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สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม *2556 2557 2558

รายได้	(ล้านบาท) 7,713 8,623 8,580

กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	และค่าเสื่อมราคา	(ล้านบาท) 2,161 2,343 2,544

กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท) 1,052 1,086 1,171

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	และค่าเสื่อมราคา	(%) 28 27 30

อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 14 13 14

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท) 13,630 13,932 14,246

หนี้สินรวม	(ล้านบาท) 7,530 7,546 7,598

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(ล้านบาท) 6,099 6,387 6,648

จำานวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	(ล้านหุ้น) 887.6 890.1 892.5

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 6.87 7.18 7.45

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 1.18 1.22 1.31

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท) 1.00 1.05 1.15

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) **85 86 88

อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.70 0.62 0.65

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม	(%) 8 8 8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 17 17 18

จุดเด่นทางการเงิน

*เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้
**อัตราการจ่ายเงินปนผล ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
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จากก้าวสู่ก้าว
ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

เมษายน 2558
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์ควอเทียร์	 ซีเนอาร์ต	 ในศูนย์การค้า	
	 	 ดิ	เอ็มควอเทียร์	ต้ังอยู่บนถนนสุขุมวิท	ให้บริการโรงภาพยนตร์
	 	 จำานวน	8	โรง	(รวมระบบ	IMAX,	4DX	และ	Screen	X	จาก	
	 	 ซีเจ	ซีจีวี	เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	และเอเชียตะวันออก
	 	 เฉียงใต้	 มีจอภาพยนตร์ท้ังหมดสามด้าน	 ใช้เครื่องฉาย
	 	 ทั้งหมด	9	ตัว	และใช้ระบบเสียงดอลบี	แอทมอส)	
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวี	 ซีนีม่า	 สาขานครศรีธรรมราช	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	4	โรง

 พฤษภาคม 2558
 •	 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 สาขาเซ็นทรัล	 ระยอง	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	8	โรง
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 สาขาบิ๊กซี	 น่าน	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	2	โรง

กรกฎาคม 2558
 •	 เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวี	ซีนีม่า	สาขาบิ๊กซี	อุดรธานี	ให้บริการ
	 	 โรงภาพยนตร์จำานวน	4	โรง
	 •	 เปดิโรงภาพยนตรเ์มเจอรซี์นเีพลก็ซ์	สาขาสหไทย	สรุาษฎรธ์าน	ี
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	7	โรง ตุลาคม 2558

	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 สาขาเซ็นทรัล	 สมุย	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	3	โรง
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 สาขาโลตัส	 ขอนแก่น	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	5	โรง
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์พรอมานาด	 ซีนีเพล็กซ์	 ให้บริการ
	 	 โรงภาพยนตร์จำานวน	8	โรง	(รวมระบบ	4DX)

พฤศจิกายน 2558
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์อีสต์วิลล์	 ซีนีเพล็กซ์	 ในศูนย์การค้า
	 	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	 อีสต์วิลล์	 ให้บริการโรงภาพยนตร์
	 	 จำานวน	8	โรง	(รวมระบบ	4DX)

ธันวาคม 2558
	 •	 เปดิโรงภาพยนตร์ไดอานา่	หาดใหญ	่ใหบ้รกิารโรงภาพยนตร์
	 	 จำานวน	5	โรง

สิงหาคม 2558
	 •	บริษัท	เมเจอร์	โฮลดิ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ได้ร่วมทุน
	 	 กับบริษัท	 แพลตินั่ม	 ซีนีเพล็กซ์	 จำากัด	 เปิดให้บริการ
	 	 โรงภาพยนตร์	ภายใต้แบรนด์	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	แพลตินัม	
	 	 ประกอบด้วย	 โรงภาพยนตร์จำานวน	 5	 โรง	 ที่	 ศูนย์การค้า	
	 	 เวียนเทียน	 เซ็นเตอร์	 ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์	
	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โดยบริษัทถือหุ้น
	 	 ในสัดส่วนร้อยละ	 60	 และแพลตินั่ม	 ซีนีเพล็กซ์	 ถือหุ้น
	 	 สัดส่วนร้อยละ	40
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวี	 ซีนีม่า	 สาขาโลตัส	 สุราษฎร์ธานี	
	 	 ให้บริการโรงภาพยนตร์จำานวน	6	โรง
	 •	บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 ได้ลงทุนในบริษัท	เอ็มวีพี	เอ็มพิคเจอร์ส	ฟิล์ม	ดิสทริบิวชั่น	
	 	 (ลาว)	 จำากัด	 ประกอบกิจการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ใน
	 	 ประเทศลาว	จำานวน	40,000	หุ้น	 เป็นเงิน	1.77	ล้านบาท	
	 	 เป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน
	 	 ร้อยละ	36.98	ของทุนจดทะเบียน
	 •	 เปิดโรงภาพยนตร์เวสต์เกต	 ซีนีเพล็กซ์	 บนห้างสรรพสินค้า
	 	 เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต	 บางใหญ่	 ให้บริการโรงภาพยนตร์
	 	 จำานวน	12	โรง	(รวมระบบ	4DX	และ	IMAX)
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ประธานกรรมการ
สมใจนึก	เองตระกูล

	 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจของ
ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัท	 เมเจอร์	
ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	
มคีวามสามารถขบัเคลื่อนตอ่ไปไดค้อ่นข้างดเีมื่อเปรยีบเทยีบกบั
หลายๆ	 บริษัท	 สายธุรกิจหลักได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
จากผลการดำาเนินการประจำาปี	2558	
	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้เติบโต	 อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและลงทุนเดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์รวม
ความบันเทิงแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพ่ือวางรากฐาน
ที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต	ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	
จะพยายามรักษาและบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบ	
ควบคูไ่ปกบัการมองหาโอกาสในการเพิม่มลูคา่เพิม่ใหกั้บบรษิทัฯ	
อีกด้วย	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีส่วนกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เติบโต	 ทั้งจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเนื่อง
ทั่วประเทศ	รวมถึง	ในกลุ่มประเทศ	CLMV	รวมไปถึงการผลักดัน
ใหอ้ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมคีณุภาพและสามารถขยายตลาด
ไปในต่างประเทศ	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยให้ขยายวงกว้าง	 ท้ังหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นในองค์รวม
	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ	
เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ	 ไปกับการเติบโตในส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของธุรกิจสื่อในโรงภาพยนตร์	 และได้กลายเป็น
ส่วนสำาคัญในการสร้างกำาไรให้กับบริษัทฯ	 เพราะเป็นรายได้
ทีเ่กดิขึน้บนสนิทรพัย์ทีม่อียู่	เช่น	การฉายโฆษณาในโรงภาพยนตร	์
เป็นต้น	 แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ	 ก็สร้างการขายส่ือโฆษณา
ในรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงทำาให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น	 อีกทั้งยังเป็น
สื่อโฆษณาที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดี	 ซ่ึงบริษัทฯ	
มีความเช่ือม่ันว่าบริษัทฯ	 มีความสามารถในการทำารายได้เพิ่ม
จากธุรกิจโฆษณาในปี	2559	และในปีถัดๆ	ไปอีกด้วย
	 ในนามของคณะผู้บริหาร	 บริษัท	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	
จำากัด	 (มหาชน)	 ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการ	
พนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
สำาหรับความไว้วางใจ	 ช่วยเหลือ	 และสนับสนุนในทุกด้าน	
ผมรู้ซึง้ในความเชือ่มัน่ทีท่กุทา่นมอบมาใหแ้ละเชือ่วา่ความสำาเรจ็
เช่นนี้จะดำาเนินต่อเนื่องในปีต่อๆ	ไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ

สารจาก

MESSAGEMESSAGE
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MESSAGE

ประธาน
กรรมการบริหาร

	 ปี	 2558	 ประเทศไทยเผชิญปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
อันเป็นผลสืบเนื่องจากหลายปัจจัยลบ	 ได้แก่	 เศรษฐกิจโลก
ที่ผันผวนและชะลอตัว	 ราคาน้ำามันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและมีผล
ต่อการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ	 ถือเป็นอีกปีหน่ึงที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทย	
	 สำาหรับผลประกอบการ	 5	 ปีย้อนหลังของบริษัทฯ	 แสดง
ให้เห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และในปี	 2558	
บริษัทฯ	 มีการขยายการลงทุนเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์
ในประเทศลาว	จำานวน	5	 โรงภาพยนตร์	หลังจากได้เปิดบริการ
ที่ประเทศกัมพูชาไปแล้วเมื่อปี	 2557	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งม่ันใน
การขยายโรงภาพยนตร์ให้คลอบคลุมทั้งในประเทศไทยและ
ในภูมิภาค	 CLMV	 เพ่ือให้เข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญๆ	 เพื่อ
จะสามารถขยายตลาดและฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากข้ึนทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	
	 ในป	ี2559	บรษิทัฯ	ยงัคงจะขยายโรงอยา่งตอ่เนือ่งประมาณ	
80-100	 โรงภาพยนตร์	 รวมถึงพัฒนาสาขาเดิมท่ีมีอยู่ให้มี
ความทนัสมัย	เนน้การตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจ
ของลกูคา้เปน็หลกั	ตลอดจนสรา้ง	Movie	Experience	เพ่ือรองรบั
อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์โดยรวมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
และม่ันคงในอนาคต	รวมถงึ	การนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 	
เข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสก่อนใครด้วยบริการที่ดีที่สุด	 อาทิ

วิชา	พูลวรลักษณ์	

สารจาก

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร

ระบบภาพและเสยีงในโรงภาพยนตร	์การพฒันาระบบการจองตัว๋
อัตโนมัติให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากขึ้น	
	 เรามุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโรงภาพยนตร์ให้มีคุณภาพดีที่สุด
สำาหรับลูกค้า	 โดยอาศัยวิสัยทัศน์	 ความทุ่มเท	 และความพร้อม
ในทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อพัฒนาการดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และ
ธรุกจิ	Distributor	ภาพยนตรไ์ทยในตา่งประเทศใหเ้ปน็ทีแ่พร่หลาย
ในภมูภิาค	CLMV	ตามเปา้หมายของการเปน็ผูน้ำาธรุกจิโรงภาพยนตร์
และผู้นำาด้านไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์
	 ท้ายสุดนี้	 ในฐานะของ	 คณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบคุณ	
คณะผู้บริหาร	พนักงานเมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเท
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความสามารถภายใต้หลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น	พันธมิตรทางการค้า	
และผู้สนับสนุนที่ ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน
การดำาเนินการของบริษัทฯ	ด้วยดีมาโดยตลอด	หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าทุกท่านจะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างม่ันคงกับทางบริษัทฯ	
ต่อไป
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	 3	 ท่าน	
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้ดำาเนินการสอบทานข้อมูล	
และแผนงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน	 และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับรษิทั	รวมถงึใหค้ำาแนะนำาในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง	และระบบควบคมุภายในตอ่ผูบ้รหิาร	สง่เสรมิและผลกัดนั
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	เพื่อให้บริษัทฯ	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น	 9	 ครั้ง	 มีฝ่ายบริหารระดับสูง	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม	และมีการประชุม	 1	ครั้งที่มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย
	 ในการประชุมแต่ละคร้ัง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	 เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี	 แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบญัชแีละการเงิน	การควบคมุภายในและแผนการตรวจสอบ	นอกจากนัน้	คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้บทวนและรบัรองข้อมูล
และรายงานทางการเงินสำาหรับทุกสิ้นไตรมาส	 และได้ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท	
	 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชี
และการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ	 จัดทำารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี	 นำาเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนด
แผนการปฏิบัติงานในอนาคต	 และประชุมอย่างสม่ำาเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ	 จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และภายในเวลาที่เหมาะสม
	 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำารายการ	 และรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี	2558
	 จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 รายงานทางการเงินในปี	2558	มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นที่เชื่อถือได้	
	 2.	 สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี	การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม	และทรัพยากรได้ถูกใช้	
	 	 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	
	 3.	 บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมาย
	 	 ที่เกี่ยวข้อง	
	 4.	 นายพสิฐิ	ทางธนกลุ	แหง่บริษทั	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์	เอบเีอเอส	จำากดั	ผูส้อบบญัชีของบรษิทั	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเหมาะสม	
	 5.	 รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในป	ี2558	มคีวามเหมาะสมและเปน็ไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทั
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 ให้แต่งตั้ง	 นายไพบูล	 ตันกูล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	 4298	
แต่งตั้ง	นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3445	นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
5339	 และนายชาญชัย	 ชัยประสิทธิ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3760	 แห่งบริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จำากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับรอบปีบัญชี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับ
การอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีที่จะมีขึ้นในวันที่	5	เมษายน	2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชัย	จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

17	กุมภาพันธ์	2559
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้

นโยบายที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการได้จัดให้มี

และดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน	 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต

หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 และระบบควบคุมภายใน	 รวมท้ังให้ความเห็นถึงรายงานท่ี

เก่ียวโยง	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน	 ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	

และสามารถสรา้งความเช่ือม่ันอยา่งมีเหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงินของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ณ	31	ธันวาคม	2558

(นายสมใจนึก	เองตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายวิชา	พูลวรลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหาร
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นายวิชา พูลวรลักษณ์  52 ปี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จำานวนหุ้นที่ถือ 32.93%
ประวัติการศึกษา
	 •	ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยันานาชาติ	
	 	 ซานดิเอโก,	สหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2538	-	ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เมเจอร์	
	 	 ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2555	-	ปจัจบุนั	:	ประธานกรรมการบรหิาร,	มลูนธิ	ิเมเจอร	์แคร์
	 •	2546	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท	สยามฟิวเจอร์	
	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
	 	 มหาวิทยาลัย
การเข้าฝกอบรมของกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DCP	-	Director	Certifi	cation	Program

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์  45 ปี
กรรมการและกรรมการบริหาร	
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.13%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
	 •	น้องชายภรรยาประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบอสตัน	
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการบริหาร
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2546	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการ
	 	 บริษัท	สยามฟิวเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	ประธานกรรมการบริหาร		โรงแรมโซฟิเทล	โซ	แบงคอก
	 •	ประธานกรรมการบริหาร		โรงแรมวีรันดา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
	 •		ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	วิวัฒน์ก่อสร้าง	จำากัด
การเข้าฝกอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DAP	-	Directors	Accreditation	Program
	 	

นายสมใจนึก เองตระกูล  71 ปี 
ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 •	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 •	ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต	Upsala	College,	
	 	 New	Jersey	,สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท	เมเจอร์	
	 	 ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2543	-	2547	:	ปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
	 •	2540	-	2543	:	อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
	 •	2539	-	2540	:	อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	เวชธานี	จำากัด	(มหาชน)
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จำากัด	(มหาชน)
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำากัด
การเข้าฝกอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
•	RCP	-	Role	of	the	Chairman	Program
•	DAP	-	Director	Accreditation	Program

นางภารดี พูลวรลักษณ์  54 ปี 
กรรมการและกรรมการบริหาร
จำานวนหุ้นที่ถือ 2.06%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
	 •	ภรรยาประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
	 	 นานาชาติ	ซานดิเอโก,	สหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์	
	 	 มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2541	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายชัย จรุงธนาภิบาล  61 ปี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.08%
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 •	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2523	-	2540	:	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
	 	 การเงิน,	กลุ่มบริษัทไมเนอร์

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ทีมพริซิชั่น	จำากัด	(มหาชน)
	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ค้าเหล็กไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการบริษัท	 สยามฟิวเจอร์	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 (มหาชน)
	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โออิชิ	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อาหารสยาม	จำากัด	(มหาชน)
การเข้าอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	ACP	-	Audit	Committee	Program	
	 •	DCP	-	Director	Certifi	cation	Program

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร  64 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยแช็ปแมน	
	 สหรัฐอเมริกา	
	 •	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยซานดิเอโก	
	 	 สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2538	-	2540	:	Co-Ordinator	บริษัท	รีเจนซี่	จำากัด
	 •	2526	-	2538	:	ผู้จัดการ	บริษัท	เวลคอม	จำากัด

	 •	2520	-	2526	:	Project	Co-Ordinator	
	 	 บริษัท	วิวัฒน์ก่อสร้าง	จำากัด
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โพธารา	จำากัด
การเข้าอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	FSD	-	Financial	Statement	for	Director
	 •	DCP	-	Director	Certifi	ffi		ication	Program
	 •	DAP	-	Directors	Accreditation	Program
	 •	FND	-	Finance	for	Non	-	Finance	Directors

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  73 ปี 
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
	 •	ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีณัฑติ	กติตมิศกัด์ิ	สาขาวชิารฐัศาสตร	์
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 •	ปริญญาโท	Master	of	Public	Administration,	
	 	 Kent	State	University,	สหรัฐอเมริกา	
	 •	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	
	 	 (มหาชน)
	 •	2555	-	ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษา	มูลนิธิ	เมเจอร์	แคร์
	 •	2533	-	2543	:	รองปลัดกรุงเทพมหานคร
	 •	2543	-	2545	:	ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	ที่ปรึกษา	สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	 •	กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย	
	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.	มาสเตอร์	แอด	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	 •	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.	ปรีชา	กรุป	จำากัด	(มหาชน)																																																																
การเข้าอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DAP	-	Directors	Accreditation	Program

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์  61 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	Northeastern	University	,
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 •	ปรญิญาตร	ีสาขาเศรษฐศาสตร	์Tufts	University	,สหรฐัอเมรกิา
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2558	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2547	-	2551	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	
	 	 ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2521	-	2547	:	ตำาแหน่งสุดท้ายกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
	 	 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	ประธานกรรมการ	บรษิทั	เพซ	ดเีวลลอปเมนต	์จำากดั	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำากัด
	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	วนชัย	กรุป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สมิติเวช	จำากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จำากัด
	 •	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
	 •	กรรมการ	ส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
	 •	ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัด	กทม.(กนก.)
การเข้าอบรมของกรรมการ
	 •	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	
	 	 3/2558,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 •	DAP	-	Director	Accreditation	Program	สมาคมส่งเสริม
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 •	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
	 	 (มหานครรุ่นที่	1)	,	สถาบันพัฒนาเมือง
	 •	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นท่ี	16

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			9



นายวิชัย พูลวรลักษณ์  53 ปี 
กรรมการ 
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.32% 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 
	 •	ญาติประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																			
	 •	โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่	รุ่นที่	10	
	 	 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		
	 •	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	 	 (หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	1
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2548	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการ	
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)

	 •	2549	-	ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	วรลักษณ์	พร็อพเพอร์ตี้	จำากัด	
	 •	2550	-	2556	:	ประธานกรรมการ	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 	 รีเสริช	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
	 •	2548	-	2552	:	นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
	 •	2536	-	2547	:	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	อีจีวี	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 •	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	 	 																						
การเข้าอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DCP	-	Director	Certifi	cation	Program	

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  63 ปี
กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา
	 •	แพทยศาสตร์บัณฑิต	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 •	วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
	 	 และการพาณิชย์	(TEPCot)	รุ่นที่	5
	 •	วุฒิบัตร	หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
	 	 เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์	รุ่นที่	1
	 •	ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบันวทิยาการ
	 	 ตลาดทนุ	(วตท.)	รุ่นที่	5
	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	
	 	 ร่วมเอกชน	(วปรอ.)	รุ่น	4414	 	
ประสบการณ์การทำางาน
 •	2555	–		ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)

	 •	2548	-	2549	:	กรรมการคณะกรรมการ
	 	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
	 •		2547	-	2549	:	กรรมการคณะกรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	2554	-		ปัจจุบัน	:	กรรมการ	มูลนิธิ	The	Foundation	of	International	
	 	 Education	(FIE),	NIST	International	School
	 •	2546	-		ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้อำานวยการ
	 	 โรงพยาบาลพระรามเก้า	จำากัด
	 •		2538	-		ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร	บริษัท	รีไล	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 •	2535	-		ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า	จำากัด
การเข้าฝกอบรมของกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DCP	-	Director	Certifi	cation	Program	
	 	 	

นายธนกร ปุลิเวคินทร์  59 ป ี
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์   
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.05%
ประวัติการศึกษา
	 •	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด
	 	 สเตท	อินเตอร์เนชั่นแนล	สหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2538	-	ปัจจบุนั	:	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
	 	 ฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด
	 	 (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)
การเข้าฝกอบรมของกรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
	 •	DAP	-	Directors	Accreditation	Program
	 	

นายกิติกร พุ่มสว่าง  61 ปี  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝายก่อสร้าง
ประวัติการศึกษา
	 •	วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี	
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	2556	-	ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)

	 •	2533	-	2538	:	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
	 	 บริษัท	เวลโก	ดีพาร์ทเมนท์สโตร์	จำากัด
	 •	2521	-	2533	:	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
	 	 ธนาคารมหานคร
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นางจินดา วรรธนะหทัย  52 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 	 จันทรเกษม	
ประสบการณ์การทำางาน
	 •		2551	-	ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 สายงานบรหิารพืน้ทีเ่ช่า	บรษิทั	เมเจอร	์ซนีเีพลก็ซ	์กรุป้	จำากดั
	 	 (มหาชน)
	 •	 2549	-	2551	:	ผู้อำานวยการธุรกิจพื้นที่เช่า
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2538	-	2549	:	ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2536	-	2538	:	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 	 บริษัท	เดอะมอลล์	กรุ้ป	จำากัด
	 •	 2533	-	2535	:	ฝ่ายการขาย	เอจี	วิลคิลสัน	พร้อพเพอร์ตี้
	 •		2525	-	2532	:	ฝ่ายการขาย	ไดนาสตี้	เอเจนซี่	

นายนิธิ พัฒนภักดี  49 ป ี    
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝายสื่อโฆษณา
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์			
	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์การทำางาน
	 •		2556	-	ปจัจุบนั	:	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝา่ยสือ่โฆษณา
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2546	-	2556	:	ผู้จัดการทั่วไป
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีแอด	จำากัด

	 •	 2542	-	2546	:	รองประธาน
	 	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •		2539	-	2542	:	กรรมการผู้อำานวยการ
	 	 Creative	Syndicate	Co.,	Ltd.
	 •	 2533	-	2539	:	ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
	 	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น		
	 •		กรรมการบริษัท	บริษัท	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	จำากัด

นายอภิชาติ คงชัย  49 ปี   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝายธุรกิจโรงภาพยนตร์
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
	 •		ปริญญาโท	MBA	Concentration	Hotel	&	Restaurant	
	 	 Management,	New	Haven	University	CT,	สหรัฐอเมริกา
	 •		ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตรบัณฑติ	สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประสบการณ์การทำางาน
	 •	 2556	-	ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ
	 	 โรงภาพยนตร	์บรษิทั	เมเจอร	์ซนีีเพลก็ซ	์กรุป้	จำากัด	(มหาชน)

	 •	 2552	-	2556	:	ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2551	-	2552	:	รองผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	
	 •	 2545	-	2551	:	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	
	 •	 2537	-	2545	:	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด	
	 	 บริษัท	โอ	จี	ซี	กรุ้ป	จำากัด
	 •	 2535	-	2537	:	Resident	Manager	
	 	 Centre	Point	Q-House	Public	Company

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์  47 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา
	 •		ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •		ปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัรามคำาแหง
	 ประสบการณ์การทำางาน
	 •		2556	-	ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน,
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2555	-	ปัจจุบัน	:	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิ	เมเจอร์	แคร์
	 •	 2552	-	2556	:	ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและ
	 	 เลขานกุารบริษทั,	บรษัิท	เมเจอร	์ซนีเีพลก็ซ	์กรุ้ป	จำากดั	(มหาชน)	

นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย์ 41 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
จำานวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
	 •		ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 	 	
	 •		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
	 	 มหาวิทยาลัยสยาม

	 •	 2534	-	2552	:	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	 	 บริษัท	วิคแอนด์ฮุคลันด์	จำากัด	(มหาชน)
ตำาแหน่งปัจจุบันอื่น
	 •	 กรรมการ	บริษัท	 อีจีวี	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	
	 	 บริษัทในเครือ
	 •	 กรรมการ	บริษัท	สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	
	 •		กรรมการ	บริษัท	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	จำากัด
	 •		กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 กรรมการ	บริษัท	ทาเลนต์์	วัน	จำากัด
	 •	 กรรมการ	บริษัท	เค	อารีน่า	จำากัด

ประสบการณ์การทำางาน
	 •	 2556	-	ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	 	
	 •	 2554	-	2556	:	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	 	
	 •	 2551	-	2554	:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2542	-	2551	:	ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 	 บริษัท	ทิสโก้	อินฟอร์เมชัน	เทคโนโลยี	จำากัด
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คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฟิล์มภาพยนตร์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจโรงภาพยนตร์

ผู้อำานวยการ
ฝายโรงภาพยนตร์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
(นายวิชา		พูลวรลักษณ์)	

รักษาการ

ผู้อำานวยการ
ฝายธุรกิจโบว์ลิ่ง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจ
สื่อโฆษณา

ผู้อำานวยการ
ฝายธุรกิจสื่อโฆษณา

ผู้อำานวยการ
ฝายบริหาร
ศูนย์การค้า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝายก่อสร้าง

ผู้อำานวยการ
ฝายก่อสร้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)

โครงสร้างองค์กร

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ORGANIZATION

12			รายงานประจำาปี	2558



ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ผู้อำานวยการ
ฝายจัดซื้อและ

บริหารค่าใช้จ่าย

ผู้อำานวยการ
ฝายการเงิน
และบัญชี

ฝายกฎหมาย
และกำากับองค์กร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

(นายวิชา		พูลวรลักษณ์)	
รักษาการ

ผู้อำานวยการ
ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจ
บริหารพื้นที่เช่า

ผู้อำานวยการ
ฝายธุรกิจบริหาร

พื้นที่เช่า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

ผู้อำานวยการ
ฝายสารสนเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานการเงินและ
บัญชีและเลขานุการ

บริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวางแผน

กลยุทธ์และ
นักลงทุนสัมพันธ์

(นายวิชา	พูลวรลักษณ์)	
รักษาการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวิชา พูลวรลักษณ์)

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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โครงสร้างการถือหุ้น

บจ.พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(ประเทศอินเดีย)  49%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  33%

บจ.พีวีอาร์ ลิมิเต็ด (ประเทศอินเดีย)  3.95%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะ

บจ.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ 
99.93%

บจ.สยามซีนีเพล็กซ์ 
99.99%

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
99.98%

บจ.อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 
99.96%

บจ.ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ 
แมนเนจเม้นท์ 99.99%

บจ.เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล 99.96%

บจ.เมเจอร์ แพลตินั่ม 
ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) 

69.97%

บจ.เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป  
99.99%

บจ.เค อารีน่า*  
99.99%

*บริษัท เค อารีน่า จํากัด ในป พ.ศ.2557 เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท
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บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  40%

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์  23.86%

บจ.รัชโยธิน อเวนิว  50% (ทางตรง) ,
11.93% (ทางอ้อมผ่านทาง SF)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า
และบริการ

ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
พรอพเพอร์ตี้ 99.99%

บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
เซอร์วิส  99.99%

บจ.รัชโยธิน แมเนจเมนท์ 
99.99%

บจ.รัชโยธิน เรียลตี้ 99.99%

บจ.รัชโยธิน ซีนีม่า
99.99%

บจ.เมเจอร์ 
ซีนีแอด 99.93%

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส          
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

92.46%

บจ.ทีวี ฟอรัม
92.46%

บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 
92.46%

บจ.เอ็มวีดี 
92.46%

บจ.เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ 
92.46%

บจ.ทาเลนต์ วัน 
83.22%

บจ.แปซิฟิค มีเดียเซลล์ 
91.91%

บจ.เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง 41.61%

บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม  
26.42%

บจ.เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส 
ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) 

36.98%

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			15



โครงสร้างบริษัทในเครือ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	
และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	,1839/1-6	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000047
ทุนจดทะเบียน	896,266,347	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	892,519,658	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100.00%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	กรุงเทพ	ไอแมกซ์	เธียเตอร์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544003725
ทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	1,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.93%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	สยามซีนีเพล็กซ์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0105547057656
ทุนจดทะเบียน	150,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	150,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	อีจีวี	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107545000225
ทุนจดทะเบียน	260,001,575	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	260,001,575	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.98%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	อีจีวี	เอ็กซิบิชั่น	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0105539139100
ทุนจดทะเบียน 100,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	100,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	ดิจิตอล	โปรเจคเตอร์	แมนเนจเม้นท์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่	015554048284
ทุนจดทะเบียน 5,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	5,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.99%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	เมเจอร์โฮลดิ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุน
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่	015556003661
ทุนจดทะเบียน	150,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	90,400,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.96%

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เมเจอร์	แพลตินั่ม	ซีนีเพล็กซ์	(แคมโบเดีย)	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำาหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคอื่น
และบริการด้านโบว์ลิ่ง
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่	35-37	ถนน	214	สงกัต	บึงเรียง,	เขตโดนเปญ	เมืองพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0714	E/2014
ทุนจดทะเบียน KHR	400,000,000	(100,000	USD	x	32.5)	=	3,250,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	KHR	400,000,000	(100,000	USD	x	32.5)	=	3,250,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	69.97%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ชื่อบริษัท บริษัท	เมเจอร์	โบว์ล	กรุ้ป	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านโบว์ลิ่ง	คาราโอเกะและการบันเทิง
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034263
ทุนจดทะเบียน 36,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	36,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.99%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ชื่อบริษัท บริษัท	เค	อารีน่า	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการด้านคาราโอเกะ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555064356
ทุนจดทะเบียน 20,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	20,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ชื่อบริษัท	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	พรอพเพอร์ตี้	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1221/39,	1239	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537078910
ทุนจดทะเบียน 78,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 78,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ชื่อบริษัท	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	เซอร์วิส	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1221/39	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016130
ทุนจดทะเบียน 23,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 23,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ชื่อบริษัท	บริษัท	รัชโยธิน	แมเนจเมนท์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016121
ทุนจดทะเบียน 5,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 5,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ชื่อบริษัท บริษัท	รัชโยธิน	เรียลตี้	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539097628
ทุนจดทะเบียน	100,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	100,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ชื่อบริษัท	บริษัท	รัชโยธิน	ซีนีม่า	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1839	ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034255
ทุนจดทะเบียน 10,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 10,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	99.99%

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ชื่อบริษัท	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีแอด	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณา
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544103711
ทุนจดทะเบียน 1,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 1,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.93%
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ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์	โฆษณา	และการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107544000124
ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	1,300,119,176	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	ทีวี	ฟอรัม	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อและโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105538027090
ทุนจดทะเบียน 100,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	100,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	จัดจำาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์	เพื่อจัดทำาวิซีดีและดีวีดี	
และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105548154744
ทุนจดทะเบียน 150,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	150,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	เอ็มวีดี	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	จำาหน่ายแผ่น	วีซีดี	ดีวีดี	และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545084664
ทุนจดทะเบียน 200,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	200,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	แปซิฟิค	มีเดีย	เซลล์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	จำาหน่ายแผ่น	วีซีดี	ดีวีดี	และลิขสิทธิ์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105547163570
ทุนจดทะเบียน 100,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	100,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	91.91%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิตภาพยนตร์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 234	ชั้น	13	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105552004395
ทุนจดทะเบียน 100,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 100,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	ทาเลนต์	วัน	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรูปแบบ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 59/1	ซอยสุขุมวิท	39	วัฒนา	กทม.	10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 010554068617
ทุนจดทะเบียน 40,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	40,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	83.22%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เมเจอร์	กันตนา	บรอดแคสติ้ง	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเคเบิ้ลทีวี
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 991	อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน	ชั้น	5-6	ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน	กทม.	10330
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553012928
ทุนจดทะเบียน	40,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 40,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 41.61%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท	บริษัท	ทรานส์ฟอร์เมชั่น	ฟิล์ม	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 6	ซอยนาคนิวาส	12	ถ.นาคนิวาส	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กทม.	10230
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557122281
ทุนจดทะเบียน 175,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	165,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 26.42%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
ชื่อบริษัท บริษัท	เอ็มวีพี	เอ็ม	พิคเจอร์ส	ฟิล์ม	ดิสทริบิวชั่น	(ลาว)	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	จัดจำาหน่ายภาพยนตร์	ณ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ชั้น	4	เลขที่	13	เวียนเทียน	เซ็นเตอร์	ช้อปปิงมอลล์	ถนนคูเวียง	หมู่บ้านหนองจัน	
เมืองศรีสัตตนาค	นครหลวงเวียงจันทร์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ทะเบียนบริษัทเลขที่ -
ทุนจดทะเบียน KIP	1,000,000,000	(122,775USD	x	36.15)	=	4,438,316	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว KIP	400,000,000	(49,110USD	x	36.15)	=	1,775,327	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	36.98%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท	บริษัท	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจัดจำาหน่ายตั๋วบัตรเข้าชมการแสดง
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	3199	อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์	ชั้น	27	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0105543020073
ทุนจดทะเบียน	10,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	10,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 40.00%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท	บริษัท	สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า	ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 99	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กทม.10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107545000187
ทุนจดทะเบียน 1,776,618,036	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	1,776,607,541	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	23.86%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท บริษัท	รัชโยธิน	อเวนิว	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและบริหารศูนยการค้า
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 99	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กทม.10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105550006391
ทุนจดทะเบียน	135,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	135,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	50.00%	(ทางอ้อม	11.93%)

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	ไลฟ์สไตล์
ประเภทธุรกิจ	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จำากัด	เลขที่	400/22	
อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	6,12	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กทม.	10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่	179/2550
ทุนจดทะเบียน	3,300,000,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	3,300,000,000	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 33.00%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท	บริษัท	พีวีอาร์	บลูโอ	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการโบว์ลิ่ง	คาราโอเกะและการบันเทิง
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 61	บาร์ซาน	ลอค,วสันต์	วีฮาร์	,นิว	เดลี	110	057	ประเทศอินเดีย
ทะเบียนบริษัทเลขที่	179/2550
ทุนจดทะเบียน	INR	400,000,000	(INR	400,000,000	x	0.4947)	=	197,880,000	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว INR	343,571,420	(INR	343,571,420	x	0.4947)	=	169,964,781	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	49.00%

ธุรกิจอื่นๆ
ชื่อบริษัท บริษัท	พีวีอาร์	จำากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 61	บาร์ซาน	ลอค,วสันต์	วีฮาร์	,นิว	เดลี	110	057	ประเทศอินเดีย
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 55-67827
ทุนจดทะเบียน INR	937,000,000	(INR	937,000,000	x	0.5082)	=	476,183,400	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	INR	465,651,880	(INR	465,651,880	x	0.5082)	=	236,644,285	บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 3.95%

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			17



BUSINESSES

ลักษณะธุรกิจ

	 บริษัท	เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้นำา
อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย	
ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.2538	 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
จำากัดในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเดือน	
พฤษภาคม	 ปี	 พ.ศ.2545	 โดยมีธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์	 ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำาแข็ง	
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา	 ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
และธุรกิจสื่อภาพยนตร์	 จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาที่ผ่านมา	เสริมสร้างให้บริษัทฯ	ก้าวสู่ความเป็น	
“สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิง
สำาหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” (The	World’s	 Best	 Cinema	 and	
Total	 Lifestyle	 Entertainment	 Complex	 Provider)	 และ
จากการที่บริษัทพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 จึงนำามาสู่	 “การร่วมสร้างฝัน
บนัเทงิระดบัโลก” (Sharing the world’s best entertainment 
dreams)

	 เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร	 บริษัทฯ	 ได้ร่วม
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ	มีรายละเอียด	ณ	สิ้นปี	2558	ดังนี้
	 •	 บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ โดยมีสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ	 23.86	 ดำาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร
ศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
	 •	 บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน	
ร้อยละ	 40	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการตัวแทนจำาหน่ายบัตร
แก่ผู้จัดงานแสดงต่างๆ
	 •	 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์	 โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 33	
ดำาเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
	 •	 บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดย
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 92.46	 ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
และจัดจำาหน่ายภาพยนตร์
	 •	 บจ. พีวีอาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 3.95	
ดำาเนินธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย
	 •	 บจ. พีวีอาร์บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 49	 ดำาเนินธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศ
อินเดีย
	 •	 บจ. เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีเีพลก็ซ ์(กมัพชูา) โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 69.97	 ดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์	
และธุรกิจโบว์ลิ่งที่ประเทศกัมพูชา
	 •	 บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 59.97	 ดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์	
ที่ประเทศลาว

	 นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ	 Standalone	 แล้ว
บริษัทฯ	ยังขยายสาขาในอีก	3	รูปแบบดังนี้
	 •	 รูปแบบห้างสรรพสินค้า
	 •	 รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
	 •	 รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

	 โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์	 (Cineplex)	สร้างขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี	 2538	 โดยคุณวิชา	
พูลวรลักษณ์	 ในรูปแบบของ	 Standalone	 สร้างบนที่ดิน
ทีม่สีญัญาเชา่ระยะยาว	20-30	ป	ีในรปูแบบอาคาร	7-10	ชัน้	
ซึ่งรวมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน
และมีพื้นที่ให้เช่าสำาหรับร้านค้าหลากหลายรูปแบบ	 ทำาให้
ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจากจำานวนภาพยนตร์ที่หลากหลาย
และร้านค้าร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย	 จากปริมาณ
ผู้มาใช้บริการในศูนย์	 Standalone	 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	
เป็นผลให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่กันมาก	 ส่งผลให้บริษัทฯ
มอีตัราพืน้ทีเ่ชา่เกนิกวา่รอ้ยละ	90	มาโดยตลอด	โรงภาพยนตร์
รูปแบบ	 Standalone	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 มี	 5	 สาขา	 ได้แก่
สาขาป่ินเกล้า	 (สาขาแรกของประเทศไทย)	 สาขาสุขุมวิท	
สาขารัชโยธิน	 สาขารั งสิต	 และสาขาเอสพลานาด
งามวงศ์วาน-แคราย

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
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	 ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบห้างสรรพสินค้าเป็น
ที่นิยม	 เนื่องจากห้างสรรพสินค้ามีอัตราการเติบโตท่ีสูงมาก
อกีทัง้ยงัสามารถประหยดัเงินลงทุนได้มากกวา่การขยายสาขา
แบบ	Standalone	ตอ่มาบริษทัฯ	ได้เพิม่รูปแบบการขยายสาขา
อีกรูปแบบหนึ่งคือแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ตั้งแต่
ปี	 2547	 โดยการเข้าไปร่วมลงทุนใน	 บมจ.	 สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเม้นท์ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร
ศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
ซึ่งใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างเพียง	3-5	ไร่	มีระยะเวลาก่อสร้าง	
6-12	 เดือน	 ดังนั้น	 จึงสามารถเลือกทำาเลที่อยู่ใกล้ชุมชน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี
	 จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์และ
มีโรงภาพยนตร์เป็นผู้เช่าหลักธุรกิจของ	บมจ.	สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเม้นท์จึงสามารถเติบโตได้กว่า	 10	 เท่าในช่วง	 4	 ปี
ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ปัจจุบันบริหารพื้นที่เช่าสูงกว่า	 4	 แสน	

ตารางเมตร	 ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อทางบริษัทฯ	 คือ	 สามารถ
เข้าไปตั้งอยู่ ในแหล่งชุมชนสามารถให้สะดวกต่อผู้ชม
ภาพยนตร์โดยที่ ไม่ต้องเดินทางไกล	 สำาหรับผลดีต่อ	
บมจ.	 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ก็คือ	 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาใช้บริการได้หลากหลายมากขึ้นด้วย
โรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์การค้า
	 อีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบสาขาของบริษัทฯ	
คือ	 การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ล่ิง	 โดย
เป็นผู้เช่าหลักในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	 รูปแบบนี้ประสบ
ความสำาเร็จอย่างย่ิงในต่างจังหวัดเพราะห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสำาหรับ
คนต่างจังหวัด	แต่ยังเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจสำาหรับครอบครัวอีกด้วย	 โดยบริษัทฯ	 ได้ร่วมมือ
กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง	 ได้แก่	 เทสโก้โลตัส	 และ
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

สาขาในประเทศ                        จำานวนโรง     จำานวนที่นั่ง 

สาขาสยามพารากอน	 16														4,476	
สาขางามวงศ์วาน	แคราย	 16														4,200	
สาขารังสิต	 16														3,465	
สาขารัชโยธิน	 15														3,740	
สาขาเมกา	บางนา	 15														3,445	
สาขาซีคอนสแควร์	 14														3,311	
สาขาปิ่นเกล้า	 13														3,850	
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก	 12														2,725	
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต	 12														2,365	
สาขาสำาโรง	 12														2,228	
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 11														1,973	
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	 10														2,435	
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่	 10														2,361	
สาขาบางกะปิ	 10														2,256	
สาขาบางนา	 10														1,954	
สาขาซีคอนบางแค	 10														1,832	
สาขาฟิวเจอร์รังสิต	 10														1,701	
สาขาพระราม	3	 	 9														2,596	
สาขาพระราม	2	 	 9														1,710	
สาขาโคราช	 	 8														2,475	
สาขาอุดรธานี	 	 8														2,120	
สาขาโลตัสบางใหญ่	 	 8														2,050	
สาขาพรอมานาด	 	 8														1,911	
สาขาพัทยา	 	 8														1,748	
สาขาสุขุมวิท	 	 8														1,746	
สาขาพาราไดซ์	พาร์ค	 	 8														1,550	
สาขาเซ็นทรัลระยอง	 	 8														1,530	
สาขาควอเทียร์	ซีเนอาร์ต	 	 8														1,436	
สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์	 	 8														1,232	
สาขารามคำาแหง	 	 7														2,114	
สาขาเชียงใหม่	 	 7														1,843	

สาขาในประเทศ                        จำานวนโรง     จำานวนที่นั่ง

สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี	 	 7														1,566	
สาขาแฟชั่น	ไอซ์แลนด์	 	 7														1,476	
สาขาสหไทย	สุราษฏร์ธานี	 	 7														1,408	
สาขาลาดพร้าว	 	 7	 		908	
สาขานนทบุรี	 	 7													 		827	
สาขาเพชรเกษม	 	 6														1,746	
สาขาสามเสน	 	 6														1,505	
สาขาโรบินสันสระบุรี	 	 6														1,317	
สาขาโลตัสสุราษฏร์ธานี	 	 6														1,298	
สาขาฉะเชิงเทรา	 	 5														1,711	
สาขาโลตัสบ้านโป่ง	 	 5														1,442	
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี	 	 5														1,338	
สาขาอมตะนคร	 	 5														1,310	
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด	 	 5														1,277	
สาขาโลตัสศรีนครินทร์	 	 5														1,259	
สาขาโลตัสสงขลา	 	 5														1,243	
สาขาเชียงราย	 	 5														1,231	
สาขาโลตัสขอนแก่น	 	 5													 1,228	
สาขาอ้อมใหญ่	 	 5														1,224	
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก	 	 5														1,169	
สาขาบิ๊กซีมหาชัย	 	 5													 1,168	
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ	 	 5														1,165	
สาขานครสวรรค์	 	 5														1,138	
สาขาไดอาน่า	หาดใหญ่	 	 5														1,051	
สาขาโลตัสขอนแก่น	ประตูน้ำา	 	 5														1,041	
สาขาแจ้งวัฒนะ	 	 5														1,040	
สาขาศาลายา	 	 5														1,003	
สาขาอุบลราชธานี	 	 5											 		826	
สาขาหัวหิน	 	 4														1,404	
สาขาอยุธยา	 	 4														1,313	
สาขาโลตัสนวนคร	 	 4														1,194	

สาขาในประเทศ                        จำานวนโรง     จำานวนที่นั่ง

สาขาโลตัสแม่สอด	 	 4														1,184	
สาขาศรีราชา	 	 4														1,181	
สาขาเพชรบูรณ์	 	 4														1,144	
สาขากระบี่	 	 4														1,134	
สาขาสระบุรี	 	 4														1,100	
สาขาโลตัสแกลง	 	 4														1,079	
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี	 	 4														1,068	
สาขาพิษณุโลก	 	 4														1,067	
สาขาชลบุรี	 	 4														1,063	
สาขาธัญบุรี	 	 4														1,020	
สาขาโรบินสันมุกดาหาร	 	 4														1,016	
สาขากำาแพงเพชร	 	 4														1,008	
สาขาโลตัสหนองบัวลำาพู	 	 4	 		994	
สาขาโลตัสนครสวรรค์	 	 4	 		972	
สาขานครศรีธรรมราช	 	 4	 		971	
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด	 	 4	 		961	
สาขาเดอะสกายอยุธยา	 	 4	 		951	
สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช	 	 4	 		876	
สาขาโรบินสันสกลนคร	 	 4	 		856	
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี	 	 4	 		844	
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี	 	 4	 		839	
สาขาสมุย	 	 3	 		918	
สาขาเซ็นทรัลสมุย	 	 3	 		672	
สาขาพังงา	 	 3	 		634	
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี	 	 2	 		712	
สาขาบิ๊กซีนครพนม	 	 2	 		616	
สาขาบิ๊กซีน่าน	 	 2	 		498	
สาขาในต่างประเทศ	 		 	
สาขาอิออน	มอลล์	ประเทศกัมพูชา	 	 7	 1,578	
สาขาเวียนเทียน	เซ็นเตอร์	ประเทศลาว	 	 5	 1,148

รวมทั้งสิ้น                                   601          141,308 

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			19



	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า	 80%	
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมาจาก
การควบรวมกิจการกับ	 บมจ.	 อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ในปี	 2547	 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด	ณ	 ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ	
ร้อยละ	23	และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

