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ส่วนที่ 1 
 

1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1    นโยบายในการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2537 โดยนายวิชา พลูวรลกัษณ์ เพ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (MAJOR CINEPLEX) จากการเติบโตธุรกิจอยา่งรวดเร็วในระยะเวลาท่ี
ผา่นมาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการอนัดบัหน่ึงในอุตสาหกรรม
โรงภาพยนตร์ การควบรวมกิจการกบั บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และการเขา้ร่วมทุนกบับริษทัต่างๆ ท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯในอนาคต ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนงัระดบั
โลกและศูนยร์วมความบนัเทิงสาํหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment 
Complex Provider)”  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 24 บริษทั บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 7 บริษทั ทาํให้
โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ขยายวงกวา้งครอบคลุมธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและ 
ลานสเกต็นํ้ าแขง็ ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา ธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีเช่าและบริการ ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ ธุรกิจศูนยก์ารคา้แบบเปิด ธุรกิจเคเบ้ิลทีวี ธุรกิจลงทุน และธุรกิจใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์  

ณ ส้ิน ปี 2556 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

ส่วนของโรงภาพยนตร์ มีสาขารวมทั้งส้ิน 68 สาขา แบ่งเป็น 

เครือเมเจอร์  54 สาขา โดยแยกเป็นโรงภาพยนตร์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 23 สาขา และต่างจงัหวดั 
31 สาขา มีจาํนวนโรงภาพยนตร์รวมทั้งส้ิน 345 โรงรวมโรงภาพยนตร์สามมิติ “ไอแมกซ์” จาํนวน 3 โรง และโรงภาพยนตร์
ส่ีมิติ จาํนวน 1 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 82,422 ท่ีนัง่ และเป็นพื้นท่ีใหเ้ช่า 14,894 ตารางเมตร 

เครืออีจีวี ซีนีม่า 8 สาขา โดยแยกเป็นโรงภาพยนตร์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4 สาขา และ
ต่างจงัหวดั 4 สาขา มีจาํนวนโรงภาพยนตร์ 57 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 13,497 ท่ีนัง่ และเป็นพื้นท่ีใหเ้ช่า 
23,839 ตารางเมตร 

เครือพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 1 สาขา โดยมีจาํนวนโรงภาพยนตร์รวมทั้งส้ิน 16 โรง โดยมีโรงภาพยนตร์สามมิติ “ไอ
แมกซ์” จาํนวน 1 โรง และโรงภาพยนตร์ส่ีมิติ จาํนวน 1 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 4,476 ท่ีนัง่ และเป็นพื้นท่ี
ใหเ้ช่า 359 ตารางเมตร 

เครือเอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 2 สาขา โดยมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ 28 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 
6,925 ท่ีนัง่ และเป็นพื้นท่ีใหเ้ช่า 11,311 ตารางเมตร 

เครือเมกา ซีนีเพลก็ซ์  1 สาขา โดยมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ 15 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 3,445 ท่ีนัง่  
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เครือพาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์  1 สาขา โดยมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ 8 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 1,550 
ท่ีนัง่  

เครือหาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ อีก 1 สาขา โดยมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ 9 โรง และโรงภาพยนตร์สามมิติ “ไอแมกซ์” 
จาํนวน 1 โรง สามารถรองรับผูช้มไดจ้าํนวนสูงถึง 2,435  ท่ีนัง่ 

ส่วนของโบวล่ิ์ง,คาราโอเกะและลานสเกต็นํ้าแขง็ มีทั้งหมด 24 สาขา โดยแบ่งเป็นเมเจอร์โบว ์ ฮิต มีจาํนวนสาขา
ทั้งส้ิน 16  สาขา และ บลูโอ จาํนวน 8 สาขา โดยเป็นคาราโอเกะอยา่งเดียว 1 สาขา ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
14  สาขา และต่างจงัหวดั 10 สาขา แบ่งเป็น 

เครือเมเจอร์ 17 สาขา ภายใตแ้บรนดเ์มเจอร์โบว ์ฮิต 14 สาขา และ บลูโอ ริท่ึมแอนด ์โบวล์ 3 สาขา ประกอบดว้ย
เลนโบวล่ิ์ง 254  เลน ,หอ้งคาราโอเกะ 167  หอ้งและลานสเกต็นํ้าแขง็ 2 ลาน 

