รบัมอบทนุ

การศกึษาให้กับน้องๆ 2 กลุม่ คอื กลุม่น้องๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน ซึง่เดนิทาง
มาจาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด กาํแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 
หนองบวัลําภู หัวหิน และกลุ่มน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและ 
สติปัญญาอีก 10 ทุน จาก บ้านราชาวดี กรุงเทพฯ บ้านราชาวดี 
สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ กรุงเทพฯ โรงเรียนสอนคนตาบอด 
พระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพัทยา ศูนย์
พฒันาการเดก็เลก็ (พเิศษ) ชลบรุ ีซึง่มลูนธิฯิ หวงัว่าโอกาสทางการศึกษา
เหล่านี ้จะกลายเป็นแรงบนัดาลใจและผลกัดนัให้น้องๆ ได้มโีอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไป
 มาร่วมกนัเตมิเตม็โอกาส สร้างรอยยิม้ และมอบความสขุให้กบัน้องๆ 
คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ร่วมกับมูลนิธิฯ ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคได้ท่ี โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์  
ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ ทกุสาขาทัว่ประเทศ หรอื โอนเงนิเข้า บญัชธีนาคารกสกิร
ไทย สาขาอเวนวิรัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขท่ี 627-2-14037-3 ทุกความช่วยเหลือจะเป็นกําลังใจอันสําคัญยิ่ง 
ทีจ่ะผลกัดนัให้มลูนธิฯิ เดนิหน้าสร้างสรรค์สิง่ดีๆ  ส่งต่อความสขุด้วยการให้ 
เพื่อจะทําให้รอยยิ้มของน้องๆ ไม่จางหาย และสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ได้ 
ในทุกวัน 

กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” 

 ในปี 2557 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม 
“เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้” โดยได้นาํน้องๆ ด้อยโอกาส  
เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์ 
ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จํานวน 90 ครัง้ รวม 24,901 คน พร้อม
มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนไปแล้ว 24,901 ชุด และนํา 
ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ จํานวน 23 ครั้ง รวม 5,277 
คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ที่ สมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี แม่สอด จ.ตาก จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก  
จ.นครสวรรค์  จ.อยธุยา แกลง  จ.ระยอง  จ.อบุลราชธานี  
อมตะนคร ศรีราชา พัทยา จ.ชลบุรี จ.ร้อยเอ็ด นวนคร 
จ.ปทุมธานี ศาลายา จ.นครปฐม สุขุมวิท-เอกมัย  
อ้อมใหญ่ สําโรง กรุงเทพมหานคร   
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 ในปี 2557 มีเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดทํา
และนําเสนองบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ดังนี้

ภาพรวมของบริษัท

 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ดําเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแข็ง ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ 
ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 
 ในรอบปี 2557 บรษิทัได้ขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสูต่ลาด
ต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื 
AEC ซึ่งประเทศแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์ คือ 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยบริษัทในนาม บริษัท เมเจอร์ 
โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท แพลตินั่ม 
ซีนีเพล็กซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้งบริษัท เมเจอร์ 
แพลตินั่ม กัมพูชา จํากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 70% ขณะที่
แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วน 30% พร้อมทั้งขยายสาขา 
ในประเทศเพิ่มอีกจํานวน 9 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและ
ต่างจังหวัด ประกอบกับการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทําให้ ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ บริหารโรงภาพยนตร์ 
อยู่ทั้งหมด  520 โรง ให้บริการได้กว่า 124,809 ที่นั่ง โบว์ลิ่ง 
388 เลน ห้องคาราโอเกะ 235 ห้อง ลานสเก็ตนํ้าแข็ง จํานวน 
5 ลาน และพื้นที่ให้เช่า 50,450 ตารางเมตร 
 สําหรับกลุ ่มธุรกิจสื่อภาพยนตร์นั้น หลังจากที่ได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการในระหว่างปี 2556 ทําให้เกิด
กระบวนการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่การผลิต
ภาพยนตร์และสือ่ภาพยนตร์ การนาํภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ 
การจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบของวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์  
ตลอดจนการเผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียม และจําหน่าย
ลขิสทิธิภ์าพยนตร์ และเพือ่รองรบัการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ในเดือนสิงหาคม 2557 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) จึงได้ร่วมทุนกับอีก 4 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จํากัด และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ 
จํากัด ร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ บริษัทละ 28.57% โดย 