	 ณ	สิน้ป	ี2558	บรษิทัฯ	มแีบรนดใ์นเครือท้ังสิน้	12	แบรนด์
ดังนี้
	 •	 เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	 •	หาดใหญ่	ซีนีเพล็กซ์
	 •	 อีจีวี	ซีนีม่า	 •	ควอเทียร์	ซีเนอาร์ต
	 •	 พารากอน	ซีนีเพล็กซ์	 •	เวสต์เกต	ซีนีเพล็กซ์
	 •	 เอสพลานาด	ซีนีเพล็กซ์	 •	พรอมานาด	ซีนีเพล็กซ์
	 •	 พาราไดซ์	ซีนีเพล็กซ์	 •	อีสต์วิลล์	ซีนีเพล็กซ์
	 •	 เมกา	ซีนีเพล็กซ์	 •	ไดอาน่า	ซีนีเพล็กซ์
	 บริษัทฯ	 มีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวม
ทั้งสิ้น	91	สาขา	601	โรงภาพยนตร์	สามารถรองรับผู้ชมได้	
141,308	 ท่ีนั่ง	 ทั้งนี้เน่ืองจากประเทศไทยยังมีจำานวน
โรงภาพยนตร์ต่อจำานวนประชากรอยู่ในระดับต่ำา	 บริษัทฯ	
จึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตัว
ของประชากรในปี	2559	อีกจำานวน	60	-	90	โรงภาพยนตร์
และต่อไปอีกอย่างน้อยปีละ	50	-	80	โรงเพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ
	 โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 มุ่งเน้นการ
ให้บริการลูกค้าในทุกระดับช้ันและโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย
หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ	 RealD,	 2D,	
3D,	4DX,	IMAX,	Screen	X	และระบบเสียงที่มีคุณภาพ	เพื่อ
เพ่ิมอรรถรสให้กับลูกค้า	 บริษัทมุ่งขยายสาขาไปทั่วประเทศ
และเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสถึงความหลากหลาย
ของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ	 บริษัทฯ	 จึงเน้นตกแต่ง
สาขาด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง
โดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนวทาง
การออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูง
ทั่วโลกเพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงอรรถรสนั้น
	 สำาหรบัลกูคา้ในระดับพรเีมีย่มบรษิทัฯ	ได้มีการออกแบบ
และตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาว	 เพื่อสนองการใช้
ชีวิตท่ีเหนือระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์พารากอน	 ซีนีเพล็กซ์
อย่างเช่น	 โรงภาพยนตร์บางกอกแอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน	
เป็ น ไลฟ์ ส ไตส์ เ อ็ น เตอร์ เ ทน เมนท์ ใหม่ ส ไต ล์บู ที ค
เพื่อสร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้ า ซ่ึ ง เป็นกลุ่ มคน รุ่นใหม่ที่ มี ไลฟ์ส ไต ล์นิยม
ความสะดวกสบายและความเปน็ส่วนตวัในการชมภาพยนตร์
อย่างเต็มรูปแบบสำาหรับลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์
ดังกล่าวจะได้รับบริการพิเศษแบบส่วนตัว	 ณ	 ห้องรับรอง
บางกอกแอร์ เวยส์บลูริบบอนเลาจน์ 	 ซ่ึงตกแต่งด้วย
บรรยากาศสุดชิคพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ให้รบัประทานกอ่นเขา้ชมภาพยนตร์รวมไปถงึบรกิารนวดสปา
ในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย	 ภายในโรงภาพยนตร์
ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้และมีบริการ
หมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุก ท่ีนั่ ง 	 นอกจากนี้
พารากอน	ซนีเีพลก็ซย์งัเปดิใหบ้รกิารโรงภาพยนตร	์“อนิกิมา่
เดอะชาโดว์สกรีน”	 อีกนวัตกรรมหนึ่ง ท่ี เป็นเอกสิทธ์ิ
เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษ
พร้อมบาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด	 34	 ท่ีนั่ง
เหมาะสำาหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว	 ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีทั้งจากลูกค้าระดับ	VIP	และลูกค้าองค์กร
	 ในปี	 2554	 ได้มีการเปิดบริการโรงภาพยนตร์	 4DX	
ที่พารากอน	 ซีนีเพล็กซ์	 เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
โลกภาพยนตร์ท่ีจะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆ	 ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงสัมผัสและกล่ินเอฟเฟกต์ต่างๆ
ด้วยการเพิ่มความพิเศษให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยเก้าอี้
แบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟกต์ตระการตาถึง	 24	 ชนิดและ
ระบบฉายดิจิตอล	3	มิติ	
	 ณ	สิ้นปี	2558	รวมสาขาที่ให้บริการโรงภาพยนตร์	4DX	
ทั้งสิ้น	7	สาขา	ได้แก่	สาขาพารากอน	สาขารัชโยธิน	สาขา
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่	
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต	สาขาพรอมานาด	และสาขาเซ็นทรัล
อีสต์วิลล์	
	 สำาหรับการให้บริการโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ	
ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ที่ประเทศ
กัมพูชา	 ตั้งอยู่ที่ห้างอิออนมอลล์กรุงพนมเปญ	 บนพื้นที่
ประมาณ	 6,000	 ตารางเมตร	 ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์
จำานวน	7	โรง	1,578	ทีน่ัง่	เปน็โรงภาพยนตรร์ปูแบบมัลตเิพลก็ซ์
ในระบบดิจิตอล	 2	 มิติ	 และ	 3	 มิติ	 จำานวน	 5	 โรง	 เป็น
โรงภาพยนตร์วีไอพี	1	โรง	และโรงภาพยนตร์	4DX	อีก	1	โรง	
และในปี	2558	ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในนครเวียงจันทน์
ประเทศลาว	จำานวน	5	โรง	1,148	ที่นั่ง
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ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
คาราโอเกะ
และลานสเก็ตน้ำาแข็ง

	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี	 2540	
ท่ี	 Standalone	 สาขาสุขุมวิทจำานวน	 20	 เลนโดยเน้น
ความหลากหลายของการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯในการเป็นศูนย์รวมความบันเทิง
ครบวงจรในทีแ่หง่เดียวภายใตช้ือ่	“เมเจอรโ์บวล์ฮิต”	นำาเสนอ
บริการโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง	 (Sport	
Entertainment)	 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวและเพ่ือนๆ
สามารถมาสั งสรร ค์ ด้ วยกัน ไ ด้แตก ต่างจากโบว์ ล่ิ ง
ในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว	 ต่อมา
ในปี	2549	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด
ภายใต้ชื่อ	“บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล”	โดยมีลักษณะเป็นแฟชั่น
โบว์ลิ่ง	 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนในย่านธุรกิจใจกลางเมือง
โดยเปิดแห่งแรก	 ณ	 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ให้บริการโบว์ลิ่ง	 38	 เลน	 ห้องคาราโอเกะ	 16	 ห้อง	 และ
ห้องแบบ	 Platinum	 2	 ห้อง	 ภายใน	 1	 ห้องประกอบด้วย
เลนโบว์ลิง่	4	เลน	และบรกิารคาราโอเกะ	ซ่ึงได้รบัการตอบรับ
เป็นอยา่งด	ีบรษิทัจงึไดท้ำาการทยอยเปดิสาขาภายใตแ้บรนด	์
“บลูโอริทึมแอนด์โบว์ล”	 เรื่อยมา	 สำาหรับการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศในเดือนมิถุนายน	 2557	 บริษัทได้ทำาการ
เปิดสาขาประเทศกัมพูชาให้บริการโบว์ลิ่ง	 13	 เลน	 โดยมี
ห้องแบบแพลตินั่ม	1	ห้อง	
	 บรษิทัฯ	ไดเ้ปดิตัวลานสเกต็น้ำาแขง็รปูแบบใหม่ภายใตช้ือ่	
“ซับซีโร่”	 ซึ่งกลายเป็นที่สังสรรค์สำาหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ใจกลางเมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ต	
เพ่ือตอบสนองทกุกลุม่ลกูคา้ท่ีนยิมกฬีาทา้ทายสดุอนิเทรนด์
ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “Sport	and	Entertainment”	 เป็นสถานที่

ท่ีลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้ความบันเทิงด้วยบนพื้นที่
ใหบ้รกิารตอ่สาขาประมาณ	800	–	1,000	ตร.ม.	นอกจากนัน้
ยังให้บริการลาน	 Academy	 สำาหรับเรียนรู้วิธีการเล่นกับ
ครูสอนระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัวโดยจะมีสอนเล่น
ทั้งแบบ	Figure	และ	Hockey	ปัจจุบันบริษัทฯ	เปิดให้บริการ
ลานสเก็ตน้ำาแข็งทั้งหมด	5	สาขา	ได้แก่	เอสพลานาด	สาขา
งามวงศ์วานแคราย	(ธันวาคม	2552)	สาขาสุขุมวิท	(มีนาคม	
2555)	สาขาเมกาซนีเีพลก็ซ	์(พฤษภาคม	2555)	สาขาเซน็ทรลั
เฟสติวัลเชียงใหม่	 (พฤศจิกายน	 2556)	 และสาขาเซ็นทรัล
เฟสติวัลหาดใหญ่	(ธันวาคม	2556)		
	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯเปิดให้บริการใน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทั้ งหมด	 20	 สาขา	
ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง	356	เลน	ห้องคาราโอเกะ	199	ห้อง	
และลานสเก็ตน้ำาแข็งจำานวน	5	ลาน	
	 ในปี	 2551	 ธุรกิจโบว์ ล่ิงในลักษณะของกีฬาเพื่อ
ความบันเทิงได้ถูกขยายไปยังประเทศอินเดียบริษัทฯ
ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทพีวีอาร์จำากัด	 (PVRL)	 ซึ่ ง เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำาท่ีจัดตั้งและจดทะเบียน

                                                          

สาขารัชโยธิน	(บลูโอ)	 			38	 			24	 -
สาขาสยามพารากอน	(บลูโอ)	 			38	 			16	 -
สาขารังสิต	(บลูโอ)	 			26	 	 	 17	 -
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์	(บลูโอ)	 			24	 				-	 1
สาขางามวงศ์วาน-แคราย	(บลูโอ)	 			24	 			13	 1
สาขาเอสพลานาด-รัชดา	(บลูโอ)	 			22	 	 	 17	 -
สาขาพัทยา	(บลูโอ)	 			22																								9	 -
สาขาปิ่นเกล้า	 			20	 	 	 15	 -
สาขาสุขุมวิท	(บลูโอ)	 			20	 	 	 10	 1
สาขาแฟชั่น	ไอส์แลนด์	 			16	 	 	 13	 -
สาขาอุดรธานี	 			16																								7	 -
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่	(บลูโอ)	 	 	 15	 	 	 10	 1
สาขาแจ้งวัฒนะ	 	 	 14	 	 	 	 9	 -
สาขานครสวรรค์	 	 	 12																								9	 -
สาขาอยุธยา	 			10	 			10	 -
สาขาชลบุรี	 			10																								8	 -
สาขาสมุย	 				 8																								7																											-	
สาขาหัวหิน	 				 8	 				 5	 -
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	 				-																									-																											1		
สาขาในเครือต่างประเทศ
สาขากัมพูชา	 			13	 	 	 	 -	 -
รวมทั้งสิ้น                                         356                     199 5    

จำานวน
ห้องคาราโอเกะสาขาในประเทศ จำานวนเลนโบว์ลิ่ง จำานวน

ลานสเก็ตน้ำาแข็ง

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			21



ธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการ

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์                   พื้นที่ให้เช่า (ตรม.) อัตราเช่าพื้นที่ (%)

สาขาสุขุมวิท																																 	 6,617	 	 								92%

สาขารัชโยธิน	 																															 	 2,979		 	 								97%

สาขาสำาโรง	 																															 	 2,148		 	 								41%

สาขารังสิต	 																															 	 1,564		 	 						 100%

สาขาอ้อมใหญ่	 																															 	 1,150		 	 								99%

สาขาฟิวเจอร์รังสิต	 				692		 	 						 100%

สาขารามคำาแหง	 				451		 	 								73%

สาขาสมุย	 																																		 				436	 	 								92%

สาขานครสวรรค์	 				190		 	 								50%

สาขาพิษณุโลก	 	 				186		 	 						 100%

สาขาพระราม	2		 				133		 	 								92%

สาขาบางกะปิ	 	 				110		 	 						 100%

สาขาโลตัส	นวนคร	 					 99		 	 						 100%

สาขาเชียงใหม่	 	 					 30		 	 						 100%

สาขาเมโทรโพลิส	 21,961	 	 						 100%

สาขาสยามพารากอน	 			 	374	 	 								58%

สาขางามวงศ์วาน	แคราย	 11,537		 	 								82%

 รวมทั้งสิ้น                             50,658           91%

	 บริษัทฯ	ให้บริการพื้นที่เช่าในรูปแบบ	Standalone	เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนอกเหนือ
จากให้บริการโรงภาพยนตร์	 โบว์ลิ่ง	 คาราโอเกะ	 และลาน
สเก็ตน้ำาแข็ง	 โดยทำาการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้
สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
เป็นหลัก	 ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ ในระดับแนวหน้า
และเป็นท่ีนิยมของลูกค้า	 พื้นที่ให้เช่ามี	 2	 ลักษณะ	 คือ	
เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า	 3	 ปี	 และสัญญาเช่า
ระยะสั้นไม่เกิน	3	ปี

	 เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่	
พ้ืนท่ีของบริษัทฯ	 จึงเป็นท่ีดึงดูดสำาหรับร้านค้าระดับสากล
และแบรนด์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ในประเทศ	 ท่ามกลางการแข่งขัน
ท่ีรุนแรงของร้านอาหารจานด่วนท่ีต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆ
ในการขยายสาขาส่งผลต่ออัตราการใช้พื้นที่ เช่าอยู่ใน
ระดับสูงแทบทุกๆ	 สาขา	 พร้อมด้วยบริการเสริมท่ีควบคู่
ไปกับการให้เช่าพ้ืนท่ี	 ได้แก่	 บริการแสงไฟ	 ไอเย็น	 ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย	 การทำาความสะอาด	 และการรักษา
ความปลอดภัยรวมถึงการบริการส่วนกลาง	 ตัวอย่างเช่น	
ลิฟท์	บันไดเลื่อน	และที่จอดรถ
	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีการปรับพื้นที่ให้กลายเป็น
แหล่งศูนย์การค้าบริเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์	 ของ
สาขาเมเจอร์	 รัชโยธิน	 มีการตกแต่งสถานท่ีให้เป็นแบบ
สไตล์นานาชาติ	 โดยใช้ชื่อว่า	 Center	 Point	 @	 Major	
Ratchayothin	มรีา้นคา้	ศนูยร์วมแฟชัน่	สถานเสรมิความงาม	
ร้านอาหาร	 นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมอเนกประสงค์
กลางพื้นที่	 Center	 Point	 ให้เป็นตลาดนัดสินค้ามือสอง	
ลานกิจกรรม	หรือมินิคอนเสิร์ตอีกด้วย

ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศอินเดียร่วมกันจัดตั้งบริษัท
พีวีอาร์	 บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำากัด	 (PVR	 blu-O)	 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนาการ
ในประเทศอินเดยี	PVR	blu-O	ได้เปดิให้บรกิาร	Club	Fashion	
Bowling	สาขาแรกทีแ่อมเบยีนสม์อลลเ์มอืงนวิเดลเีมือ่เดอืน
มีนาคม	 2552	 สิ้นปี	 2558	 PVR	 blu-O	 เปิดให้บริการ
รวมทัง้หมด		6	สาขาในประเทศอนิเดยีไดแ้ก	่Gurgaon	(24	เลน)		
Orion	Mall	เมือง	Bangalore	(27	เลน)	Market	City	เมอืง	Pune	
(17	เลน)		Market	City	เมอืง	Bangalore	(16	เลน)	Elante	mall	
เมือง	Chandigarh	(25	เลน)	Pavilion	mall	เมือง	Ludhiana	
(16	เลน)	รวมเลนโบว์ลิ่งให้บริการทั้งสิ้น	125	เลน
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
	 จากการที่บริษัทฯ	 สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการในแต่ละปีได้	 25-30	 ล้านคนทั่วประเทศ	 ทำาให้
ธุรกิจบริการสื่อโฆษณาเติบโตได้เป็นอย่างดี	 บริษัทย่อย
ภายใต้ชื่อ	 “บริษัท	 เมเจอร์ซีนีแอด	 จำากัด”	 จัดตั้งขึ้น	 เพื่อ
ให้บริการสื่อโฆษณาท้ังในโรงภาพยนตร์และพื้นที่ท้ังหมด
ภายใน	 Cineplex	 ทั่วประเทศอย่างครบวงจร	 ด้วยความ
สามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่ลงทุน
ไปแล้ว	 ทำาให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทหรือที่เรียกกันว่า	
“cinemedia”	มีอัตรากำาไรมากกว่า	85%
	 ปัจจุบัน	 cinemedia	 ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย	
นับต้ังแต่โฆษณาบนจอภาพยนตร์	 (Screen	 Ads)	 โฆษณา
บนจอวีดีโอ	(VDO	Wall)	บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา	โฆษณา
บนป้ายโฆษณาพลิกได้	 3	 หน้า	 (Tri-vision),	 โฆษณาบนจอ	
Plasma,	 โฆษณาบน	 Menu	 Board,	 รวมถึงโฆษณา
บนสื่อกลางแจ้ง	 (Billboard/Cut-out)	 และการโฆษณา
ในรูปแบบ	 4	 มิติ	 (4D	 Ads)	 เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสามารถ
ทำาได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการทำากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การขายแบบโต้ตอบสองทาง	 	 (Interactive	 media)	 และ	
การทำาโฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์	 (Cross	
Promotion)	
	 จากการที่	 cinemedia	 เป็นอีกช่องทาง	 การโฆษณา
ทีมี่ประสทิธภิาพหลากหลายและสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
ได้โดยตรง	 มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นส่งผลให้มีอัตรา
การเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
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ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
	 บริษัทฯ	 ลงทุนในธุรกิจจัดจำาหน่ายภาพยนตร์โดยการ
ถือหุ้นร้อยละ	92.46	ใน	บมจ.	เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ในอดีตบริษัทฯถือหุ้นตรงใน	 บริษัท	 เอ็มพิคเจอร์ส	 จำากัด	 ซึ่ง
จดัจำาหนา่ยภาพยนตรเ์ขา้โรงภาพยนตร์และยงัไดถ้อืหุน้ใน	บรษิทั	
เอ็มวีดี	 จำากัด	 (เดิมชื่อ	 บริษัท	 แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้งแอนด์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ้ป	 จำากัด)	 บริษัทฯได้ทำาการปรับโครงสร้าง
ธรุกิจมาอยา่งตอ่เนือ่งและตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม	2552	เปน็ตน้มา
บรษิทัท้ังสองไดอ้ยูภ่ายใตก้ารบรหิารงาน	ของ	บมจ.	เอม็	พคิเจอรส์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดจำาหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา
	 ในด้านธุรกิจจัดจำาหน่ายภาพยนตร์	 บริษัท	 เอ็มพิคเจอร์ส	
จำากัด	 บริหารจัดการจำานวนภาพยนตร์ที่ จะเข้ าฉายใน
โรงภาพยนตร์เพื่อให้มีภาพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด	
52	สัปดาหข์องปเีพือ่ชว่ยสรา้งรายไดใ้ห้กบับรษัิทอยา่งสม่ำาเสมอ
แม้ในช่วงที่ภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวู้ดมีไม่มากนัก	 โดย
บริษัท	 เอ็มพิคเจอร์ส	 จำากัด	 จะซ้ือภาพยนตร์จากผู้สร้างอิสระ
บริษัทหนังจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีจากการเป็นผู้นำา
ในตลาดโรงภาพยนตรข์อง	บมจ.	เมเจอร์	ซนีเีพลก็ซ	์กรุป้	สง่ผลให้
รายได้ของ	บริษัท	เอ็มพิคเจอร์ส	จำากัด	อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
	 สำาหรับการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ	บริษัท
เอ็มวีดี	 จำากัด	 บริหารระยะเวลาการจัดจำาหน่าย	 (3-4	 เดือน
หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย)	 และรักษาระดับราคาขายดีวีดี
และซีวีดีที่ออกสู่ตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้
ภาพยนตร์สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์
และตลาดโฮมวีดีโออย่างเต็มที่
	 และในปี	 2552	 บมจ.	 เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ยังได้ก่อตั้ง	 บริษัท	 เอ็มเตอร์ต้ีไนน์	 จำากัด	 (M39)	 ซ่ึงเป็นบริษัท
สร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วยบริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัท
ในเครอืมีวตัถปุระสงคห์ลกัคอืการผลกัดันการสรา้งภาพยนตรไ์ทย
และวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย
	 ระหว่างปี	 2556	 บมจ.	 เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ได้ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มใน	 บริษัท	 ทาเลนต์วัน	 จำากัด	 ดำาเนินธุรกิจ
ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิง
ทุกรูปแบบ	ณ	 สิ้นปี	 2558	 มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญคิดเป็น
ร้อยละ	83.22

	 และยังได้ซื้อหุ้นสามัญ	บริษัท	เมเจอร์กันตนาบรอดแคสติ้ง	
จำากัด	 (M	 Channel)	 ซึ่งดำาเนินธุรกิจเผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมและจำาหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จาก	 บริษัท	 เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 (Major)	 โดยวิธีแลกหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	41.61
	 ในปี	 2557	 บมจ.	 เอ็ม	 พิคเจอร์ส	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	
ได้ร่วมทุนกับ	 4	 บริษัท	 คือ	 บจ.	 ทรู	 ไอคอนเท้นท์	 ในกลุ่ม
ทร	ูแบง็คอค	ฟลิม์สตดูโิอ	และแมท็ชิ่ง	สตดูิโอ	พลัส	เปดิค่ายหนงั	
“ทรานส์ฟอร์เมช่ัน	 ฟิล์ม”	 ผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อ
ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์
เรื่องแรก	“ตุกแกรักแป้งมาก”	ที่ออกฉายวันที่	28	สิงหาคม	2557	
ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ	สำาหรับการร่วมทุนของทั้ง	4	บริษัท	
จะมี	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	ทรู	ไอคอนเท้นท์	และ
แบ็งคอค	ฟิล์มสตูดิโอ	ร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน	คือ	บริษัทละ	
ร้อยละ	28.57	โดยคิดเป็นมูลค่ารายละ	50	ล้านบาท	และแม็ทชิ่ง	
สตูดิโอ	 พลัส	 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	 14.29	 คิดเป็นมูลค่า	
25	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด	 175	 ล้านบาท	
โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดปีละ	 4-6	 เรื่อง	
และยังมีแผนที่จะทำาการตลาดภาพยนตร์ไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน
อีกด้วย	ณ	สิ้นปี	 2558	กลุ่มบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
26.42	ของทุนจดทะเบียน	
	 เมื่อวันที่	 24	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	บริษัท	 เอ็ม	พิคเจอร์ส	
เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ลงทุนในบริษัท	 เอ็มวีพี	
เอ็มพิคเจอร์ส	 ฟิล์ม	 ดิสทริบิวชั่น	 (ลาว)	 จำากัด	 ประกอบกิจการ
จัดจำาหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว	 จำานวน	 40,000	 หุ้น	
เป็นเงิน	 1.77	 ล้านบาท	 เป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท	 ถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	36.98	ของทุนจดทะเบียน
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พันธมิตรทางธุรกิจ
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
	 บรษิทัฯ	ลงทุนใน	บมจ.	สยามฟวิเจอรด์เีวลอปเมนทผ์ูพ้ฒันา
และบรหิารศนูยก์ารคา้ประเภทศนูยก์ารคา้แบบเปดิไลฟส์ไตลม์อลล์
ในปี	 2547	 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลาง
ใกล้กับแหล่งชุมชนเพ่ือช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปควบคู่กัน
โดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้า
เข้ามาใช้บริการขณะที่สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ซ่ึงอยู่ใน
ช่วงของการขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์สามารถ
ขยายสาขาได้อย่างง่ายดายยิ่งข้ึนเช่นกัน	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ลงทุน
ในบมจ.	สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ด้วยสัดส่วนร้อยละ	23.86
	 บมจ.	 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า	SF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
	 ในเดือนมิถุนายน	 2550	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์	 (MJLF)	 เป็น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร	
ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 คอมเพล็กซ์	 จำานวน	 2	 โครงการ	
คือ	 อาคารโครงการ	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 รัชโยธิน	 และอาคาร
โครงการ	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	รังสิต	และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน
และพืน้ทีบ่างสว่นของโครงการศนูยก์ารคา้ไลฟส์ไตล	์ซซูกู	ิอเวนวิ	
รัชโยธิน	ลักษณะการถือกรรมสิทธิข์องกองทุนรวมฯ	คอื	เช่าที่ดนิ
และอาคาร	 รวมระบบสาธารณูปโภค	 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	 กสิกรไทย	 จำากัด	 (บลจ.	 กสิกรไทย	 จำากัด)	 เป็น
ผู้จัดการกองทุน	รวมมูลค่า	2,300	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ	33	ของกองทุนดังกล่าว	ทั้งนี้กำาไรที่ได้มาจาก
การขายกองทุนบริษัทฯ	 ได้นำาไปลงทุนในสาขา	 Standalone	
แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว
รชัโยธนิทีเ่ขา้ร่วมลงทนุรว่มกบั	บมจ.	สยามฟวิเจอรส์ดเีวลอปเมนท์
บริษัทละ	ร้อยละ	50	
	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์	
(MJLF)	 เป็นเครื่องมือสำาคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจ
โรงภาพยนตร์โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุน
กลับมาเร็วอย่าง	 Standalone	 และธุรกิจเก่ียวเน่ืองโดยไม่ต้อง
เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นและมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองมากเกินไป
	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี
อักษรย่อว่า		MJLF

บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
	 ในเดือนมิถุนายน	 2550	 บริษัทฯ	 ไ ด้ เข้าลงทุนใน	
บจ.	ไทยทิคเกต็มาสเตอร.์คอม	ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ	40	และต่อมา
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 บจ.	 ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	 เพื่อช่วยขยายงาน
ของบริษัทฯ	 ไปสู่ช่องทางการเป็นตัวแทนจำาหน่ายบัตรชม
การแสดงต่างๆ	 รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการใช้ช่องจำาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการ
จำาหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ	เช่น	บัตรคอนเสิร์ต	บัตรชมกีฬา

และบัตรโดยสาร	 เป็นต้น	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการใช้ช่องจำาหน่าย
บัตรชมภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย

บจ. พีวีอาร์
	 บจ.	พีวีอาร์ เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของอินเดียเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำา
รายหน่ึงของประเทศอินเดีย	พีวีอาร์เป็นผู้บุกเบิกการสร้างเครือข่าย
โรงภาพยนตร์ในรูปแบบมัลติ เพล็กซ์รายแรกในประเทศ
อินเดียตั้งแต่ป	ี2540	ปัจจุบันเครือข่ายของพีวีอาร์ประกอบด้วย	
491	โรงภาพยนตร์	109	สาขาในประเทศอินเดีย	ณ	สิ้นปี	2558	
บริษัทฯ	ถือหุ้นในพีวีอาร์ด้วยสัดส่วนร้อยละ	3.95
	 บจ.	 พีวีอาร์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
อินเดียโดยมีอักษรย่อว่า	PVRL

บจ. พีวีอาร์บลูโอเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
	 บจ.	 พีวีอาร์บลูโอเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เป็นกิจการร่วมค้า
ระหว่างบริษัทฯ	 กับ	 บจ.	 พีวีอาร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 2551	 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโบว์ล่ิงในประเทศอินเดียซึ่งเป็นธุรกิจเสริมท่ีดี
ใหก้บั	บจ.	พวีอีารม์ากกวา่เพยีงแคเ่ปน็ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์
แต่ยังมีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์สไตล์เสริมด้วยธุรกิจโบว์ลิ่ ง
แนวบันเทิงนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในเมือง
นิวเดลี	 ซึ่งเป็นที่ต้ังของสาขาแรก	 พีวีอาร์บลูโอมีแผนท่ีจะขยาย
สาขาเพ่ิมข้ึนอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศอนิเดยี	การขยายฐาน
ไปยังตลาดอินเดียนี้ถือเป็นโอกาสทองสำาหรับเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
กรุป้ในการเตบิโตในตา่งแดนในตลาดทีม่ศัีกยภาพสงูและใหญก่ว่า
ประเทศไทยหลายเท่าตัว	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 บริษัทฯ	 ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ	49

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (กัมพูชา)
	 บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ	 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
หรือ	AEC	ซึ่งประเทศแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์	
คือ	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 โดยบริษัทในนาม	 บริษัท	
เมเจอร์	 โฮลดิ้ง	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 ได้ร่วมทุนกับบริษัท	
แพลตินั่ม	 ซีนีเพล็กซ์	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา	 จัดตั้ง
บริษัท	 เมเจอร์	 แพลตินั่ม	 กัมพูชา	 จำากัด	 โดยบริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ	70	ขณะที่แพลตินั่ม	ซีนีเพล็กซ์	ถือหุ้นสัดส่วน	
รอ้ยละ	30	เปดิใหบ้รกิารโรงภาพยนตรแ์บรนด	์“เมเจอร	์ซนีีเพลก็ซ”์	
เป็นโรงภาพยนตร์หรูระดับเวิล์ดคลาส	7	โรง	และโบว์ลิ่ง	13	เลน

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) 
	 บริษัท	เมเจอร์	โฮลดิ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ได้ร่วมทุน
กบับรษิทั	แพลตนิัม่	ซนีเีพลก็ซ	์จำากดั	เปดิใหบ้รกิารโรงภาพยนตร	์
ภายใต้แบรนด์	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 แพลตินัม	 ประกอบด้วย	
โรงภาพยนตร์จำานวน	5	โรง	ที่ศูนย์การค้า	เวียนเทียน	เซ็นเตอร์	
ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทร์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 60	 และ
แพลตินั่ม	ซีนีเพล็กซ์	ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	40

BUSINESSES

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			25



ปัจจัยความเสี่ยง

BUSINESSES

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย

	 ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผู้ฉายภาพยนตร์
จำาเป็นต้องพ่ึงพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายค่อนข้างสูงหากบริษัท
ไม่สามารถหาภาพยนตร์เพื่อนำามาฉายในโรงภาพยนตร์
ได้ส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้เนื่องจากเป็นปัจจัยหลัก
ที่สำาคัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ	 69	 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท	 รายได้หลักของ
โรงภาพยนตร์มาจากการจำาหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์
โดยจะขึ้นอยู่กับจำานวนภาพยนตร์ที่ เข้าฉายและระดับ
ความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง	 อย่างไรก็ตาม
โรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจำาหน่ายภาพยนตร์อันดับแรก
และมคีวามสำาคญัสงูทีส่ดุ	เจา้ของและผูจ้ดัจำาหนา่ยภาพยนตร์
จำาเป็นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์
เพื่อเป็นใบเบิกทางในการจัดจำาหน่ายในรูปแบบของวีซีดี
และดีวีดีต่อไป	 ดังนั้นการทำาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ
โรงภาพยนตร์	ผู้ผลิตภาพยนตร์	และบริษัทตัวแทนจำาหน่าย
ภาพยนตร์จึงมีลักษณะเกื้อกูลกัน	 ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมาย
การเติบโตของทั้งสองธุรกิจร่วมกันทำาให้ความเสี่ยงในการ
พึ่งพาภาพยนตร์ที่ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง	
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาด
มากกว่าร้อยละ	 80	 (ส่วนแบ่งการตลาดจะวัดจากยอดขาย
ตั๋วภาพยนตร์)	 ซึ่งถือเป็นผู้นำาตลาดอันดับ	 1	 นับเป็น
การเพิม่อำานาจต่อรองของบรษิทั	กบัเจา้ของและผูจ้ดัจำาหนา่ย
ภาพยนตร์มากขึ้น	 นอกจากน้ีการท่ีบริษัทเข้าไปดำาเนิน
ธุรกิจจัดจำาหน่ายภาพยนตร์และทำาการตลาดผ่าน	 บริษัท	
เอ็มพิคเจอร์	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ทำาให้
บริษัท	ลดความเส่ียงในการพึง่พาภาพยนตรจ์ากผูจ้ดัจำาหนา่ย
ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ ไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์
จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายในประเทศ
	 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์และ
ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรจ์ะตอ้งพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั
ดังน้ันบริษัทจะทำาความตกลงกับผู้ผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่
การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นทำาให้บริษัท
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

	 การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้น
ปัจจุบันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็นผู้นำา

ในวงการทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 มีการ
ขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย
อยู่เสมอโดยการลงทุนขยายสาขาใน	 4	 รูปแบบได้แก่	
Standalone	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้าแบบเปิด	 และ
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม
ทุกระดับความต้องการ	 แต่การเพ่ิมขึ้นของสาขาและ
การเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
กิจการของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 อาทิเช่น	 สัดส่วนรายได้ลดลง	
เกิดการเปรียบเทียบท้ังในเชิงสภาพแวดล้อมและการบริการ	
เป็นต้น	 บริษัทตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจ
จะเกิดขึ้นจึงได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างและรักษาฐาน
ลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่ต่อเนื่องและนำาเสนอ
บริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่าโรงภาพยนตร์	เช่น	บริการ
โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ	 ร้านค้าในสาขา	 รวมทั้งการปรับปรุง
สาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอทำาให้ศักยภาพการแข่งขัน
ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น
	 ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สำาคัญของธุรกิจโรงภาพยนตร์
คือ	วีดีโอเทป	วีซีดี	และดีวีดีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ท่ีมีการผลิตมากขึ้นอันมีผลมาจากอายุการฉายภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ที่สั้นลงซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อรายได้
และการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่อยู่ ในระดับ
ท่ีไม่เป็นนัยสำาคัญ	 ทั้งนี้เนื่องจากบริการท่ีนำาเสนอในสาขา
ของเมเจอร์ซีนี เพล็กซ์ทำาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับ
ความบันเทิงอื่นๆ	 นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพ่ือ
ชมภาพยนตร์ 	 นอกจากนี้ ในด้านการปราบปรามสื่อ
ผิดกฎหมายดังกล่าว	 รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสำาคัญ
กับปัญหานี้ด้วยการดำาเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่าง
เข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมีผลทำาให้
สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่

	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีโครงการในการขยายสาขา
และเพิ่มจำานวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ	60-90	โรง	
โดยเงินลงทุนในโครงการท้ังหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ	
1,000	 ล้านบาท	 โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและ/หรือ
การนำาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ
กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
	 การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอน
ของผลตอบแทนจากการลงทุนอาจส่งผลให้บริษัทต้องเล่ือน
ระยะเวลาการเปิดหรือมีค่าใช้ จ่ายท่ีสูงขึ้นจากต้นทุน

	 ในการประกอบธรุกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อยในนามของกลุม่เมเจอรซ์นีเีพลก็ซ	์บรษิทัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจโดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานได้ดังนี้

26			รายงานประจำาปี	2558



ที่เปล่ียนแปลงไปแต่ด้วยประสบการณ์ความสำาเร็จอย่าง
ต่อเนื่องทำาให้บริษัทมีระยะเวลาคุ้มทุน	 (Payback	 Period)	
โดยเฉลี่ยประมาณ	 3-4	 ปีสำาหรับกรณีสาขา	 และมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ของโครงการ	(IRR)	ประมาณรอ้ยละ	15-20	
ซึ่งเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	
(Feasibility	 Study)	 ความชำานาญในการดำาเนินธุรกิจและ
นโยบายในการขยายสาขาที่มีการวางแผนกำาหนดทำาเลที่ตั้ง
บนทำาเลทองในเขตพืน้ทีแ่หลง่ชมุชนทีพ่กัอาศยัใจกลางเมอืง	
ใกลส้ถานศกึษาและสถานทีท่ำางานบรษิทัเอกชนและราชการ	
และมคีวามสะดวกในการใช้บรกิารทำาใหผู้บ้รหิารมีความมัน่ใจ
ว่าจะสามารถนำาความสำาเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้าง
ความเติบโตให้กับกลุ่มเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปบนทำาเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัย
ใจกลางเมืองใกล้สถานศึกษาและสถานท่ีทำางานบริษัท
เอกชนและราชการและมีความสะดวกในการใช้บริการ
ทำาให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำาความสำาเร็จ
มาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
	 อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาคุ้มทุนไม่เป็นไปตามที่คาด
บริษัทก็จะพิจารณาปรับเพ่ิมหรือลดจำานวนโรงภาพยนตร์,	
ปรับจำานวนเลนโบว์ลิ่ง,	ปรับจำานวนพื้นที่เช่าหรือปรับค่าเช่า
พื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการลงทุนสาขาใหม่
ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ ในการพิจารณาและ
ดำาเนินงานจากการร่วมลงทุนกับ	 บริษัท	 สยามฟิวเจอร์ส
ดีเวลลอปเม้น	 จำากัด	 (มหาชน)	 และการขยายสาขา
ผ่านห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยังช่วยให้
บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

	 เนื่องด้วยกิจการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบ
ความสำาเร็จในการดำาเนินกิจการด้วยทีมงานบริหาร
ของ	 นายวิชา	 	 พูลวรลักษณ์	 ผู้ก่อต้ังกิจการเสมือนว่า
กิจการต้องพึ่งพาช่ือเสียงและประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง
เท่านั้น	 อีกทั้งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้ง
อาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงหรือออกจากการเป็น
ผู้บริหารในกิจการจะส่งผลให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ผลิต
ภาพยนตร์และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัททำาให้ส่ง
ผลกระทบกับรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว
เป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของและ
ความผูกพันที่	นายวิชา	พูลวรลักษณ์	ได้สร้างกิจการเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมาและมีความตั้งใจ
ที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผู้บริหาร
และผู้ก่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
	 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทในแต่ละส่วนงานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อสร้าง

ผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทกับ
ท้ังผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณท์างดา้นธรุกจิภาพยนตรแ์ละโรงภาพยนตร์
อยา่งมากจงึสง่ผลใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง
ทางด้านนี้ได้

ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย

	 บริษัทอาจมีความเส่ียงเกี่ยวกับอัคคีภัยส่งผลให้บริษัท
ต้องหยุดดำาเนินการทำาให้สูญเสียรายได้	 อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการทำาสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยได้
รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภัยด้วยวงเงินที่พอเพียง
แก่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้	 เช่น	 ทรัพย์สินและรายได้
ทีส่ญูเสยีจากการหยดุดำาเนนิการซึง่ครอบคลมุความเสยีหาย
บุคคลที่	 3	 ด้วยนอกจากนี้บริษัทฯยังจัดการซ้อมดับเพลิง
เป็นประจำาทุกปีโดยได้รับคำาแนะนำาและช่วยเหลือจาก
ตำารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเป็นประจำา

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้าย
หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ

	 สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยู่
อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทบ้าง	 เช่น	
ผู้เข้าชมลดลงรายได้ลดลงแต่มิได้มีนัยสำาคัญ	 อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัย
อย่างรัดกุมและเข้มงวดการติดตามข่าวสารและมาตรการ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยังคงถูกนำามาใช้เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดโอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆ	 ในสาขาที่อยู่ใน
ความรบัผดิชอบของบรษิทั	ตลอดจนมกีารเตรียมความพร้อม
ที่จะรับมือกับเหตุต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องทั้งนี้รวมไปถึงการ
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในทุกสาขา
ของบริษัทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์

	 ในกรณี ท่ี เกิด เหตุการณ์ต่ างๆ	 ท่ีอยู่นอกเหนือ
การคาดการณ์ของบริษัท	 บริ ษัทได้มีการจัดทำาแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuing	 Plan)	 เพื่อ
นำามาใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ	 โดยแผน
ความต่อเนื่ องทางธุ รกิจนี้บริษัทจะนำามาปรับใช้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ	 ได้ทุกสถานการณ์และอย่างทันท่วงที
จึ งสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้ น ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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การกำากับดูแลกิจการ

GOVERNANCE

	 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น
ในการที่จะยกระดับ	การกำากับดูแลกิจการของบริษัท	ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำาเอาแบบประเมิน
ตนเอง	เรือ่งการปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Corporate	
Governance	 Self	 Assessment)	 มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 ท่ีกำาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้บริษัทมีระบบบริหาร
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองการ
ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน	 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ทั้งนี้
ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญโดยในปีท่ีผ่านมา	
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ที่บริษัทจะรายงานให้ทราบซึ่งแบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 
สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายในการกำากับดูแลกิจการท่ีดเีกีย่วกบัการดแูลสทิธิ
 ของผู้ถือหุ้น
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เมือ่ป	ี2552	โดยมุง่เนน้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดมี้โอกาสรบัรูผ้ลการดำาเนนิงาน
ของบรษิทัอยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั	และมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ
ต่างๆ	 ที่สำาคัญ	 ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำาหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 1.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้อง	 และเคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นข้ันพื้นฐาน	 ได้แก่	 สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ	 สิทธิในการได้รับข่าวสาร
ข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
การจัดสรรเงินปันผลการกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ	 หรือหนังสือ
บริคณห์สนธิ	 การลดทุนหรือเพิ่มทุน	 การอนุมัติรายการพิเศษ	
เป็นต้น
	 2.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี	 ได้แก่	 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	
สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	 สิทธิ
ในการส่งคำาถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม	 สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุม	เป็นต้น
	 3.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำาใดๆ
อันเป็นการละเมิด	หรือจำากัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนด
ต่างๆ	 และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูล

สำาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน	 ไม่เพิ่มวาระการประชุม	 หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เป็นต้น
	 4.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการอำานวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่างๆ	 เช่น	 การให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ
เป็นต้น

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
 ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
	 •	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำานโยบายสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ 	 และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ	
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	
	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	 2558	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 เป็นเวลากว่า	 30	 วัน	
กอ่นการประชมุผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั	และเผยแพรท่ัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมกัน	โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
	 1.	 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558
	 2.	 เอกสารแนบ	1	รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำา	ป	ี2557
	 3.		เอกสารแนบ	2	รายงานประจำาปี	2557	ในรูปแบบ	CD-ROM
	 4.		เอกสารแนบ	3	งบการเงินสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
	 5.		เอกสารแนบ	 4	 ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิและ
	 จ่ายเงินปันผล
	 6.	 เอกสารแนบ	 5	 ข้อมูลพิจารณาประวัติกรรมการท่ีเสนอช่ือ
	 เลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
	 จำานวน	4	คน
	 7.	 เอกสารแนบ	6	ข้อมูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
	 8.		เอกสารแนบ	 7	 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียด
	 ค่าสอบบัญชี
	 9.		แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	(แบบทั่วไป)
10.	 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข	 (แบบที่กำาหนดโดยกระทรวง
	 พาณิชย์)
11.		แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค	(แบบสำา	หรับ	custodian)
12.		ขอ้มลูประวติักรรมการอสิระ	(สำาหรบัประกอบการมอบฉนัทะ)
13.		หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
14.		ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15.		แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
	 •	 ในการจัดสง่เอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัไดม้อบหมาย
ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท	 เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน	
ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมาย
ได้กำาหนดไว้	 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษา
ข้อมูลมากขึ้น
	 •	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
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ในการใชส้ทิธเิขา้รว่มประชุมและออกเสยีงดว้ยการใช้ระบบ	Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำามาในการมอบฉันทะ	 พร้อมทั้ง
จัดทำาป้ายสัญลักษณ์สำาหรับผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว	 เพ่ือ
ความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารใหม่
	 •	 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา	ปี	2558	บริษัทได้นำา
เนื้อหาการประชุม	 ซึ่งประกอบด้วย	 รายละเอียดวาระการประชุม	
มติที่ประชุมการลงคะแนนเสียง	 ตลอดจนคำาถามและความเห็น
ของผู้ถือหุ้นรวบรวมจัดทำาเป็น	 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี	2558”	เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การป้องกันกรณีการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
 ข้อมูลและสารสนเทศ
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัไดส้ง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และ
ไม่จำากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	 ทั้งในการเข้าประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุ้นประจำาป	ี2558	บรษิทัไมม่กีารแจกโดยกะทนัหนั	ซึง่เอกสาร
ท่ีมีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม	 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.4 การอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ
	 •	 บริษัทอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น	 ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยการนำาระบบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงโดยวธิ	ีBarcode	
มาใช้	 พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองก่อนการประชุม
	 •	 บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้อืหุน้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบในหนงัสอืเชญิประชมุ	รวมท้ังในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น	 ผู้ดำาเนินการประชุม	 ได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม	
และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิห้ผูถื้อหุน้ทราบ	และไดม้กีารบันทกึ
การแจ้งกฎเกณฑ์	 และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว	 ลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
	 •	 บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเย่ียมชม
บรษัิทและเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศ
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดง
 ความคิดเห็น
	 •	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	 ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท	และแสดงความคิดเห็น	
โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ	
รวมท้ังได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท	และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น	
รวมท้ังคำาชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
	 •	 บรษิทัจัดใหม้กีารบนัทึกเสียงการประชมุผูถื้อหุ้นและเปดิเผย
รายละเอียดสาระสำาคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง	
และช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตาม
รายละเอียดได้

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ
						คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา	 ปี	 2558	 มี
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม	 11	 คน	 จึงสรุปได้ว่า	 บริษัท
ยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 ให้มี
ความเคร่งครัดกว่าแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่กำาหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน	 จึงได้กำาหนดนโยบายในการอำานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
	 •	 บริษัทได้เปิดโอกาสและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทีถ่อืหุน้อย่างต่อเนือ่งไมน่อ้ยกว่า	100,000	หุน้	โดยอาจเปน็ผูถ้อืหุน้
รายเดยีว	หรือหลายรายรวมกนักไ็ด	้และเปน็การถอืหุน้อยา่งตอ่เนือ่ง
นบัจากวันทีถ่อืหุน้จนถึงวันทีเ่สนอเร่ือง	เพ่ือบรรจุในวาระการประชมุ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 12	 เดือน	 ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า	 โดยได้จัดทำาหลักเกณฑ์การพิจารณา
เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา	4	เดือนก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 (ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2557	 ถึงวันที่	
31	มกราคม	2558)	ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	ทำาหน้าที่
เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและนำาเสนอต่อกรรมการอิสระ	
เพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น	 หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้ว	
เห็นว่ามีความเหมาะสม	 ก็ให้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2558	 เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป	 ซึ่งปรากฏว่าในปี	 2558
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
	 •	 บริษัทได้เปิดโอกาสและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้า	 โดยได้จัดทำาหลักเกณฑ์
การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา	 4	 เดือน	
กอ่นวันประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำา	ป	ี2558	(ต้ังแตวั่นที	่1	ตลุาคม	
2557	 ถึงวันที่	 31	 มกราคม	 2558)	 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการ	
บริษัททำาหน้าที่ เป็นผู้ รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ทีบ่ริษัทไดก้ำาหนดไว้	โดยหากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาแล้ววา่
มีความเหมาะสมก็ให้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในเดือนกุมภาพันธ์	 2558	 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป	ซึ่งปรากฏว่าในป	ี2558	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
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	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำาหนดไว้	 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด	 โดยไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน	 และไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ	 โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นการล่วงหน้า
	 •	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือ
มอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลง
คะแนนเสียงเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 โดยได้จัดทำา
หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข	ขึ้น	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำาหนังสือ
มอบฉันทะแบบ	ก	(แบบมอบฉันทะทั่วไป)	และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ	 ค	 (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำาหรับ	 custodian)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น	
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา	 30	 วัน	 ก่อน
วันประชุมสำาหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
	 •	 คณะกรรมการบริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 แต่มีความประสงค์
จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ	 โดยบริษัท
ได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม	 และลงคะแนนเสียงแทน
ผู้ถือหุ้นจำานวน	2	คน	คือ
	 นายชัย	 จรุงธนาภิบาล	 (ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ)
	 และนายนฤนาท	 รัตนะกนก	 (กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ)
	 เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธเิลอืกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นใช้สทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน	 โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้	
และแจกในขณะลงทะเบียน	 ก่อนเริ่มการประชุม	 ซึ่งได้จัดทำาบัตร
ลงคะแนนเสยีงครบทุกวาระ	เชน่	การพจิารณาอนมัุตจิา่ยเงนิปนัผล	
การพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 การพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล	 เป็นต้น	 รายละเอียด
การนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมี
ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหาร
และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดมาตรการปอ้งกนั	กรรมการ
ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น	 ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ	
(Code	 of	 Conduct)	 ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
เพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
รักษาความลับ	 โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจ	 การจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริษัท	
นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 เป็น
ผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย
หรือการทำารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสีย
	 •	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีทกุกลุม่	ซึง่ไมเ่พยีงแต่เฉพาะตามทีก่ฎหมายกำาหนดเทา่นัน้	
ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทจึงได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ึนใหม่	
พร้อมกับกำาหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี	 และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน	 และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กัน	 โดยมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น	5	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	พนักงานและครอบครัว
	 2.	ลูกค้าและเจ้าหนี้
	 3.	ผู้ถือหุ้น
	 4.	พันธมิตรทางธุรกิจ
	 5.	นักวิเคราะห์	นักลงทุนและสถาบันการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและมาตรการในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1.  พนักงานและครอบครัว
	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว
	 1)	บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณา
ผลงานด้วยความเป็นธรรม	 และสามารถวัดผลได้	 อาทิ	 รายได้	
ค่าตอบแทน	 รายเดือน	 รายได้จากการทำางานล่วงเวลา	 โบนัส
ประจำาป	ีการประกนัชวิีตและประกนัสขุภาพกองทุนสำารองเล้ียงชพี	
เป็นต้น
	 2)	บ ริ ษัทมุ่ งส่ ง เส ริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 จัดให้มีการอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	เป็นต้น
	 3)	บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและ
ความเทา่เทยีมกนั	อาท	ิการประเมนิผลงานของพนกังาน	การรกัษา
ความลับ	 ประวัติการทำางาน	 และการใช้สิทธิต่างๆ	 ของพนักงาน
เป็นต้น
	 4)	บริษัทคำานงึถึงสทิธิของพนกังานเป็นสำาคญั	และเปดิโอกาส
ให้พนักงานร้องเรียน	 กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากร
บุคคลที่รับเรื่อง	เป็นต้น
	 5)	บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มี
ความปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำางานอย่างมี
ประสิทธิผล