เครืออีจีวี 2 สาขา โดยเป็นคาราโอเกะอยา่งเดียว 1 สาขา ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 20 เลน และหอ้งคาราโอเกะ 34 
หอ้ง 

เครือพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 1 สาขา ภายใตแ้บรนดบ์ลูโอ ริท่ึมแอนด ์โบวล์ ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 38 เลน และ
หอ้งคาราโอเกะ 15 หอ้ง 

เครือเอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 2 สาขา ภายใตแ้บรนดบ์ลูโอ ริท่ึมแอนด ์โบวล์ ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 46 เลน ,
หอ้งคาราโอเกะ 30 หอ้ง และลานสเก็ตนํ้ าแขง็ 1 ลาน 

เครือเมกา ซีนีเพลก็ซ์ 1 สาขา ภายใตแ้บรนดบ์ลูโอ ริท่ึมแอนด ์ โบวล์ ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 24 เลน และ   
ลานสเก็ตนํ้ าแขง็ 1 ลาน 

เครือหาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 1 สาขา ภายใตแ้บรนดบ์ลูโอ ริท่ึมแอนด ์โบวล์ ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 15 เลน ,หอ้ง
คาราโอเกะ 10 หอ้ง และลานสเกต็นํ้าแขง็ 1 ลาน 

ตารางสรุปจาํนวนโรงภาพยนตร์ เลนโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ ลานสเกต็นํ้าแขง็ จาํนวนพื้นท่ีใหเ้ช่า  

 โรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

โบว์ลิง่ 
(เลน) 

คาราโอเกะ 
(ห้อง) 

สเกต็นํา้แข็ง 
(ลาน) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 345 254 167 2 14,894 

อจีวีี ซีนีม่า 57 20 34 - 23,839 

พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 16 38 15 - 359 

เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ 28 46 30 1 11,311 

พาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์ 8 - - - - 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ 15 24 - 1 - 

หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 10 15 10 1 - 

รวม 479 397 256 5 50,403 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน ปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งหมด 7,711 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2555 
จาํนวน 745 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 เหตุผลหลกัเกิดจากรายไดข้องธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจส่ือโฆษณาเพ่ิมข้ึน  
และบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ ปี 2556 จาํนวน 1,052 ลา้นบาท หรือคิดเป็นผลกาํไรสุทธิต่อหุ้น 1.18 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2555 
จาํนวน  206 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 24 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจดงักล่าวเพิ่มข้ึนประกอบ
กบัการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สินทรัพย์รวม 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 มูลค่า 13,630 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,299 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 จาก
ปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวนประมาณ 1,364.19 ลา้นบาทหรือประมาณร้อยละ 25.6 
จากการขยายสาขาจาํนวน 12 สาขา ,การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั
(มหาชน) )รวมจาํนวนประมาณ 435.29 ลา้นบาท  และ การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจากการปรับราคา
ตลาดของ บริษทั พวีีอาร์ ลิมิเตด็ จาํกดั จาํนวนประมาณ 448 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2556 มูลค่า 7,530 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,161 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากปี 
2555 โดยรายการหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั รองรับการขยายสาขา   

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม มูลค่า 7,530 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 2,161 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 40 จากปีก่อน โดยเป็นหน้ีสินหมุนเวียนมูลค่า 4,352 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนมูลค่า 3,178 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูมู้ลค่า 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดจ่ายคืนวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2559 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 3.54% ต่อปี และ ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินจาํนวน 2,240 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกาํหนดสิทธิฯ) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ) ของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2556 สาํหรับงบการเงิน
รวมเท่ากบั 1.23 เท่า เพิ่มข้ึน 0.33 เท่า จากส้ินปี 2555 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน 0.90 เท่า ซ่ึงไม่เกินเง่ือนไขของหุน้กู้
และเงินกูท่ี้กาํหนดไวไ้ม่เกิน 1.5 เท่า 