คิดเป็นมูลค่ารายละ 50 ล้านบาท และบริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ 

พลัส จํากัด ลงทุนในสัดส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 

1,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เปิดบริษัทใหม่ชื่อ 

บรษิทั ทรานส์ฟอเมชัน่ ฟิล์ม จํากดั มวีตัถปุระสงค์เป็นบริษทัผลิต

ภาพยนตร์ไทย และยังมีแผนท่ีจะทําการตลาดภาพยนตร์ไทยสู่

ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

 การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากประเทศกัมพูชาแล้ว 

บริษัท ยังถือหุ้นใน บริษัท พีวีอาร์ จํากัด (PVR) ซึ่งเป็นบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศอนิเดยี เป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ช้ันนํารายหนึ่งของประเทศอินเดีย และเป็น 

ผู้บุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์

รายแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ในปัจจุบันพีวีอาร์  

บริหารโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นเป็น 454 โรงภาพยนตร์ 102 สาขา

ในประเทศอินเดีย 

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานในปี 2557

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 8,623 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้และการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ 

ได้ดังนี้

 

       

 รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เกิดจากทุกธุรกิจของบริษัท

เติบโตขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์

รวม อาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึน จํานวน 519 ล้านบาท เติบโต 

ร้อยละ 10 เมือ่เทียบกบัปี 2556  สาเหตจุากจาํนวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

ประกอบกับจํานวนภาพยนตร์ท่ีทํารายได้สูงเกิน 100 ล้านบาท

คำ�อธิบ�ย และก�รวิเคร�ะห์
ของฝ่�ยจัดก�ร

ส่วนงานธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์

8%
ส่วนงานธุรกิจให้

เช่าพื้นที่และบริการ
6%

ส่วนงานธุรกิจ
โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ

6%

ส่วนงานธุรกิจ
สื่อโฆษณา

13%

รายได้จากการ
ขายอาหารและ

เครื่องดื่ม
15%

รายได้จาก
โรงภาพยนตร์

52%

M
D&

A



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)        63

มากขึ้น อาทิเช่น ภาพยนตร์ต่างประเทศ 4 เรื่องได้แก่ Trans-
former 4  Spiderman 2 Captain America 2  Maleficent 
และภาพยนตร์ไทยจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ ต�ำนำนสมเด็จ- 
พระนเรศวร 5  ไอ ฟำย แท้งกิ้ว เลิฟ ยู  ส่งผลให้มีลูกค้ามาใช้
บริการมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากธุรกิจ 
สือ่โฆษณาเพิม่ขึน้ด้วย รวมถงึรายได้จากธรุกจิโรงภาพยนตร์ท่ีเปิด
ดําเนินการในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ได้รับ
การตอบรบัเป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ธรุกจิสือ่ภาพยนตร์ในปี 2557 
มีอัตราการเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้
เพิ่มขึ้นจํานวน 237 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 50 
เกดิจากรายได้จากการจาํหน่ายลขิสทิธิภ์าพยนตร์ และรายได้จาก
การจําหน่าย VCD/DVD เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การขายและการผลิต
 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ณ  
สิน้ปี 2557 มมีลูค่า 7,539 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จํานวน 746 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งบริษัทมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายรวมจํานวนประมาณ 6,792 ล้านบาท โดยต้นทุน
รวมเพิม่ขึน้จาํนวน 464 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9  มาจาก
การเพิม่ขึน้ของรายได้ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกต็ามสดัส่วนต้นทนุ
ต่อรายได้มอีตัราลดลงร้อยละ 1.5 (ปี 2557 คดิเป็นอตัราร้อยละ 63 
ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 65) เป็นผลจากการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ สาํหรบัค่าใช้จ่ายรวมทีเ่พ่ิมขึน้จํานวน 282 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก การตั้งค่า 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท เอ็ม วีดี จํากัด และ บริษัท เอ็ม  
พิคเจอร์ส จาํกดั  ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนนิงานของบรษิทั เมเจอร์ 
แพลตินั่ม จํากัด และจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น
 บรษิทัมรีายได้อืน่ ณ สิน้ปี 2557 จํานวน 232 ล้านบาท เมือ่
เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 108 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 32 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทมีกําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป-
เม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัท พีวอีาร์ จาํกดั) ลดลงจากปี 2556
 โดยสรุปบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2557 จํานวน 1,086 
ล้านบาท หรือคิดเป็นผลกําไรสุทธิต่อหุ้น 1.22 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 จํานวน 35 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2557