2.  ลูกค้าและเจ้าหนี้
	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า
	 1)	บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	 ความเช่ือถือ
และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
	 2)	 บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ของบรษิทัดว้ยการรบัผดิชอบ	เอาใจใส	่และใหค้วามสำาคัญตอ่ปญัหา	
และความตอ้งการของลกูคา้อนัดบัแรก	โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
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	 •	 ยึดมั่นในการนำาเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
	 •	 ยดึถือปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ	ทีไ่ดท้ำาขอ้ตกลงไว้กบัลกูค้า
อย่างดีที่สุด
	 •	 การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน
	 •	 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ
คุณสมบตัแิละคณุภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติได	้เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่	
และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
	 •	 พร้อมที่จะตอบคำาถามของลูกค้า	 รวมทั้งการดำาเนินการ
เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน	การใหค้ำาแนะนำาและการตดิตามผลความคบืหนา้
ในประเด็นต่างๆ	ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้
	 1)	บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อ
เจ้าหนี้โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	 ความเชื่อถือ	 และไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
	 2)	บรษิทัมีหนา้ทีใ่นการรบัผดิชอบเอาใจใสแ่ละใหค้วามสำาคญั
ต่อเงื่อนไขต่างๆ	ที่ได้ทำาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

3.  ผู้ถือหุ้น
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น
	 1)	บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปกป้อง	 และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
ขัน้พืน้ฐาน	ไดแ้ก	่สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น	สทิธิในการมสีว่นแบง่
ในกำาไรของกิจการ	 สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่าง
เพียงพอ	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อแต่งต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการ	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 การจัดสรรเงินปันผล	
การกำาหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั	หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ	ิการลดทนุ
หรือเพิ่มทุน	การอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น
	 2)	บริษัทมีหน้าที่ ท่ีต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ได้แก่	
สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้	สทิธใินการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	 สิทธิในการส่งคำาถาม
ต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสิทธิในการแสดงความคิดเห็น	
และตั้งคำาถามต่อที่ประชุม	เป็นต้น	ผ่านทางเว็บไซต์
	 3)	บริษัทต้องไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือจำากัด
สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.  พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)
	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)
	 1)	บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
	 2)	บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำา	เสนอสินค้า/
บรกิารได้โดยเท่าเทียมกนั	โดยให้ผูบ้ริหาร	และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
	 •		ตอ้งปฏบิตังิานตอ่คูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	และมคีวาม
เท่าเทียมกัน
	 •	 การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
เปรียบเทียบคุณภาพ	 และเงื่อนไขต่างๆ	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
	 •	 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า	 โดยห้ามมิให้มีการรับสินบน
หรือค่านายหน้าใดๆ	 จากคู่ค้า	 รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล	 หรือ

ข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่ง	 หรือหลายราย	 ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ	
รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.  นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและ
 สถาบันการเงิน
	 1)	บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์	 นักลงทุนและสถาบัน
การเงินได้รับทราบข้อมูลการดำาเนินงานของบริษัท	 และแนวโน้ม
ผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม	 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายและการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล
	 2)	บริษัทจะอำานวยความสะดวกโดยจัดทำาข้อมูลแนะนำา
การลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์

3.2 มาตรการชดเชยผู้มีสว่นไดส่้วนเสยีกรณีไดรั้บความเสยีหาย
 จากการละเมิด
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

มาตรการป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการผู้บริหารและ
พนักงาน
	 1)	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่ในการแจ้งให้
กรรมการและผู้บริหารทราบ	 และปฏิบัติซึ่งหน้าที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา	 59	 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	 275	
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.	2535
	 2)	คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำา	 ให้กรรมการผู้บริหารและ
พนักงานท่ีทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ	 รวมถึงข้อมูลงบการเงิน
ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ต่อสาธารณชนกล่าวคือเป็นเวลา	 1	 เดือน	 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล
และ	 1	 สัปดาห์หลังการเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทำาผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 •	 บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหาร
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทาง
มิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำาหรับผู้บริหารและพนักงานดัง
ต่อไปนี้

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร
และพนักงาน
	 1)	ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำาการใดๆ	 เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน	์หรือเบียดบังทรัพย์สิน	ซึ่งควรเป็นของบริษัท	
หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท
	 2)	ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือ
การมีกิจกรรมส่วนตัว	 และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน	 ซึ่งอาจ
ขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหาร	และพนักงานผูกพันอยู่
	 3)	กรณีหากตำาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ให้แก่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว	 (คู่สมรส	 บิดา	 มารดา	 บุตร	
ญาติพี่น้อง)	 หรือบุคคลที่รู้จัก	 ผู้บริหาร	 และพนักงานดังกล่าว	
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 และจะต้องแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที
	 4)	บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับผู้บริหารและพนักงาน	 ในกรณีที่อาจจะนำาไปสู่สถานการณ์
ที่จะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
	 5)	การทีผู้่บรหิารและพนกังานมีสว่นรว่มในการดำาเนนิกจิกรรม
ภายนอกองค์กรหรือดำารงตำาแหน่งภายนอกองค์กร	 อาทิ	 การเป็น
กรรมการทีป่รกึษาตวัแทนหรอืเป็นพนกังานในองคก์รอืน่ๆ	กจิกรรม
นั้นๆ	 จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	
และลูกค้าของบริษัท	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 และจะต้อง
ไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท	 รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
	 6)	ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับทำาตำาแหน่ง
ใดในองค์กรอื่น	 ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือ
กิจการที่แข่งขันกับบริษัท	 หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับบริษัท
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการ
ทำาธรุกรรมกบับรษิทัของกรรมการผู้บรหิาร	และพนกังานเป็นประจำา
อย่างสม่ำาเสมอโดยตลอด	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
มีหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณา	 และหลังจากนั้น
ให้คณะกรรมการตรวจสอบนำาสรุปข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
รายงานให้แก่คณะกรรรมการบริษัททราบ	 และพิจารณาต่อไป
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปี	 2558	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ
ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัแตอ่ยา่งใด
	 •	 บริษัทได้กำาหนดมาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้
ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว
	 มาตรการป้องกัน กรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ
	 พนักงานและครอบครัว
	 ปจัจบุนับรษิทัจดัให้มกีารดูแลในเรือ่งผลตอบแทนและสวสัดิการ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง	และปฏิบัติตามนโยบายการดูแลพนักงาน
อย่างเคร่งครัด	 และได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำางาน	 ซึ่ง
ในปี	 2558	 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน	 ในกรณี
ความเสียหายจากการละเมิด

2.  ลูกค้าและเจ้าหนี้
	 มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ
 ลูกค้าและเจ้าหนี้
	 ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า
และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	 (Customer	 Service)	 ขึ้น	 เพื่อเป็น
ศูนย์ร้องเรียนสำาหรับลูกค้า	 ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการ
ความช่วยเหลือเพื่อป้องงกัน	 กรณีความเสียหายจากการละเมิด
ต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้	 ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้

และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำาธุรกรรม	 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
ขึ้นในภายหลัง	 โดยพิจารณาตามหลักความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ความน่าเชื่อถือซึ่งในปี	2558	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

3.  ผู้ถือหุ้น
 มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ
 ผู้ถือหุ้น
	 ปัจจุบันบริษัทดำาเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	
ขัน้พ้ืนฐานทัง้สทิธใินการไดรั้บข้อมลูสารสนเทศ	สทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจาก
กฎหมาย
	 ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินผลและติดตามการดำาเนินการเพื่อ
ป้องกันความเสียหายจากการละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมิน
จากทั้งภายในองค์กรซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการที่ดำาเนินการ
ดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและประเมินผลจากภายนอกในรูปของโครงการ
ประเมินคุณภาพ	 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 (AGM	 Checklist)	
ซึ่งประเมินโดยสำานักงานก.ล.ต.	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำาทุกปี
	 	 	 สำาหรับในป	ี 2558	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณี
ความเสียหายจากการละเมิดและไม่มีความเสียหายจากเรื่องอื่นๆ
หรือข้อร้องเรียนในการจำากัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ

4.  นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
	 มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ
 นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบัน
การเงินได้รับทราบข้อมูลการดำาเนินงานของบริษัท	 และแนวโน้ม
ผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็นประจำาอย่างน้อยไตรมาส
ละ	 1	 ครั้งหรือไม่น้อยกว่าปีละ	 4	 ครั้ง	 อีกทั้งยังมีการจัดทำาข้อมูล
แนะนำาการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งการสอบถามข้อมูล
ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations	-	IR)	โทร.	02	511	
5427	 ต่อ	 893	 หรือในลักษณะการเข้าพบ	 one	 on	 one	 และ	
group	 meeting	 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท	 ดังนั้น	 ที่ผ่านมา
บริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจาก
นักวิเคราะห	์นักลงทุนและสถาบันการเงินแต่อย่างใด

3.3  กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดกลไกการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
	 1.	บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดง
ความคดิเหน็ผา่นทาง	Call	Center	หมายเลข	02-511-5427	ตอ่	114	
และผ่านทาง	Intranet	ของบริษัทสำาหรับพนักงาน
	 2.	บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึง
กรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อนักลงทุน

3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินหรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง
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	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสโดยการไม่เปิดเผย	และเก็บข้อมูลต่างๆ	ของผู้แจ้งเบาะแส
เป็นความลับ
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดใหม้กีระบวนการดำาเนนิการ
หลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส	 โดยในเบ้ืองต้นฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะทำาการรวบรวม	สรปุเรือ่งดงักลา่ว	เพ่ือนำาเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง	 และหากพบว่า
เปน็ขอ้มลูท่ีกระทบต่อบรษิทั	จะตอ้งนำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1  ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ในรอบปี	 2558	 บริษัทได้ทำาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ	
ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใส
ผ่านช่องทางระบบ	 Online	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 อีกทั้งไม่เคยถูกสำานักงาน	 ก.ล.ต.	
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำาเนินการเนื่องมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำาหนด
	 •	 นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ที่ได้
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงข่าวสารต่างๆ	
ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 และปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ	 และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 •	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้กำาหนดนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทน	 กรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 รวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงสำาหรับป	ี2558	ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และผู้บริหารระดับสูง
	 1.	การจ่ายค่าตอบแทน	 กรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูง	 จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระ
หน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 ความยุติธรรมและ
การจูงใจท่ีเพียงพอ	 การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน	 กรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 รวมถึงพิจารณา
ผลประกอบการ	ผลงาน	สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิและภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม
	 2.	โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
ในเบ้ืองต้น	 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 ซึ่งได้แก่	 การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
สูงสุดในแต่ละปี	และการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง

	 3.	ทั้งนี้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและ
รายละเอียดค่าตอบแทน	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีด้วย	
นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการ
ทำาหน้าที่อื่นให้บริษัท	 เช่น	 ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีได้รับจาก
การเป็นกรรมการ	และการทำาหนา้ทีอ่ืน่	เชน่	ทีป่รึกษาในบรษิทัยอ่ย
เป็นต้น
	 4.	ในการกำาหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำาหน้าท่ี
ในฝา่ยบรหิาร	และไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเงนิเดอืนจากบริษทั	มใิห้
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
	 •	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำาเสนอ
วงเงินและรายละเอียด	 การตอบแทนกรรมการ	 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา	 ปี	 2558	
เพื่ออนุมั ติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 ในวงเงินไม่ เกิน	
12.5	 ล้านบาทต่อป	ี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร	
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย	 จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท
	 •	 บริ ษัทได้มีการจัดทำารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
 อนุกรรมการ
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการ
ของบริษัท	 ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์	 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย์
สุจริต	 ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งต้ังคณะอนกุรรมการข้ึน	เพือ่ชว่ยในการ
ศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกล่ันกรอง
งานต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท
	 •	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังหมด
จำานวน	 4	 ครั้ง	 ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 อย่าง
เคร่งครัดมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉล่ีย	 7	 วัน
ก่อนการประชุม	และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำาคัญ
กันอย่างรอบคอบ	 โดยทั่วกันโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและ
ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม	 ข้อซักถาม	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ของกรรมการด้วย
เพื่อให้กรรมการ	 และผู้เก่ียวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้	
สำาหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	จำานวน	1	ครั้ง	
โดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน	 ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย	 ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
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คณะกรรมการบริหาร
	 •	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการบรหิารไดป้ฏบัิตหินา้ทีใ่นการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัท	 พิจารณากำาหนดนโยบายต่างๆ	
แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจำาปี	 2558	
ของบริษัทเพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ติดตาม	 กำากับและควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนงานท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 และได้รายงานผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี	 2558	 รวมถึง
ผลประกอบการประจำาปีใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ในรอบปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบ	 โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงิน

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนคร้ังท่ีเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท/
จำานวนคร้ังท้ังหมด

การเข้าร่วมประชุม
สามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

1.	นายสมใจนึก	เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4/4

2.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 4/4

3.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 4/4

4.	นางภารดี	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 3/4

5.	นายธนกร	ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4

6.	ร้อยตำารวจตรีเกรียงศักดิ	์โลหะชาละ กรรมการอิสระ 4/4 -

7.	นายวิชัย	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 4/4

8.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

9.	นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 4/4

10.	นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์* กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 2/4 -

11.	นายแพทย์เสถียร	ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 4/4

*ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ของบริษัทและบริษัทย่อย	 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ

ภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน	 รวมถึง

การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณา

เรื่องต่างๆ	ร่วมกัน	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	รายงาน

ผลสรุปเร่ืองที่สำาคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทราบ	

และพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและได้ให้

ความเห็นจากการทำาหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี

	 สำาหรับ	 ปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม

ทั้งหมดจำานวน	 9	 ครั้ง	 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้

ลำาดับ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

1. นายชัย	จรุงธนาภิบาล 9/9

2. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร 9/9

3. นายไกรทิพย์		ไกรฤกษ์* 5/9

*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
การทำาหน้าที่สรรหา
	 •	 ในรอบป	ี2558	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 จำานวน	 4	 คน	 โดย
พิจารณาถึงคุณสมบตั	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณเ์กีย่วกบั
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ประวัติการทำางานที่ดี	 รวมท้ังในด้าน
จริยธรรม	 ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	 4	 คน	
มีความเหมาะสม	 จึงนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 และที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว	

การทำาหน้าที่กำาหนดค่าตอบแทน
	 •	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็น
พนักงานและผู้บริหาร	 และกำาหนดรายละเอียดการจัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำาหรับปี	 2558	 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	
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และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
ตลอดจนคำานงึถึงผลประกอบการ	ผลงาน	สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ	
และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	และไดน้ำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั	และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปพีจิารณาอนมัุติดงักลา่ว
	 สำาหรบัป	ี2558	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมทั้งหมดจำานวน	 1	 ครั้ง	 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน

4.5  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เชื่อถือได้
เพียงพอทันเวลาและโปร่งใส	 รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำาคัญ
ที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้	 โดยมอบหมาย
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	
Relations)	 ข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน	ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป	และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	 ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท	 ข้อมูล
เก่ียวกับธุรกิจ	 ข้อมูลทางการเงิน	 ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน	 ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรม
ต่างๆ	 ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นต้น	 ซึ่ง
จะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น
	 •	 บริษัทได้จัดทำาแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป	 และแผน
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงแล้วแต่โอกาส	 และความเหมาะสม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
	 1.	จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำา	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	และ
ในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ท่ีจะสอบถามข้อมูลในเรื่องอ่ืน
เพ่ิมเติม	 บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์เป็นกรณีๆ	ไป
	 2.	จัด	Roadshow	ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 3.	ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูล
แก่นักลงทุน	 เช่น	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ

หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1  นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะกำากับดูแลธุรกิจ
โดยยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้การบริหารงานและการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	
และสามารถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย	
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำาหนดหลักการ
กำากับกิจการท่ีดีเป็นนโยบายท่ีดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น	 และ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวดังมี
รายละเอียดนโยบายการกำากับกิจการที่ดีต่อไปนี้

	 •	 การคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น
ในเร่ืองต่างๆ	 เช่น	 มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	
มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	 เป็นต้น	
ตลอดจนไม่กระทำาการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น
	 •	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
และผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 ทั่วถึง	 เท่าเทียมกันและ
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม	 เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก	
เช่น	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น
	 •	 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทในการกำากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์	
มีคุณธรรมรอบคอบ	 และระมัดระวัง	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 ตลอดจน
ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
	 •	 การบริหารงานด้วยความโปร่งใส	ภายใต้ระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน
	 •	 การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง	 ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมกับการดำาเนินกิจการของบริษัท
	 •	 การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย	และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2  โครงสร้างคณะกรรมการ
	 •	 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ	จำานวน	11	คน	
ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย	 ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท	 รวมท้ัง
การอุทศิเวลา	และความพยายามในการปฏิบตัหิน้าที	่เพ่ือเสริมสร้าง
ให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
	 •	 คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำาคัญ	 ดังน้ันประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ	 และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำานวยการ
	 •	 สำาหรับกระบวนการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท
ได้กำาหนดวิธีการที่เป็นทางการ	 และยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็น
สำาคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมหรือ
ฝ่ายบริหาร	 คือ	 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคล
ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยทำาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสม	 โดยพิจารณาคุณวุฒิความสามารถ	 ประสบการณ์
ทำางาน	ฯลฯ	เพือ่ใหต้รงกบัภาระหนา้ทีข่องกรรมการบรษัิทและ/หรือ
ในคณะอนุกรรมการต่างๆ	 และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสม
ได้แล้ว	 จึงนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
เป็นกรรมการต่อไป
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการ	โดยเปดิเผยช่ือกรรมการ
รายบุคคล	 ตำาแหน่ง	 อายุ	 ประวัติการศึกษา	 สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทประสบการณ์ทำางาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งในรายงานประจำาปีและ
เว็บไซต์ของบริษัท
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5.3 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
	 •	 คณะกรรมการบริ ษัทมีภาวะผู้นำ า วิสัย ทัศน์ 	 และมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม	 คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน	 โดยฝ่าย
บริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ	 เพื่อประกอบการพิจารณาและ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมี
ความมั่นคง	 และมีความสำาเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว	
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำาหนดวิสัยทัศน์และ
ภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึง
กำาหนดเป้าหมาย	 แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ	 โดยคำานึงถึง
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความม่ันคงในระยะยาว
ของบริษัทและของผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนทำาหน้าท่ีในการกำากับดูแล
และติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 •	คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาล
ในการบริหารงานภายในองค์กร	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็น
ผู้นำาในการกำาหนดแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	หลักจรรยาบรรณ
มาตรการ	 และข้ันตอนการอนุมัติ	 การทำารายการระหว่างกัน
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 รวมถึง
การแบ่งแยกขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้น
กบัคณะกรรมการ	คณะกรรมการกบัผูบ้รหิารและคณะอนกุรรมการ
ชุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจและสามารถตรวจสอบ
ซึ่งกันได้อย่างอิสระ

5.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการทำารายการระหว่างกัน
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการและฝ่ายบริหาร	 ด้วยความรอบคอบ	 ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ด	ี ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
โดยรวมเป็นสำาคัญ	 โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศคำาสั่ง	 หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ	
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของการ
ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 โดยห้ามมิให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ	 และ
กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา	 และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
นำาเสนอนั้น	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ตลอดจนให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงาน
ประจำาปี

5.5  จริยธรรมทางธุรกิจ
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณสำาหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน	 (Code	 of	 Conduct)	 เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่	 และ
ยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและเคร่งครัด	 โดยครอบคลุม
ท้ังด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติ
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีด้วยความเทา่เทียมและเป็นธรรม	การปอ้งกนั
การละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด	 ตลอดจนเรื่อง
การรับสินบนของขวัญและของรางวัล	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนี้
	 •	 คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม	 และดูแลให้การประกอบ
ธุรกิจของบริษัท	 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการดำาเนินการ
ของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน	ยึดมั่นอยู่ในกรอบ
ของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี	 นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท	และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 •	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	 ประธาน
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและ
เป็นกรรมการอิสระจำานวน	 6	 คน	 และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำานวน	 5	 คน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีกรรมการ
จำานวนทั้งสิ้น	 11	 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารดังนี้
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 จำานวน	5	คน	(ร้อยละ	45)
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
	 จำานวน	6	คน	(ร้อยละ	55)

5.7 การรวมหรือแยกตำาแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำานาจการ
 บริหารงาน
	 •	 คณะกรรมการบริษทักำาหนดแบง่แยกขอบเขต	อำานาจหนา้ที่
และความรับผิดชอบ	 ระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ
บริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดคา่ตอบแทนรวมถงึประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารไว้อย่างชดัเจน	
รวมถึงการกำาหนดให้บุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ	
ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับ
ฝ่ายบริหาร	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำานาจ
โดยไม่จำากัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัท
	 •	 ในรอบปี	 2558	 คณะกรรมการบริษัทได้ทำาหน้าท่ีในการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการ
ดำาเนนิงาน	รวมทัง้กำากบัดแูลใหฝ้า่ยจัดการดำาเนนิงานตามนโยบาย
และแผน	 รวมถึงงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
	 •	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	 และให้ความเห็นชอบ
ในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นัน้	คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารทบทวน
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว	 และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ
ผูบ้รหิาร	และพนกังานทีเ่ขา้ใหม่	และดำาเนนิการทบทวนจรรยาบรรณ
ต่างๆ	สำาหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานเดิม	เพื่อให้เข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	 และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้าน
การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	
ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ดังกล่าว	 ซึ่งมีความ
อิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.9  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 •	 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าปีละ	 4	 ครั้ง	 และดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	
พ.ศ.	 2535	 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม	 จะส่งเสริมให้
มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปญัหาสำาคัญกันอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั	และจดัใหมี้การจดบนัทกึ
รายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้	 กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง	ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
	 •	 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	 2558	 นั้น	
ในช่วงปลายปี	 2557	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำา	
กำาหนดการประชุมประจำาปี	 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ
กำาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
	 •	 ในการกำาหนดจำานวนครัง้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท	 โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ได้จัดทำากำาหนดการประชุมประจำาปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณา
ในการประชุมแต่ละครั้ง	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ	ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า	
เช่น	การจัดประชุมในเดือนมีนาคม	เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำาปี	 และกำาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	
และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท	 การจัด
ประชุมในเดือนพฤษภาคม	 สิงหาคมและธันวาคม	 เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่	 1,	 2	 และ	 3	 รวมถึง
การจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจำาปี
ของบริษัท	เป็นต้น
	 •	 ในการจัดประชุมแต่ละครั้ งในปี	 2558	 เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย	 7	 วันก่อนการประชุมและได้มีการจัดทำา
เอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
	 •	 การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริ ษัทและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 อย่างเคร่งครัด
โดยเปดิโอกาสให้กรรมการอภปิรายปญัหาสำาคญักนัอย่างรอบคอบ

โดยทั่วกัน	และมีเลขานุการคณะกรรมการ	และที่ปรึกษากฎหมาย
เข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม	 ข้อซักถาม
และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ของกรรมการด้วย	 เพื่อให้กรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง	สามารถติดตามและตรวจสอบได้
	 •	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งประธาน
กรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ	 1-2	 ชั่วโมง	 ซึ่งเป็น
เวลาเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะนำาเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา	 และ
กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญกันได้อย่างรอบคอบ
โดยทัว่กัน	ทัง้นีป้ระธานกรรมการไดส้ง่เสริมใหก้รรมการในทีป่ระชมุ
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถาม
เพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระ
ทุกครั้ง

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
						•	 โดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดทำา	 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ”	 (CG	 Self	
Assessment)	 นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	 ทำาการพิจารณาเป็น
รายบุคคลเพ่ือพิจารณาผลงาน	 และแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ตลอดจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำางานให้ดีขึ้น

5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 •	 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น	คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการขึ้น	 โดยในปี	 2558	คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการ
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำานวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง	
รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ	เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการบริษัทจำานวน	 10	 คน	 ที่ได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรDirector	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 และ/
หรือ	 Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 จากสถาบัน	 IOD	
เรียบร้อยแล้ว
	 •	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือ
กรรมการและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล	 ประวัติการถือครอง
หลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เป็นต้น	
โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจัดทำารายงานเพื่อทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและ
สบืทอดงานซึง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้ำานวยการ
ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงาน	ในกรณีที่ตนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดโครงสรา้งสำาหรบัการพฒันา
ผู้บริหาร	 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็น
ประจำาทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำาเนินการไปในระหว่างปีและพิจารณา
ควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			37



โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการบริษัท	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการ
ทั้งหมด	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 โดย
มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

(1)	คณะกรรมการบริษัท

คำานิยาม
1.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 กรรมการที่ไม่เป็นผ้บูริหารของบริษัท	 หมายถึง	 กรรมการ
ภายนอกซ่ึงไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร	 หรือพนักงานประจำา	
ของบริษัท	และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	หรือกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผกูพนับรษิทั	รวมท้ังเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่	ผูบ้ริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถทำาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์	 ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้
เกิดรายการทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษัิทกบับคุคล
ที่เกี่ยวข้องกัน

1.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	 หมายถึง	 กรรมการที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำามีอำานาจในการจัดการ
และมีอำานาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระ	 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
จำานวน	 6	 คน	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน	 5	 คน	 รวมเป็น
คณะกรรมการบริษัทจำานวน	 11	 คน	 เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่มี
ความเหมาะสม	กลา่วคอืกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารมีสดัสว่นรอ้ยละ	45	
เปน็ผู้ทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	ให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
บนัเทงิและอุตสาหกรรมภาพยนตร	์รวมทัง้อตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง
ในเชงิลกึและวางแผนกลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิ	ในขณะทีก่รรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 (กรรมการอิสระ)	มีสัดส่วนถึงร้อยละ	55	 เป็น
ผู้ท่ีมีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม	 การเงินการธนาคาร	
การบริหารสินทรัพย์	การตรวจสอบ	กฎหมายและความรู้ทางธุรกิจ
ด้านอืน่ๆ	ทำาใหก้ารแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์	 โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะ
กรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำาคัญ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ 
	 นายวิชา	 พูลวรลักษณ์	 นางภารดี	 พูลวรลักษณ์	 นายวีรวัฒน์	
องค์วาสิฎฐ์	 นายธนกร	 ปุลิเวคินทร์	 สองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท

อำานาจของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
	 2.	กรรมการอาจกำาหนดชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัท	พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัทได้
	 3.	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการ
ของบริษัท	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบ
อำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	
และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้
	 4.	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น
	 5.	คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุ้น
ได้เป็นคร้ังคราว	 ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำา
เช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
	 6.	 การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	
กำาหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการ
จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 อาทิเช่น	
การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	 การพิจารณา
จัดสรรเงินกำาไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง	 การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 และกำาหนดค่าตอบแทน
การแต่งต้ังผูส้อบบญัชทีัง้หมดหรือบางสว่นและกำาหนดคา่ตอบแทน	

*ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ 
ไกรฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน 
นายนฤนาถ รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
เป็นต้นไป

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง %ถือหุ้น

1.	นายสมใจนึก	เองตระกูล ประธานกรรมการ
/กรรมการอิสระ

-

2.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 32.93%

3.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 0.13%

	 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมด 11 คนดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง %ถือหุ้น

4.	นางภารดี	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 2.06%

5.	นายธนกร	ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 0.05%

6.	นายวิชัย	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 0.32%

7.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

0.08%

8.	นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

0.01%

9.	นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	* กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

10.	ร้อยตำารวจตรี
					เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ

กรรมการอิสระ -

11.	นายแพทย์เสถียร	ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ -
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การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้
แก่บุคคลอื่น	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ	 การทำา	 แก้ไขหรือเลิกสัญญา
เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท	 การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท
	 2.	 คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณี
ที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ	
ที่บริษัททำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี	 หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท	
และบริษัทในเครือ	 โดยระบุจำานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหว่างรอบปีบัญชี
	 3.	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	 โดย
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียง
ข้างมาก
	 4.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจำาปีภายใน	 4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
	 5.	คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใด
ที่กรรมการรายใดเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(สำานักงาน	 ก.ล.ต.)	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยบริษัทได้
กำาหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการใน
เรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสำาคัญ

(2)	กรรมการอิสระ

คำานิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท	หมายถึง	กรรมการที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดในบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจ
มีความขัดแย้ง	โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง	(ตามมาตรา	258	
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
	 2.	ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในการเปน็ผูม้อีำานาจควบคมุ
รวมถึงอำานาจในการลงนามผูกพันบริษัท	ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ประจำาของบริษัท	หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาหรือผู้มี
อำานาจควบคุมบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง	3	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
	 3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส	พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรส

ของบตุรกบัผู้บริหาร	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	ผูม้อีำานาจควบคุม	หรอืบคุคล
ทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มีอำานาจควบคมุของบริษัท
หรือบริษัทย่อย	และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้บริหาร	และ
ผู้มีอำานาจควบคุม
	 4.	ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัในลกัษณะของการให้
บริการทางวิชาชีพ	 และทางธุรกิจการค้า	 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน
	 5.	ไม่เป็นการได้รับแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของ
บริษัท	 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	 หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่
	 6.	ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็น
อิสระได้	
	 7.	สามารถทำาหน้าท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน	 และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั	และสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ำาคญัของ
บริษัทได้
	 โดยกรรมการอสิระทำาหน้าทีพิ่จารณาด้วยดลุพินจิทีเ่ป็นอสิระ
เพื่อให้นโยบาย	แผนการดำาเนินงาน	และการบริหารงานของบริษัท
ให้ถูกต้อง	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 ระเบียบข้อ
บังคับของบริษัท	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
เพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ให้มคีวามเท่าเทยีมกนั	
อนึ่ง	 การกำาหนดนยิามกรรมการอสิระของบริษัทดงักล่าว	 ได้มกีาร
ปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามเคร่งครัดมากกว่าทีก่ำาหนดโดยสำานกังาน	ก.ล.ต.	
หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
	 บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ	 โดยสรรหาผู้ที่มี
ความสามารถ	มีประสบการณ์	 เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั	ท้ังยังเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมเีวลาเพียงพอในการปฏบิตัหิน้าที่	
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อกำาหนด	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการ	 และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัท	 ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น	 สามารถใช้ความรู้	
ความสามารถ	 ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

(3)	คณะกรรมการตรวจสอบ

		 	 	 	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	 ตามแนวทางที่สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และ/หรือคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนได้ประกาศใช้พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

คำานิยาม
กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบ	 หมายถึง	 ผู้ ได้รับการแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ให้เป็นกรรมการ
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ตรวจสอบ	โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเปน็กรรมการอสิระ	ไม่เปน็
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการดำาเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย	 และบริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน	 ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับ
ที่กำาหนดไว้ในประกาศของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และจะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 รวมทั้งการทำาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
	 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า	 กรรมการตรวจสอบทุกคนมี
คุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำาหนดขึ้น	และเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 นายชัย	 จรุงธนาภิบาล	
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน	 และ
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน	
ซึ่งเพียงพอท่ีจะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้เป็นอย่างดี	จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของนายชัย	 จรุงธนาภิบาล	
ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้นำาส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล้ว
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 จำานวน	 3	 คน	 มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำานวน	
2	 คน	 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร	 “Audit	 Committee”	 ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 โดยมีรายนาม
กรรมการตรวจสอบของบริษัท	3	คน	ดังนี้

ของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 (ข)	ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
	 (ค)	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
	 (ฉ)	จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ารว่ม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)	ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	(Charter)
	 (ซ)	รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
	 7.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 8.	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการ
บริษัท	 ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท	 และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน	 รวมถึง
ข้อเสนอแนะ	 และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 รายการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	 รวมถึงรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน	 (ถ้ามี)	 ตามประกาศสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว	
ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4)	คณะกรรมการบริหาร
	
				ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน	4	คน	ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ	/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3.	นายไกรทิพย์		ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	
Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
	 3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่าตอบแทน
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และกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ	 และในคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะต้องมีกรรมการสรรหา
และกำาหนดคา่ตอบแทนทีเ่ปน็กรรมการอสิระไมน่อ้ยกว่า	3	ใน	4	คน	
เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 นอกจากนี้
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าท่ี
ในการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษทั	รวมทัง้การทำาหนา้ทีอ่ืน่ในฐานะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ประกอบด้วย	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	 และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	คน	และเป็นกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	1	คน	โดยคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท
กำาหนดขึ้น	 และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีท่ีกำาหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาเห็นว่า	 นายชัย	 จรุงธนาภิบาล	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 จึงได้มีมติแต่งตั้ง
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทน	ประกอบดว้ย	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จำานวน	4	คน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.นายวิชา	พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร

2.นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์ กรรมการบริหาร

3.นางภารดี	พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร

4.นายธนกร	ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	ปฏิบัติงานและดำาเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
	 2.	ปฏิบัติงานและดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและ
ทิศทางการดำาเนินงานของกรรมการบริษัท
	 3.	ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
	 4.	มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน	 หรือการ
ขอสินเชื่อใดๆ	 จากสถาบันการเงิน	 รวมตลอดถึงการเข้าเป็น
ผู้ค้ำาประกันหรือการชำาระ	 หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการ
ดำาเนินงานต่างๆ	 ทั้ งนี้ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการ
ไม่เกินกว่า	60	ล้านบาทหรือจำานวนเทียบเท่า
	 5.	มีอำานาจแต่งตั้ง	ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำาแหน่ง
ที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
	 6.	มอีำานาจจัดทำา	เสนอแนะและกำาหนดนโยบายแนวทางธรุกจิ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
	 7.	จดัตัง้โครงสรา้งองค์กร	และการบรหิาร	และกรรมการบรหิาร
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก	 การฝึกอบรม	
การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
	 8.	กำาหนดแผนธรุกจิ	อำานาจการบรหิารงาน	อนมุตังิบประมาณ
สำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี	 และงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปี	 และดำาเนินการตามแผนทางธุรกิจ	 และกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 โดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย	และแนวทางธรุกจิท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ
	 ทั้งนี้	การมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคล
ท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ตามประกาศสำานกังาน	ก.ล.ต.	มีสว่นไดส้ว่นเสยี	
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	
โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำาเสนอเร่ืองดังกล่าว	 ต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพ่ือให้พิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ	 หรือประกาศ	 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5)	คณะกรรมการสรรหา
	 	และกำาหนดค่าตอบแทน

คำานิยาม
กรรมการสรรหา
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท	 หมายถึง
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหา

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2.	นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3.	นายไกรทิพย์		ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสฎิฐ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา
	 1.	กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ
บริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
	 2.	พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยพิจารณาจากบุคคลท่ี
เหมาะสมที่จะมาดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
	 3.	คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือ
รายงานอื่นใดที่ เ ห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ
คณะกรรมการบริษัท
	 4.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่เกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน
	 1.	กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	และประธาน

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			41



เจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
	 2.	กำาหนดค่าตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทในแต่ละปี
	 3.	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการ
ประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
	 4.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
	
(6)	เลขานุการบริษัท

					คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ให	้นางสาวฐติาภสัร	์อสิราพรพัฒน์
ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัทในการให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ	 และ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการขอคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง
ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั
	 1.	 ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี	
ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ
	 2.	จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการและ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัทและ
ขอ้ปฏบิตัติา่งๆ	รวมถงึปฏบัิตติามนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ี
ของบริษัท	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 3.	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล	 และรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำาหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแล
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
	 4.	จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 		 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ
	 		 (ข)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุม
	 		 	 คณะกรรมการบริษัท	และรายงานประจำาปีของบริษัท
	 		 (ค)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
	 		 	 ผู้ถือหุ้น
	 5.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร
	 6.	สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย
	 7.	ดำาเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

(7)	คณะผู้บริหาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีคณะผู้บริหาร	8	คนดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.นายวิชา	พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รักษาการตำาแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผน
กลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์	

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	กำาหนดแผนธุรกิจ	 แผนการลงทุน	 และแผนงบประมาณ
ประจำาปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท
	 2.	รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบาย
การบริหารงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทเพื่อให้การดำาเนินงานของ
บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจ	
และแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 3.	 พิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการ	 หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการดำาเนินการต่างๆ	 ตามระเบียบอำานาจอนุมัติของบริษัท	
หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้แล้ว
	 4.	สรรหา	ว่าจ้าง	แต่งตั้ง	สับเปลี่ยน	 โอนย้าย	พักงาน	และ
เลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำาแหน่ง	 รวมถึงการกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่	 และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม	
โดยถ้าเป็นตำาแหน่งระดับเทียบเท่าต้ังแต่ผู้อำานวยการอาวุโสขึ้นไป	
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ	 และถ้าเป็น
ตำาแหนง่ระดบัเทียบเทา่ผู้บริหารฝา่ยตรวจสอบภายในใหด้ำาเนินการ
ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 5.	แต่งตั้งผู้มีอำานาจลงนามในเอกสารต่างๆ	 ของบริษัท
ทั้งด้านบัญชี	การเงิน	การสั่งซื้อ	การผลิต	การขายและการบริหาร
ทั่วไปรวมทั้งเอกสารสำาคัญอื่นๆ
	 6.	กำาหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ	 คำาสั่ง
ประกาศ	 ข้อบังคับ	 บทลงโทษ	 รวมท้ังระบบควบคุมภายในเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพ่ือให้การ
บริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำาหนด
	 7.	แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	 ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน
เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท	ท้ังน้ีรวมถึงมีอำานาจในการแต่งต้ังทนายความ
เพื่อฟ้องร้องดำาเนินคดีหรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รายชื่อคณะผู้บริหาร ตำาแหน่ง

รักษาการตำาแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจโบว์ลิ่ง	

รักษาการตำาแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

2.นายธนกร	ปุลิเวคินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฟิล์มภาพยนตร์

3.นางจินดา	วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บริหารพื้นที่เช่า

4.นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงินและบัญชี

5.นายกิตติกร	พุ่มสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายก่อสร้าง

6.นายนิธิ	พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโฆษณา

7.นายอภิชาติ	คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์

8.นางสาวสุดาพร	ตรองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ
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	 8.	มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและสามารถยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้
	 9.	รายงานผลการดำาเนนิงานความคบืหนา้ของโครงการต่างๆ
ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท
	 10.	ดำาเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายท้ังนีใ้นกรณีท่ีการดำาเนนิการเร่ืองใด
ที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมี
สว่นไดส้ว่นเสยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร	ไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	 1/2558	 เมื่อวันที่	 13	
กุมภาพันธ์	 2558	 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	
พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	 2558	
เปน็จำานวนเงินไม่เกิน	12.5	ล้านบาท	โดยแยกออกเปน็ค่าตอบแทน
รายปี	 และเบ้ียประชุมจำานวน	 7.2	 ล้านบาท	 และบำาเหน็จพิเศษ
จำานวน	 5.3	 ล้านบาท	 ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนอื่น
	 นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ	 บริษัทยังได้จัดสรร
ใบสำาคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 โดยไม่นำา
ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ทัง้นี	้เพือ่เปน็การตอบแทนการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารและพนกังาน

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี
และเบี้ยประชุม

(บาท)

บำาเหน็จพิเศษ
(บาท)

1.นายสมใจนึก	เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 871,000 1,081,863

2.นายวิชา	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 723,000 1,081,862

3.นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 664,000 348,475

4.นางภารดี	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 636,000 348,475

5.นายธนกร	ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 636,000 348,475

6.นายวิชัย	พูลวรลักษณ์ กรรมการ 545,000 348,475

7.นายชัย	จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

751,000 348,475

8.นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 642,000 348,475

9.นายไกรทิพย์		ไกรฤกษ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 642,000 348,475

10.ร้อยตำารวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชาละ กรรมการอิสระ 545,000 348,475

11.นายแพทย์เสถียร	ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 545,000 348,475

ค่าตอบแทน จำานวนราย จำานวนเงิน(ล้านบาท)

เงินเดือน	เงินโบนัส	และเงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 7 34.69

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2558

ของบริษัท	 และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ
และทำางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวโดยใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง จำานวนหุ้น (ล้าน)

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

	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(ESOP-W4)	ได้จัดสรร	ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ดังนี้
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การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบ
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	
ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร	คณะกรรมการบริษทั	
และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดให้มี	 และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน	 และ
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
รวมถึงการกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ	และการสือ่สาร	เพือ่สนบัสนนุระบบการตดัสนิใจ
การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่	 และการกำาหนดวงเงิน
อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ	ตลอดจนมีการกำาหนด
ระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน	
การกำาหนดกรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	 รวมถึง
การมีมาตรการควบคุม	และข้ันตอนในการทำารายการระหว่างกัน
ของบริษัท	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป	
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็น	 และการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ

	 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ทัง้ในดา้น	การเงนิ	การดำาเนนิงาน	และในด้านอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับการประกอบกิจการ	 และดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 เพื่อให้
ม่ันใจว่าการปฏิบัติงาน	 และกิจกรรมสำาคัญของบริษัท	
ได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนด	 และมีประสิทธิภาพ	
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 มีความอิสระ
สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบ	 และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี
คณะกรรมการจึงกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการประชุม
จำานวน	 9	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ทำารายการระหวา่งกนั	ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน	
รวมถงึการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชเีพือ่สอบทานงบการเงนิ	
และพิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินใน
งบการเงนิ	ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาป	ี
และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม	 โดยที่
กรรมการผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ
ในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัท	 ซ่ึงยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่นรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีวิธีการ
ดแูลผูบ้รหิารในการนำาขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์
เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้

	 1.	 ดำาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ	 เข้าใจถึง
ภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตร	ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจน
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา	 59	
และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.	2535

	 2.	 ดำาเนนิการสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบวา่	
ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญรวมถึง
ขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทั	ซ่ึงมผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง
ราคาหลักทรัพย์	ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	1	 เดือน	และห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

	 ทั้งนี้บริษัทยังได้กำาหนดโทษสำาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน	
ในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ไวใ้นระเบยีบของบรษิทัโดยมโีทษตัง้แตก่ารตกัเตอืนดว้ยวาจา
จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
	 ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงาน
ของบริษัท	 เพ่ือพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง	 และจากคำาแนะนำาของผู้มีประสบการณ์
ในแต่ละสายงาน	 นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงาน
เขา้อบรม	และสมัมนากบัหนว่ยงานภายนอกอยา่งสม่ำาเสมอ	
ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงาน
ในอัตราท่ีเหมาะสมเพ่ือจูงใจ	 และรักษาให้พนักงานทำางาน
กับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	 คือ	
ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ เ งินเพื่อ
การลงทุนเพ่ิมหรือขยายงาน	 และมีกระแสเงินสดเพียงพอ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ	 40	
ของกำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงานหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ติบุิคคล	
และเงนิสำารองตามกฎหมายแลว้	อย่างไรกต็ามคณะกรรมการ
บริษัทอาจจะกำาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม	และตามความจำาเปน็
ของบริษัท	เช่น	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ	
หรือสภาพตลาด	 หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท	เป็นต้น
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การควบคุมภายใน
	 ฝ่ า ยต ร ว จสอบภาย ใน ได้ จั ด ทำ า แบบประ เ มิ น
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำาปี	 2558	 ขึ้น	
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
ทัง้น้ีแบบประเมนิดังกล่าวได้นำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2559	แล้ว
	 การพิจารณาจัดทำาแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในบริษัทได้พิจารณาทั้งหมด	 5	 ส่วน
ด้วยกัน	 ประกอบด้วยส่วนที่	 1	 การควมคุมภายในองค์กร	
(Control	 Environment),	 ส่วนที่	 2	 การประเมินความเสี่ยง	
(Risk	 Assessment),	 ส่วนที่	 3	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	
(Control	Activities),	ส่วนท่ี	4	ระบบสารสนเทศ	และการส่ือสาร
ข้อมูล	 (Information	 &	 Communication)	 และส่วนที่	 5	
ระบบการติดตาม	 (Monitoring	 Activities)	 โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอแล้ว	
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม	 และสนับสนุน
ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	
(Good	Corporate	Governance)	

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำาปี	 2558	แล้ว
มีสาระสำาคัญทั้ง	5	ส่วนดังนี้

สว่นที ่1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment)
	 คณะกรรมการได้กำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมาย	
และแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจน	 และวัดผลได้
เช่น	กำาหนดให้จัดทำาแผนประจำาปี	(Annual	operation	plan)	
และแผนระยะกลาง	 3	 ปี	 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ	 (Vision	 &	 Mission)	 ของบริษัทเม่ือแผนดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติผู้บริหาร	 จะนำาไปกำาหนดเป็นแผนงาน
(Action	 Plan)	 ในหน่วยธุรกิจของตนเพื่อให้พนักงาน
แต่ละหน่วยงานทราบ	 และนำาไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีกำาหนดไว้	ในการกำาหนดเป้าหมาย	และแผนการดำาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวทางผู้บริหารจะติดตามผลอยู่ตลอดตามความเหมาะสม	
เพื่อให้ทราบผลดำาเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่	 หากมี
ปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีจะทำาให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน
จะสามารถปรบักลยทุธ์แผนงานในการแกไ้ขได้อยา่งทนัทว่งท	ี
และจะมีการรายงานให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ
โดยผู้บริหารอาจขอปรับเปลี่ยนแผนการดำาเนินธุรกิจ
ในช่วงระหว่างดำาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในขณะนั้นตามความเหมาะสมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมาย	
และแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำา
อย่างรอบคอบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานผลการดำาเนินงาน
ในอดีตถึงปัจจุบัน	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจของบริษัทข้อมูล
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในตา่งๆ	ท่ีมผีลตอ่ธรุกจิรวมถงึแนวทางทีค่ณะกรรมการ
ได้ให้หลักการไว้	 อีกท้ังได้พิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแล้วว่ามีความรู้	 และ
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง	โดยวิเคราะห์ถึง
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลของบริษัท	 และสอดคล้องต่อสภาวะเศรษฐกิจ	
และสภาพแวดล้อมอื่นๆ	รวมถึงได้กำากับดูแลให้มีหน่วยงาน
ทำาหน้าที่คอยติดตามผลของเป้าหมาย	 และแผนการดำาเนิน
ธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจำา
	
	 บรษิทัไดม้กีารจัดโครงสรา้งองค์กร	และหนว่ยงานตา่งๆ
ท่ีชัดเจน	 และเหมาะสมกับการดำาเนินงานโดยมีการทบทวน
โครงสรา้งองคก์ร	และหน่วยงานวา่ยังคงสอดคลอ้งเหมาะสม
กับธุรกิจ	 และส่ิงแวดล้อมต่างๆ	 ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่
เพื่อให้มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยสำานักงานใหญ	่
และหน่วยงานส่วนกลางได้จัดแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆ
อย่างชัดเจน	 ซ่ึงทำาหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ	 ให้แก่สาขา
ทัง้ทีอ่ยู่ในพื้นที่กรงุเทพฯ	ชว่ยให้ฝา่ยบริหารสามารถควบคมุ
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	
	 บริษัทมีข้อกำาหนดเก่ียวกับจริยธรรม	(Code	of	conduct)	
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศให้ผู้บริหาร	 และพนักงานทราบ	 และยึดถือปฏิบัติ
โดยท่ัวกัน	 ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหาร	
และพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท	
มีการกำาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

	 บริษัทมีการจัดทำานโยบาย	 และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อ	
และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอ
เพื่อป้องกันการทุจริตโดยนโยบาย	 และระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานมีอยู่ในรูปแบบคู่ มือปฏิบัติการ	 (Operation	
manual)	และแผนผังการปฏบิตังิาน	(Business	process	flow)	
รวมถึงประกาศระเบียบคำาส่ังต่างๆ	 ท้ังนี้บริษัทได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย	 และระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อทำาการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำาเสมอ	
รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้การทำางานมีประสิทธิภาพ
รัดกุม	และป้องกันการทุจริต

	 ในการกำาหนดนโยบาย	 และแผนการปฏิบัติงานบริษัท
ได้คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ
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ด้านการบริการจึงให้ความสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย	
และวิธีปฏิบัติงานในเรื่องความเป็นธรรมต่อคู่ค้าที่ใช้กับ
คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติท่ีผิดไปจาก
วิธีการดำาเนินงานธุรกิจตามปกติ	 และมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ	 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มของบริษัทฯ	 ด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเป็นธรรม
เปิดเผยและโปร่งใส

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	 บริษัทได้ประเมินความเส่ียง	 และติดตามอย่างสม่ำาเสมอ
โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน	 และ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ	รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท
อย่างมีนัยสำาคัญ	เพ่ือท่ีบริษัทจะดำาเนินการจัดการ	และบริหาร
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อยา่งเหมาะสมทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั
ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

	 บริษัทได้ทำาการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังถึงเหตุการณ์
ที่จะทำาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุไว้นั้นเกิดขึ้น
เพ่ือให้เป็นสัญญาณเตือนภัยในการติดตาม	 และจัดการ
บริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
	
	 บริษัทได้กำาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ	 ตลอดจนกำาหนดวิธีการในการตรวจติดตาม
เหตุการณ์ที่ เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลด
ความเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบกับบริษัท

	 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพ่ือรายงานความคืบหน้า
ปัญหา	และการแก้ไขเป็นประจำาทุกเดือน	หรือตามกรณีฉุกเฉิน
ท่ีเกิดข้ึนและมีช่องทางต่างๆ	ในการส่ือสาร	และทำาความเข้าใจ
กับพนักงานทุกคนในองค์กรเพ่ือรับทราบ	และปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงท่ีกำาหนดไว้นอกจากนี้ยังกำาหนดมาตรการ
ในการติดตามเหตุการณ์	และปัจจัยความเส่ียงให้มีอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงการพิจารณา	 และประเมินความเส่ียงท่ีต้องดำาเนินการ
แก้ไขตามลำาดับความสำาคัญของความเส่ียงที่เกิดขึ้นในการ
ลดความเส่ียงเหล่าน้ัน	เพ่ือให้บริษัทดำาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
	 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	
ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดไว้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยมีการกำาหนดตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงในการ
ติดตามการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	
และคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
	 บริษัทมีการกำาหนดขอบเขตของอำานาจหน้าท่ี	 และวงเงิน
อำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน	และเป็น
ลายลักษณ์อักษรซ่ึงมีการทบทวนให้เหมาะสมต่อการบริหารและ
การปฏิบัติงานพร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รับทราบอำานาจ
ดำาเนินการของฝ่ายบริหารด้วย

	 บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ	(1)	หน้าท่ีอนุมัติ	
(2)	หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	(3)	หน้าท่ี

ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน	เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน	และได้มีการจัด	Work	Flow	ท่ีแสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	 บริษัทได้กำาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติ
การทำารายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการผู้บริหาร	 หรือ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมตรวจสอบและได้กำาหนดไว้เป็นนโยบายเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่	 ในหลักจรรยาบรรณ
สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน	 โดยกำาหนดให้มีหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง	 รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ ทั้งนี้
ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ	 ก็ตามบริษัทได้คำานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำาคัญ	 และกรณีเป็น
ธรุกรรมท่ีอาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

	 บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา
ในการทำาธุรกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ในลักษณะท่ีมีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาว	 และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพัน
อย่างต่อเนื่อง

	 บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
อย่างสม่ำาเสมอ	 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
ผูม้อีำานาจของบรษิทัยอ่ย	สว่นบรษิทัรว่ม	บริษทัไดส้ง่ตวัแทน
เข้าไปเป็นกรรมการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

	 บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำาเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย	 เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท	
โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมายเพ่ือติดตาม
กฎหมาย	 และระเบียบหน่วยงานราชการหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช้และ
ทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษา	 และให้ข้อมูลด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ของบริษัท	 ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
เพ่ือทำาหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบัิตติามขอ้กำาหนดกฎระเบยีบ	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 บริษัทไม่เคยมีการกระทำาท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย	 โดยฝ่ายบริหาร
สนับสนุนให้บริษัทดำาเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กำาหนด

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication) 
	 บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร	 ข้อมูล	 และรายละเอียด
เกี่ยวกับวาระการพิจารณาท่ีสำาคัญ	 เพ่ือให้คณะกรรมการ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า	 และหากเรื่องใด
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลัง	 (ถ้ามี)	 บริษัทก็จะจัดให้มี
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ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุม
ให้กับคณะกรรมการในวันประชุม	ท้ังน้ีหากในระหว่างการประชุม
มีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้
หน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดทำาข้อมูลมารองรับการพิจารณา
ระหว่างการประชุมเพื่อให้ทันกาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
	
	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท	
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านมา
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับ
กรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการประชุม	 เพื่อเป็นการให้ข้อมูล
แก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม

	 บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
โดยบันทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำาคัญรวมถึงข้อเสนอแนะ
ข้อท้วงติง	และข้อคัดค้าน	(ถ้ามี)	และได้ให้คณะกรรมการบริษัท
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป	
ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท
ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่าง
อิสระ

	 บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี	 และบัญชีต่างๆ	 ไว้อย่างครบถ้วนและเป็น
หมวดหมู่

	 บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป	และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิโดยบรษิทัได้มกีารปรบั
นโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปใหเ้ปน็ไปตาม
ฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ภายใต้การกำากับ	และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
	 บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจประจำาปี	
เพ่ือขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัทโดยฝ่ายบริหาร
จะรายงานความคบืหนา้	และเปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิงาน
กับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างสม่ำาเสมอ	 และต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทดำาเนินธุรกิจ
ได้ตามเป้าหมาย

	 บริษัทกำาหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานรายวัน	 รายสัปดาห์	 และรายเดือนในรูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	Key	Performance	Index	เป็นต้น	ในการประชุม
แต่ละระดับของพนักงาน	 และฝ่ายบริหารเพื่อรายงานความ
คืบหน้า	 และดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้	 ในระยะเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 การติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเป็นการลด	 และกระจายความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้	 ซึ่งบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	 และปัจจัยต่างๆ	 ที่มากระทบ
ต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม

	 ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้กำาหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในเกดิขึน้ในบริษทั	ทัง้นีบ้รษัิทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบขึ้น	และได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อ
ทำาหน้าท่ีในการให้ความเช่ือม่ันถึงการควบคุมภายในของบริษัท
อย่างสม่ำาเสมอว่าการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่กำาหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร	 และการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 	 นอกจากนี้ยังรวมถึง
การให้คำาปรึกษา	 และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ	
ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง	
(Self-Control)	 ทั้งนี้จะมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร	 และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา	 และรับทราบ
ความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ

	 ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้กำาหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน	 เกิดข้ึนในบริษัทท้ังน้ีบริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และมีฝา่ยตรวจสอบภายในทีเ่ปน็หนว่ยงานอิสระ
รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

	 ทำาหน้าที่ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมถึงการให้
คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้วย	 ทั้งนี้จะมี
การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง	 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับทราบ

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ
ตอ่คณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ประจำา
ทุกเดือน	 ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญเร่งด่วน
จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	 เพื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ดำาเนินการแก้ไขให้ทันกาล	อีกท้ังยังได้กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อย่างสม่ำาเสมอ

	 หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะคอยติดตาม	 และรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีมีสาระสำาคัญอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำาทุกเดือน

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่	 และความรับผิดชอบ
ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 ถึงสิ่งที่ได้ทำาการ
ตัดสินใจดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	 อันอาจมีผลกระทบต่อ
ชือ่เสียง	และฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัสำาคญั	รวมถงึ
ปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริตหรือการกระทำา
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายโดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทยังมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต	
การปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง	
และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย	และรายงานเรือ่งดังกลา่ว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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บุคลากร
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีพนักงานจำานวน	

2,589	 คน	 เพื่อรองรับการให้บริการสำาหรับลูกค้าที่เติบโต

อยา่งต่อเนือ่งจากธรุกิจโรงภาพยนตร	์โบวล์ิง่และคาราโอเกะ	

ส่ือโฆษณา	 พื้นที่เช่าและบริการ	 รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์	

โดยในปี	2558	บริษัทได้เพิ่มจำานวนสาขาอีก	13	แห่งเพื่อให้

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจน

ในต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

	 บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก

แล้วทำาการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเนื่องจากการเลื่อนตำาแหน่ง

จากภายใน	 ทำาให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำาเนินงาน

และยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำาลังใจในการทำางานให้กับ

พนักงาน	 ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทำางานอยู่กับบริษัท

เป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียม

กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 นอกจากนี้บริษัทยังได้

จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางานให้เอื้อต่อ

การใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจ

พนักงานอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะท่ีทำา

พร้อมกับการทำางาน	 (On-the-job	 training)	 และในลักษณะ

อบรมงาน	 (Functional	 training)	 สำาหรับในกรณีที่เป็น

การฝึกอบรมพร้อมกับการทำางาน	 บริษัทจะให้พนักงานได้มี

โอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า	 โดยพนักงานที่อาวุโสกว่า

จะเป็นพ่ีเ ล้ียงดูแลให้คำาแนะนำาและช่วยช้ีแนะตลอด

ทุกขั้นตอน	 ส่วนการอบรมแบบ	 Functional	 training	 จะมี

การอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ทั้งที่ดำาเนินการโดยบุคลากร

ภายใน/นอกบริษัท	 และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม

ตามโครงการต่างๆ	 ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด	 เช่น	

การฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการอย่างสม่ำาเสมอ	

อีกทั้งบริษัทยังจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ	 (Soft	Skills)	อาทิ	

ทักษะการเป็นผู้นำา	 การพัฒนาทักษะการขายและการตลาด	

การพัฒนาทีมงาน	 เทคนิคการเจรจา	 เทคนิคงานบริการ	

ฯลฯ	อีกด้วย

	 นอกจากนี้ 	 บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิต

นักศึกษาท่ีต้องการใช้เวลาท่ีว่างเว้นจากการเรียนให้เป็น

ประโยชน์	 ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำางาน	 โดยบริษัท

ได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำางานในบางตำาแหน่ง

ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ	 ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิต

นักศึกษาแต่ละคน

สายธุรกิจหลัก จำานวนพนักงาน

สำานักงานใหญ่ 454

โรงภาพยนตร์ 1,259

โบว์ลิ่ง 570

ขายโฆษณา 56

ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า 143

สื่อภาพยนตร์ 107

รวมจำานวนพนักงาน 2,589

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนบุคลากร
	 สำาหรับปี	2558	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	

817	ลา้นบาท	โดยรวมบรษิทัยอ่ยจำานวนเงนิท้ังส้ิน	62	ล้านบาท

ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	 เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	 เงินช่วยเหลือ

ค่าครองชีพ	ค่าเช่าบ้าน	ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด	 เงินโบนัส	

เงินช่วยเหลือพิเศษ	 เงินประกันสังคม	 และเงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 นอกจากนีบ้รษัิทไดจ้ดัคา่ตอบแทนอืน่ๆ	ใหแ้กพ่นกังาน

เช่น	 เงินรางวัลการผลิต	 และจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจน

สร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา

องค์กรต่อไป

GOVERNANCE
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน	ปี	2558		(โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บมจ.สยามฟิวเจอร์

ดีเวลอปเมนท์

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางตรงอยู่

ร้อยละ	23.86

รายได้

1.	เงินปันผลรับ

2.	รายได้อื่น

7.69

3.36

เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย

1.	ค่าเช่า	

ค่าบริการ	และ

ค่าสาธารณูปโภค

2.	ค่าใช้จ่ายอื่น

23.69

1.10

เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบว์ล่ิง	โดยประกอบด้วยสาขา

ฉะเชิงเทรา	สาขาแจ้งวัฒนะ	และสาขาพัทยา	

ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า	และ

เป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 5.26 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น	 18.66 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา	(รวมอยู่

ใน	“สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอื่น”)

5.39 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 2.71 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.รชัโยธนิ อเวนวิ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางตรงอยู่

ร้อยละ	50	และ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.	สยามฟิวเจอร์

ดีเวลลอปเมนท์	

(บริษัทร่วมของ

บริษัทฯ)	ในอัตรา

ร้อยละ	11.93

ค่าใช้จ่าย

1.	ดอกเบี้ยจ่าย

2.	ค่าใช้จ่ายอื่น

0.81

0.38

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ	

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.72	ต่อปี
เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.72 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

GOVERNANCE
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กองทุนรวม
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร ์ซีนเีพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์

บริษัทร่วมที่
บริษัทฯ	ถือหุ้น
ทางตรงอยู่
ร้อยละ	33.00

รายได้
1.	ค่าบริหารจัดการ

และค่าตอบแทน
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

2.	ค่าสาธารณูปโภค

3.	เงินปันผลรับ

39.58

25.31

111.30

เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์	
ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่
บริษัทฯ	ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	ไลฟ์สไตล์	
ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย
1.	ค่าเช่า

และค่าบริการ

2.	ดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่า
การเงิน	(รวมอยู่ใน	
“ต้นทุนทางการเงิน”)

3.	ค่าใช้จ่ายอื่น

155.17

1.53

3.19

เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ลิ่ง	ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	
ไลฟ์สไตล	์ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า
และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 2.23 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 4.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา		(รวมอยู่
ใน	“สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น”)

3.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า 0.30 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้า
จากการให้เช่าที่ดิน	
(รวมอยู่ใน	“หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น”)

26.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา	(รวมอยู่
ใน	“หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น”)

120.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน	(รวมอยู่ใน	
“เงินกู้ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน”)

20.95 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บจ.ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ	

ถือหุ้นทางตรง

อยู่ร้อยละ	40.00

รายได้

1.	เงินปันผลรับ

2.	รายได้อื่น

12.00

2.89

เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.60 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น	 1.34 เงินที่บริษัทฯ	ขายตั๋วให้และรอทำาคืน

ในเดือนถัดไป

บจ.เมเจอร์ 

กันตนา 

บรอดแคสติ้ง

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.	เอ็ม	พิคเจอร์ส	

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	

(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)	

ร้อยละ	41.61

รายได้

1.	ค่าบริหารจัดการ

2.	ค่าเช่าและบริการ

3.	ค่าโฆษณา

4.	ค่าบริการ

เคร่ืองฉายภาพยนตร์

0.28

1.78

6.12

0.02

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย

1.	ค่าโฆษณา

2.	ค่าใช้จ่ายอื่น

1.81

0.02

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.42 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ. ทรานส์ฟอร์

เมชั่นฟิล์ม

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.	เอ็ม	พิคเจอร์ส	

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	

(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)	

ร้อยละ	26.42

รายได้

1.	ค่าบริหารจัดการ

2.	ค่าส่งเสริมการขาย

3.	ค่าบริการ

เคร่ืองฉายภาพยนตร์

4.70

0.34

0.73

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนส่วนแบ่ง

ค่าภาพยนตร์

10.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 0.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 0.92 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บจ. แมคไทย บริษัทที่คุณวิชา	

พูลวรลักษณ์	

ถือหุ้น	ร้อยละ	100

รายได้

1.	ค่าเช่า	ค่าบริการและ

ค่าสาธารณูปโภค

2.	ดอกเบี้ยรับ

3.	รายได้อื่น

34.33

0.14

1.11

เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อย	ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน	สุขุมวิท

รังสิต	สำาโรง	และเมโทรโพลิส	เป็นรายการปกติ

ทางการค้า	และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย

ค่าเช่าและค่าบริการ 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 2.06 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 0.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

การเงิน

1.71 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.07 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้า

จากการให้เช่าที่ดิน	

(รวมอยู่ใน	“หนี้สิน

ไม่หมุนเวียนอื่น”)

12.56 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา	

(รวมอยู่ใน	“หนี้สิน

ไม่หมุนเวียนอื่น”)

5.67 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.

แมคแคนนาแลนด์

บริษัทที่คุณวิชาและ

คุณภารดี	พูลวรลักษณ์	

ถือหุ้นร้อยละ	95	และ

ร้อยละ	5	ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.99 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.34 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.เวลแอด บริษัทที่คุณวิชาและ

คุณภารดี	พูลวรลักษณ์	

ถือหุ้นร้อยละ	70	และ

ร้อยละ	25	ตาม

ลำาดับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการที่ปรึกษา 23.40 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ	อัตรา

เดือนละ	1.95	ล้านบาท	โดยมีอายุของสัญญา	

เริ่มตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2555	

ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2559	ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

เป็นราคาท่ีตกลงกันตามท่ีกำาหนดในสัญญา	

เป็นการคิดค่าตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ	1	

ของรายได้	ซึ่งต่ำากว่าเมื่อเทียบกับ

ประธานบริหารของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้คุณวิชา

ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บจ.เวล ซนีเีพลก็ซ์ บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา	
พูลวรลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ	20
และร้อยละ	20	
ตามลำาดับ	และ
คุณวิชา	พูลวรลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ	10

รายได้
รายได้ค่าบริหาร
จัดการ

4.80 รายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ	4	แสนบาท	
เป็นค่าบริหารศูนย์ของสาขาปิ่นเกล้าในส่วน
ของบิดาคุณวิชา	เป็นรายการปกติทางการค้า	
และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์ 18.51 ค่าเช่าอุปกรณ์อัตราเดือนละ	1.54	ล้านบาท	

เป็นการเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จำานวน	8	โรง	
โดยมีอายุของสัญญา	15	ป	ี	เริ่มตั้งแต่วันที่	
1	กุมภาพันธ์	2545	ถึงวันที่	31	มกราคม	2560		
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	เป็นราคาตลาด	
เทียบได้กับราคาอุปกรณ์โดยรวมของ
โรงภาพยนตร์ทั้งหมดของเซ็นทรัล	สาขา
ปิ่นเกล้า	ซึ่งมีโรงภาพยนตร์	อีจีวี	

ลูกหนี้การค้า 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริษัทที่บิดาและ
มารดาคุณวิชา	
พูลวรลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ	50	และ
ร้อยละ	10	
ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าพื้นที่	ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค

26.91 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีและบริการส่วนกลางเพ่ือดำาเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่นเกล้า	โดยมีค่าเช่า	
800	บาทต่อเดือนต่อ	ตร.ม.	โดยมีอายุของสัญญา	
15	ปี		เริ่มตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2545	
ถึงวันท่ี	31	มกราคม	2560		ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า

ลูกหนี้อื่น 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า 0.72 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.เพชรปิ่นเกล้า บริษัทที่คุณวิชา	
พูลวรลักษณ์	ถือหุ้น
ร้อยละ	99.99

รายได้
ค่าบริหารจัดการ 2.40 เป็นรายได้ค่าบริหารงานที่คิดตามอัตรา

เงินเดือนของพนักงานบริษัทฯ	ที่ทำางานให้
ในอัตราเดือนละ	2	แสนบาท	ซึ่งเป็น
รายการปกติทางการค้า	และเป็นราคาตลาด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่าย
1.	ค่าเช่าพื้นที่	

ค่าบริการ	และ
ค่าสาธารณูปโภค

2.	ค่าส่งเสริมการขาย
3.	ค่าใช้จ่ายอื่น

35.68

0.35
0.80

เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	
(ปิ่นเกล้า)	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล	สาขาปิ่นเกล้า
เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 2.57 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า 0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 2.45 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บจ.วีรันดา 

รีสอร์ท แอนด์ 

สปา

บริษัทที่คุณภารดี	

พูลวรลักษณ	์

ถือหุ้นร้อยละ	10

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.วิรชา บริษัทที่คุณวิชาและ

คณุภารด	ีพลูวรลกัษณ	์

ถือหุ้นร้อยละ	40	

และร้อยละ	30	

ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.พีวีอาร์ บริษัทที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางตรง

ร้อยละ	3.95

รายได้

เงินปันผลรับ 0.95 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน

บจ. รัชโยธิน 

อเวนิว 

แมเนจเมนท์

บริษัทที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.สยามฟิวเจอร์

ดีเวลอปเมนท์	

ร้อยละ	11.93	และ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	

บจ.รัชโยธิน	อเวนิว	

ร้อยละ	50.00

รายได้

ค่าบริหารจัดการ 0.34 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ	

27,000	บาท	ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็นรายการ

ปกติทางการค้า	และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่าย

1.	ค่าสาธารณูปโภค

2.	ดอกเบี้ยจ่าย

1.45

0.06

เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสำาหรับ

การเช่าพื้นที่เพื่อสำาหรับสำานักงานของบริษัทฯ	

ในบริเวณรัชโยธิน	อเวนิว	ซึ่งเป็นรายการปกติ

ทางการค้า	และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เป็นรายการที่เกิดการดำาเนินธุรกิจปกติ	