 สินทรัพย์

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2557 มลูค่า 13,932 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปี 2556 สาเหตุ
มาจากลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้ 148 ล้านบาท มาจาก

การดําเนินงาน และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  
เพิ่มขึ้น 170 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท 
สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และการซื้อหุ้น
เพิม่ทนุ เพือ่รกัษาสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั พวีอีาร์ บลโูอ จาํกดั 

 หนี้สิน

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2557 มูลค่า 7,546 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 จากปี 2556 จาก 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่เพิม่ข้ึนจากการดาํเนนิงาน ในขณะที่
หนีส้นิระยะยาว ลดลงจากการจ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมดําเนินงาน 

 เงินสด

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการที่เทียบเท่า
เงนิสดอยูจ่าํนวน 577 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 82 ล้านบาท จากปี 2556 
เป็นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
ได้มา 1,866 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 
717 ล้านบาท จากการลงทุนในสาขาใหม่ และกระแสเงินสด 
ใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 1,067 ล้านบาท จากการจ่าย
ชําระหนี้เงินกู้ยืม และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 แหล่งที่มาของเงินทุน

 แหล่งที่มาของเงินทุน ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 
มลูค่า 7,546 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
0.2 จากปี 2556 จากปีก่อน โดยเป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 
4,542 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่า 3,003 ล้านบาท 

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 2,235 ล้านบาท

 สภาพคล่องและความสามารถในการท�าก�าไร

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสภาพคล่อง คิดเป็น 0.52 เท่า  
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 0.03 ทั้งนี้เกิดจาก 
บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ความสามารถในการทํากําไร คิดเป็นร้อยละ 12.6 ลดลง  
ร้อยละ 1 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา จากการทีบ่รษิทัมกีาํไรจากการ
จําหน่ายหุ้นในบริษัทร่วมค้าลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรา
กาํไรจากการขายและบรกิาร (ซ่ึงไม่รวมรายได้อืน่) คดิเป็น ร้อยละ 
12.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.6 (ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 
11.9) จากการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6 และ 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2229 2800  โทรสาร 0 2654 5427

นายพิสิฐ  ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0 2344 1000  โทรสาร  0 2286 5050

คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา
บริษัท สํานักกฏหมายสากล พรีเมียร์ จํากัด
เลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0 2646 1888

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2470 1976 โทรสาร 0 2470 1998

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2470 1982  โทรสาร 0 2470 1998

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2470 1976  โทรสาร 0 2470 1998

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2470 1982  โทรสาร  0 2470 1998

การแสดงรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 หน้า

1. ข้อมูลทั่วไป
    1.1 ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ฯลฯ
    1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 
ปกหลังด้านนอก, งบการเงินหน้า 12

16-17

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3.1 การประกอบธุรกิจของบริษัท
    3.2 โครงสร้างรายได้
    3.3 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรอบปีที่ผ่านมา

20 - 27
62 - 63
20 - 27

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
    5.1 ผู้ถือหุ้น
    5.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
    5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

10 - 13, 58
30 - 45

งบการเงินหน้า 83 -84

7. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 62 - 63

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท   1

4. ปัจจัยความเสี่ยง  28 - 29

6. รายการระหว่างกัน   51 -57

ผู้ผลิต / เผยแพร่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)
1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2511 5427-36 โทรสาร 0 2511 5752
http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

ออกแบบ จัดพิมพ์ บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ�ากัด
32/152 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา 
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2945 8051-3  โทรสาร 0 2945 8057
Email : stylecreative@gmail.com  www.style.co.th
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