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	8	ต่อปี

ลูกหนี้อื่น	 8.51 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ. เอส เอฟ 

ดีเวลอปเมนท์

บริษัทที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.สยามฟิวเจอร์

ดีเวลอปเมนท	์

ร้อยละ	11.69

ค่าใช้จ่าย

1.	ค่าเช่าพื้นที่	

ค่าบริการ	และ

ค่าสาธารณูปโภค

2.	ค่าใช้จ่ายอื่น

50.84

2.97

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา	(รวมอยู่

ใน	“สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอื่น”)

25.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 8.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
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บุคคล/ นิติบุคคท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ปี 2558

(ล้านบาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บจ. วี ฟิตเนส บริษัทที่คุณภารดี	

พูลวรลักษณ	์ถือหุ้น

ร้อยละ	99.99

รายได้

1.	ค่าบริหารจัดการ

2.	ค่าเช่า	ค่าบริการ	

และสาธารณูปโภค

3.	รายได้อื่น

0.82

18.40

1.35

เป็นรายได้ค่าบริหารงานที่คิดตามอัตรา

เงินเดือนและค่านายหน้าของพนักงานบริษัทฯ	

ที่ทำางานให้	ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า	

และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อย

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า 0.83 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ. สยามฟิวเจอร์

พร็อพเพอร์ตี้

บริษัทที่บริษัทฯ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บมจ.สยามฟิวเจอร์

ดีเวลอปเมนท	์

ร้อยละ	23.86

ค่าใช้จ่าย

1.	ค่าเช่า	ค่าบริการ	

และสาธารณูปโภค

2.	ต้นทุนค่าโฆษณา

3.	ค่าใช้จ่ายอื่น

14.20

2.40

0.40

เป็นการเช่าพื้นที่และบริการ	ของสาขา

เอสพลานาด	เพื่อดำาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบว์ล่ิง	ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการค้า	

และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อื่น 12.60 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจำา	(รวมอยู่ใน	

“สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอื่น”)

0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บจ.เฟรนด์ แอร์

คราฟท์

บริษัทที่คุณวิชา	

พูลวรลักษณ์	

ถือหุ้น	ร้อยละ	50

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น 7.58 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อื่น 0.62 เป็นรายการที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจปกติ

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			55



*นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้มีการโอนหุ้นจํานวน 30,594,800 หุ้น ไปไว้ที่ Morgan Stanley & Co. International Plc - Hong Kong 
(จํานวน 15,000,000 หุ้น), DBS Nominee Pte. - Singapore (จํานวน 10,000,000 หุ้น) และ UBS Bank AG - Singapore (จํานวน
5,594,800 หุ้น) โดยสิทธิ์ในการถือครองหุ้นยังอยู่ภายใต้ชื่อ นายวิชา พูลวรลักษณ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. วิชา	พูลวรลักษณ์* 293,840,100 32.9

2. ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 70,627,672 7.9

3. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 51,709,200 5.8

4. STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED 35,785,619 4.0

5. CHASE	NOMINEES	LIMITED 32,280,808 3.6

6. LITTLEDOWN	NOMINEES	LIMITED 25,831,700 2.9

7. N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	11 24,112,600 2.7

8. RBC	INVESTOR	SERVICES	BANK	S.A. 23,256,917 2.6

9. NORBAX,	INC. 19,008,190 2.1

10. ภารดี	พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.1

GOVERNANCE
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โครงการเสนอใบสำาคัญแสดงสิทธิ
	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2555	มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	
มีรายละเอียดดังนี้

ESOP-W4
โครงการเสนอใบสำาคัญแสดงสิทธิผู้บริหารและ พนักงานครั้งที่ 4

ชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 	 ระบุชื่อผู้ถือ		และเปลี่ยนมือไม่ได้	
อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 	 5	ปีนับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 	 จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจำานวน	108	ท่าน
ราคาเสนอ	 	 	 	 ไม่มีราคาเสนอ	(หน่วยละ	0	บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	 	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 	 	 วันทำาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม		มิถุนายน	กันยายน	และธันวาคม
	 	 	 	 	 	 ตลอดอายใุบสำาคญัแสดงสทิธิซึง่วันสดุทา้ยของการใชส้ทิธ	ิคอื	9	เมษายน	2560

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ	ณ	วันที่มีการปรับสิทธิ		มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำาหรับปี	 2558	 มีใบสำาคัญแสดงสิทธิฯที่ออก	 จำานวน	 8,570,000	 หน่วย	 (โดยมีใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ได้จัดสรร
จำานวน	120,000	หน่วย)	มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ	14.687	บาทต่อหน่วย

1
2
3
4
5
6
7

30	มิถนุายน	2557
30	กนัยายน	2557
30	ธนัวาคม		2557
31	มีนาคม			2558
30	มิถนุายน	2558
30	กนัยายน	2558
31	ธนัวาคม	 2558

916,271
1,248,058

318,164
213,314

1,840,246
317,927
89,335

13,696,418.91
18,655,970.98
4,755,915.47
3,188,617.67

27,027,693.00
4,669,393.85
1,312,063.15

สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ปรับสิทธิ
จำานวนที่ออก

(หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ

(หน่วย/หุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ

(บาท/หน่วย)

	28		กุมภาพันธ์	 2556
10	 เมษายน				2557
	 9		เมษายน				2558

8,570,000
8,570,000
8,570,000

1.017
1.033
1.051

15.182
14.948
14.687	

ผลการใช้สิทธิ ESOP-W4

การใช้
สิทธิ
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
จำานวน

หุ้นสามัญที่ได้
รับการใช้สิทธิ

จำานวนเงิน
เพิ่มทุน

ทั้งหมด (บาท)
วัตถุประสงค์

วันที่ออก จำานวนที่ออก
(หน่วย)

อัตราการใช้สิทธิ
(หน่วย/หุ้น)

ราคาการใช้สิทธิ
(บาท/หน่วย)

กำาหนดเวลาการใช้

เริ่ม สิ้นสุด

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

GOVERNANCE
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2558

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุข
ในวันผู้สูงอายุเปิดให้วัยอิสระ 60 ปีขึ้นไป 

ชมภาพยนตร์ฟรี !!!
	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 มอบความสุขในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ	 เปิดให้วัยอิสระที่มีวันเวลาเป็นของตนเองอย่างแท้จริง
ที่มีอายุ	 60	ปีขึ้นไป	ชมภาพยนตร์ฟรี	 ในวันที่	 13-14	 เมษายน	
2558	 เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน	 พร้อมบัตรสมาชิก	 M	 Gen	
Freedom	 รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี	 1	 ที่น่ัง	 ทุกเร่ือง	 ทุกรอบ	
ตลอดวัน	ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล	ได้ที่	โรงภาพยนตร์
เครือเมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	ทุกแบรนด์	ดังนี้	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	
อีจีวี	 เอสพลานาด	 ซีนีเพล็กซ์	 พารากอน	 ซีนีเพล็กซ์	 พาราไดซ์	
ซีนีเพล็กซ์	 เมกา	 ซีนีเพล็กซ์	 หาดใหญ่	 ซีนีเพล็กซ์	 และแบรนด์
ใหม่ล่าสุด	 ควอเทียร์	 ซีเนอาร์ต	 ทุกสาขาทั่วประเทศ	 พิเศษ!	
ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสมาชิก	M	Gen	Freedom	สามารถสมัครฟรี!	
ได้	ณ	สาขาที่ไปชมภาพยนตร์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
มอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรม

ฉลองครบรอบ 20 ปี 
แชร์ความสุขคืนให้กับลูกค้าและสังคม 

	 บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ	 มูลนิธิ
ครอบครัวข่าว	3	และ	สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำาเนินรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้	 ร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจำานวน	 560,000	 บาท	
จาก	วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เมเจอร์	
ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 จากการจัดกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ	 20	 ปี	 “Sharing Major Dream”	 เพื่อเป็นการ
ขอบคุณลูกค้าท่ีให้การสนับสนุนด้วยดีตลอด	 20	 ปีที่ผ่านมา	
แจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี	 200,000	 ท่ีนั่ง	 เชิญชวนลูกค้า

ร่วมทำาบุญบริจาคเงินที่นั่งละ	 20	 บาท	 รายได้ทั้งหมดไม่หัก
ค่าใช้จ่ายมอบให้กับ	มูลนิธิครอบครัวข่าว	จำานวน	560,000	บาท	
และมูลนิธิ	เมเจอร์	แคร์	จำานวน	552,400	บาท	นำาไปช่วยเหลือ
สังคมต่อไป	

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ร่วมกับ ททท. 
รณรงค์แต่งชุดไทยดูหนังฟรี ทุกวันอังคาร

	 เมเจอร	์ซนีเีพลก็ซ	์กรุป้	รว่มกบั	การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	
(ททท.)	จดัแคมเปญรณรงค	์“แตง่ชดุไทยดหูนงัฟร ีทกุวนัองัคาร” 
ตั้งแต่	16	มิถุนายน	-	11	สิงหาคม	2558	ในระบบปกติ	ที่นั่งปกติ	
รอบกอ่นเวลา	18.00	น.	จำานวน	100	ทีน่ัง่ตอ่วนั	ที	่โรงภาพยนตร์
ควอเทียร์	ซีเนอาร์ต

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ 

	 วชิา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	เมเจอร์	
ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา	
จำานวน	200,000	บาท	ให้กับ	มูลนิธิไทยรัฐ	ผ่าน	สราวุธ วัชรพล 
บรรณาธิการ	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 นำาไปช่วยเหลือสังคมต่อไป	

มาร่วมกัน...เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม 
กับ “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” 

ระดมทุนช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุในสังคม

	 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและ
ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนา
สังคมไทย	 สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดีและสังคมแห่งคุณภาพ	
เพื่อเปิดโลกกว้าง	สร้างรอยยิ้ม	ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือ	ส่งเสริม	

CORPORATE	SOCIAL
RESPONSBILITY
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ	 คนพิการ	 และผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาสในสังคม	 รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณประโยชน์
เป็นหลัก	 เน้นด้านการศึกษาควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ในการ
เรียนรู้	 เติมเต็มประสบการณ์	พร้อมมอบความสุข	รอยยิ้ม	และ
เสียงหัวเราะ	 เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้น้องๆ	คนพิการ	และผู้สูงอายุ	

กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” 
	 ในปี	 2558	 มูลนิธิ เมเจอร์  แคร์  ได้จัดกิจกรรม	
“เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”	 นำา	 น้องๆ	 ด้อยโอกาส	 เข้าชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 กรุ้ป	
จำานวน	222	ครัง้	รวม	65,126	คน	พรอ้มมอบอปุกรณเ์ครือ่งเขยีน
ไปแล้ว	 65,126	 ชุด	 และนำาผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์	 จำานวน	
31	 ครั้ง	 รวม	 7,872	 คน	ทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 อาทิ	
ที่	 กรุงเทพฯ	 สมุทรปราการ	 ปทุมธานี	 สระบุรี	 ชลบุรี	 ระยอง	
จันทบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ปราจีนบุรี	 สุพรรณบุรี	 มหาชัย	 บ้านโป่ง	
จ.ราชบรีุ	เชยีงราย	เชยีงใหม	่นา่น	พษิณโุลก	เพชรบรูณ	์กำาแพงเพชร	
แม่สอด	จ.ตาก	อุบลราชธานี	อุดรธานี	ขอนแก่น	หนองบัวลำาภู	
นครพนม	ร้อยเอ็ด	มุกดาหาร	สกลนคร	หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	กระบี่	พังงา	สงขลา
	 ซึง่กจิกรรม	“เปดิโลกกวา้ง สรา้งรอยยิม้”	ไดว้างเปา้หมาย
การดำาเนินงาน	3	ปีแรกไว้	ดังนี้	คือ	การนำาน้องๆ	ที่ด้อยโอกาส
เข้าชมภาพยนตร์ให้ได้	100,000	คน	พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องเขียน	 100,000	 ชุด	 และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเข้าชม
ภาพยนตรใ์หไ้ด	้15,000	คน	โดยทางมูลนธิ	ิเมเจอร	์แคร	์สามารถ
นำาน้องๆ	 ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ในระยะเวลา	 3	 ปี	
เริม่ตัง้แตป่	ี2556	จำานวน	21,646	คน,	ป	ี2557	จำานวน	24,901	คน	
และปี	 2558	 จำานวน	 65,126	 คน	 รวมทั้งส้ิน	 111,673	 คน	

พรอ้มทัง้สนบัสนนุอปุกรณเ์ครือ่งเขยีน	111,673	ชุด	ส่วนผู้สงูอายุ
นำาเข้าชมภาพยนตร์	 ในปี	 2556	 จำานวน	 5,958	 คน	 ปี	 2557	
จำานวน	5,277	คน	และปี	2558	จำานวน	7,872	คน	รวมทั้งสิ้น	
19,107	 คน	 สามารถดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย	 3	 ปีแรก
ที่วางไว้	

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 
“Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care”

ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล
	 มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์รว่มกบั	กรงุเทพมหานคร	จดักิจกรรม
เดินวิ่งการกุศล	 “Major Care Mini Marathon 2015 
Run with Care”	 ขึ้น	 ภายใต้แนวคิด	 “ทุกก้าวที่ว่ิง ให้น้อง
ได้ก้าวไกล”	 ในวันอาทิตย์ที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2558	 ตั้งแต่เวลา	
05.00	น.	ณ	ลานหน้าห้องสมุดประชาชน	สวนลุมพินี	 เพื่อร่วม
รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำาลังกาย	 เพื่อสุขภาพที่ดี
สมบูรณ์แข็งแรง	 ได้รับความสุข	 สนุกสนาน	 และส่งเสริมให้
ครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมกัน
ทำาบุญเพื่อการกุศล	 รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำาไปใช้
ในกจิกรรมการกศุลของมลูนธิฯิ	ซึง่ทางมลูนธิฯิ	จะนำาไปสนบัสนนุ
เรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียน	 ทุนการศึกษา	 และการสร้างห้องหนัง
เพือ่การเรยีนรู	้มอบใหก้บัโรงเรยีนในชนบททีม่นีอ้งๆ	ดอ้ยโอกาส
เรียนอยู่	 และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนกระจายไป
ทั่วประเทศ	ปีละ	10	โรงเรียน	เพื่อให้น้องๆ	ได้มีพื้นที่มุมๆ	หนึ่ง
ของโรงเรียน	สำาหรับทำากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกัน
โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ	 ผ่านภาพยนตร์	 การ์ตูน	 และสารคดี
สร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นส่ือกลางสอดแทรกความรู้ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์
ด้านความคิด	ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ	
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MD&A

คำาอธิบาย และการวิเคราะห์
ของฝายจัดการ

ภาพรวมของบริษัทในรอบปี 2558
	 บรษัิท	เมเจอร	์ซนีีเพลก็ซ์	กรุป้	จำากัด	(มหาชน)	(บริษทัฯ)	

ดำาเนนิธรุกิจหลกั	5	ธรุกิจ	คือ	ธุรกจิโรงภาพยนตร	์ธุรกจิโบวล่ิ์ง	

คาราโอเกะและลานสเกต็น้ำาแขง็	ธรุกจิพืน้ทีใ่หเ้ชา่และบรกิาร	

ธุรกิจสื่อโฆษณา	ธุรกิจสื่อภาพยนตร์	ในรอบปี	2558	บริษัท

ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนือ่ง	จากการขยายสาขาในหลากหลาย

รปูแบบ	เพือ่เจาะกลุม่เปา้หมายได้กวา้งขึน้	รวมถงึยังคงมุง่มัน่

ท่ีจะขยายสาขาไปยังประเทศในกลุ่ม	 CLMV	 โดยมีสาขา

ในประเทศเพิ่มขึ้น	จำานวน	13	สาขา	80	โรงภาพยนตร์	และ

ต่างประเทศอีก	1	สาขา	จำานวน	5	โรงภาพยนตร์	จากการ

ร่วมทุนกันระหว่างบริษัท	เมเจอร์	โฮลดิ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำากัด	และบริษัท	แพลตินั่ม	ซีนีเพล็กซ์	จำากัด	เปิดให้บริการ

โรงภาพยนตร์	ภายใต้แบรนด์	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	แพลตินัม	

ที่	ศูนย์การค้า	เวียนเทียน	เซ็นเตอร์	ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง

เวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โดย

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	60	และแพลตินั่ม	ซีนีเพล็กซ์	

ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	40

	 ทำาให	้ณ	สิน้ป	ี2558	บรษิทัฯ	เปดิใหบ้รกิารโรงภาพยนตร์

ท้ังส้ินจำานวน	91	สาขา	601	โรงภาพยนตร	์โบวล์ิง่	คาราโอเกะ

และลานสเก็ตน้ำาแข็ง	 จำานวน	 20	 สาขา	 ประกอบด้วย	

โบว์ลิ่ง	356	เลน	ห้องคาราโอเกะ	199	ห้อง	และลานสเก็ต

น้ำาแข็งจำานวน	5	ลาน		และพื้นที่ให้เช่า		50,658	ตารางเมตร

	 สำาหรบักลุ่มธรุกจิสือ่ภาพยนตรน์ัน้	บรษิทั	เอ็ม	พคิเจอรส์	

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์	จำากดั	(มหาชน)	ได้ลงทนุใน	บรษิทั	เอม็วพีี	

เอ็มพิคเจอร์ส	 ฟิล์ม	 ดิสทริบิวชั่น	 (ลาว)	 จำากัด	 ประกอบ

กิจการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว	 จำานวน	

40,000	 หุ้น	 เป็นเงิน	 1.77	 ล้านบาท	 เป็นการร่วมค้า

ของกลุ่มบริษัท	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 36.98	 ของ

ทุนจดทะเบียน	 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ

ธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

ภาพรวมของผลการดำาเนินงานในปี 2558
	 บริษัทฯ	มีรายได้รวมจำานวน	8,580	ล้านบาท	ซึ่งลดลง

เพียงเล็กน้อย	 จากปี	 2557	 จำานวน	 42	 ล้านบาท	 คิดเป็น

ร้อยละ	 0.5	 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสื่อภาพยนตร์จาก

การปรับตัวลงของอุตสาหกรรมจัดจำาหน่ายแผ่น	 DVD/VCD	

ในขณะท่ีรายได้หลักของบริษัทจากโรงภาพยนตร์	 โฆษณา

และพ้ืนที่ให้เช่าและบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ	ได้ดังนี้

รายได้จาก
โรงภาพยนตร์ 

ร้อยละ 69

ส่วนงานธุรกิจ
สื่อโฆษณา 
ร้อยละ 14

ส่วนงานธุรกิจ
โบว์ลิ่งและ
คาราโอเกะ 
ร้อยละ 5

ส่วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่และบริการ 

ร้อยละ 6
ส่วนงานธุรกิจ
สื่อภาพยนตร์

ร้อยละ 5
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	 บรษิทัฯ	มรีายไดอ้ืน่	จำานวน	384	ลา้นบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับปี	 2557	 บริษัทมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น	 153	 ล้านบาท	

หรือประมาณร้อยละ	 66	 ส่วนใหญ่มาจากกำาไรจากการ

จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขาย	

(บมจ.	สยามฟิวเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และ

บริษัท	พีวีอาร	์จำากัด)	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิ	

เท่ากับ	 1,171	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 85	 ล้านบาท	 คิดเป็น

ร้อยละ	8	 เมื่อเทียบกับกำาไรสุทธิปี	2557	และมีกำาไรต่อหุ้น	

เท่ากับ	1.31	บาท	(ปี	2557	เท่ากับ	1.22	บาทต่อหุ้น)

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558
	 สินทรัพย์

	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์รวม	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 มูลค่า	

14,246	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 314	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น

ร้อยละ	 2	 จากปี	 2557	 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน	

ลดลง	 จำานวน	 352	 ล้านบาท	 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

เพิ่มขึ้นจำานวน	665	ล้านบาท

	 หนี้สิน

	 บรษิทัฯ	มหีนีส้นิรวม	ณ	สิน้ป	ี2558	มลูคา่	7,598	ลา้นบาท	

เพิ่มขึ้น	52	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.7	จากป	ี2557	

ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน	เพิ่มขึ้นจำานวน	937	ล้านบาท	

และหนี้สินไม่หมุนเวียน	ลดลงจำานวน	885	ล้านบาท	

	 เงินสด

	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการที่เทียบเท่า

เงินสดอยู่จำานวน	 312	 ล้านบาท	 ลดลง	 265	 ล้านบาท	

จากปี	 2557	 เป็นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

การดำาเนนิงาน	1,900	ล้านบาท	กระแสเงนิสดใชไ้ปในกิจกรรม

การลงทุน	1,325	ล้านบาท	จากการลงทุนในสาขาใหม่	และ

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	840	ล้านบาท

	 อัตราส่วนทางการเงิน

	 บริษัทฯ	 มีอัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร	

เพิ่มขึ้นดังนี้	 อัตรากำาไรสุทธิ	 คิดเป็นร้อยละ	 13.65	 เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	 1.05	 (ปี	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 12.60)	 อัตรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น	คิดเปน็รอ้ยละ	17.61	เพิม่ข้ึนรอ้ยละ	0.6	

(ปี	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 17.01)	 จากผลประกอบการ

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 คิดเป็น

ร้อยละ	 8.22	 เพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 0.42	 (ปี	 2557	 คิดเป็น

ร้อยละ	 7.8)	 	 และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 คิดเป็น	

1.14	เท่า	ลดลง	0.04	เท่า	(ปี	2557	เท่ากับ	1.18	เท่า)	

	 โดยสรปุ	ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ	ในป	ี2558	สินทรพัย์

และหนี้สินที่เพิ่มข้ึนเกิดจากการขยายสาขาให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีให้มากขึ้น	 ให้สามารถรองรับความต้องการของ

ลูกค้าได้ในทุกพื้นที่	 อย่างไรก็ตามบริษัทยังรักษาระดับ

ของหนี้สินได้อย่างเหมาะสม
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
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	จำากัด
179/74-80	อาคารบางกอกซิตี้	ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	
โทร	0	2344	1000		โทรสาร	0	2286	5050

คุณกุลกนิษฐ	คำาศิริวัชรา
บริษัท	สำานักกฎหมายสากล	พรีเมียร์	จำากัด
เลขที่	999/9	อาคารสำานักงานเซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	26
ถนนพระราม	1	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทร	0	2646	1888

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
400/22	ชั้น	6	และ	12	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
โทร	0	2470	1976	โทรสาร	0	2470	1998

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

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

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

การแสดงรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 หน้า

1. ข้อมูลทั่วไป
				1.1	 ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ฯลฯ
				1.2	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

	
ปกหลังด้านนอก,	งบการเงินหน้า	12

14-15

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
				3.1	 การประกอบธุรกิจของบริษัท
				3.2	 โครงสร้างรายได้
				3.3	 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบปีที่ผ่านมา

18	-	25
60	-	61
18	-	25

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
				5.1	 ผู้ถือหุ้น
				5.2	 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ
				5.3	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8	-	11,	56
28	-	43

งบการเงินหน้า	101

7. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 60	-	61

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 1

4. ปัจจัยความเสี่ยง 	 26	-	27

6. รายการระหว่างกัน 49	-55

ผู้ผลิต / เผยแพร่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (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 จำากัด
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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Memo

บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)			63
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