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
การฉายภาพยนตร์ดว้ยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพฒันาคุณภาพของระบบภาพและ
ระบบเสียงใหดี้ข้ึน และการจองตัว๋หนงัออนไลน์ ประกอบกบัไดท้าํการตลาดเพื่อจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ดว้ยการออกบตัร
สมาชิก M Generation ทาํใหบ้ริษทัมีฐานขอ้มูลของลูกคา้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัทาํรายการส่งเสริม
การขายใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย นั่นหมายความว่าบริษทัสามารถส่ือสารกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดม้ากข้ึน ส่งผลให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์มากข้ึน  
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บริษทัฯ มีแผนการขยายสาขาเพิ่มข้ึนเพ่ือใหค้รอบคลุมทัว่พื้นท่ีของประเทศไทย เปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถมาใช้
บริการในโรงภาพยนตร์ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนัน้ีในมุมมองของส่ือโฆษณาท่ีรองรับดว้ยระบบดิจิตอล จะทาํ
ใหเ้กิดมิติใหม่ในรูปแบบของการโฆษณาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละพื้นท่ี และถือเป็นการเพิม่รายไดข้องส่ือโฆษณา
ในอนาคตเช่นกนั  

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ความเส่ียงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจ 
ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร ความเส่ียงทางดา้นอคัคีภยั ความเส่ียงเก่ียวกบัการ
ก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน เพ่ือลดผลกระทบในดา้นลบใหห้มดไปหรือใหน้อ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นการนาํความเติบโตมาสู่องคก์รอยา่งต่อเน่ืองและถาวร  

เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์มีเป้าหมายหลกัในการเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยงัจุดต่างๆ ทั้ง
ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อยละ 80 และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี
วางไว  ้บริษทัฯ ได้วางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึน เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการทัว่ทุกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจงัหวดั ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอและคุม้ค่ากบั
การลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขาเพิ่ม ทางบริษทัฯ ก็ยงัมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายกบัผูม้าใช้
บริการในการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์โดยนาํเทคโนโลยใีหม่เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก สาํหรับช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะอาํนวย
ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  และในเครือ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการให้บริการแลว้ใน
ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. ระบบ Call Center ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบตัรไดทุ้กสาขา 
2. ระบบการจาํหน่ายบตัรผา่นทาง Internet  โดยผา่น website http://www.majorcineplex.com 
3. ระบบจองซ้ือบตัรผา่นตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั 
4. ระบบจองผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 

นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
และเพ่ิมยอดขายจากธุรกิจโบวล่ิ์ง และการใหบ้ริการหอ้ง Karaoke ควบคู่ไปดว้ย โดยกาํหนดเป็นนโยบายการลงทุนและ
การตลาดท่ีจะมีบริการโบวล่ิ์งควบคู่ไปกบัโรงภาพยนตร์ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีและความเป็นไปไดข้อง
โครงการเป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัฯ มีโบวล่ิ์งภายใตแ้บรนด ์“เมเจอร์โบว ์ฮิต” และ “บลูโอ ริท่ึมแอนดโ์บวล์” ทั้งหมด 
24 สาขา (รวมสาขาท่ีอยูก่บัโรงภาพยนตร์แบรนดอี์จีวี) รวมจาํนวน 397 เลน และหอ้งคาราโอเกะ 256 หอ้ง และบริษทัฯ ยงั
ไดเ้ปิดให้บริการลานสเก็ตนํ้ าแข็ง จาํนวน 5 ลาน ท่ีสาขาเอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย สาขาสุขุมวิท สาขาเมกา ซีนี
เพลก็ซ์  สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ และ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ภายใตช่ื้อ “ซปัซีโร่” อีกดว้ย  

บริษทัฯ ยงัไดมี้การขยายตวัในส่วนของธุรกิจอ่ืนท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลกัดนั
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน เช่น ธุรกิจส่ือโฆษณา ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์และภายใน
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พื้นท่ีตวัอาคาร ผา่นรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รวมไปถึงธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ซ่ึงมีทั้งการผลิตภาพยนตร์ และจาํหน่าย ดีวีดี วีซีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

การท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้น
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและความชาํนาญดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหาร
พื้นท่ีขนาดเล็ก ซ่ึงทาํให้การขยายสาขาของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นท่ีไดม้ากข้ึนดว้ย  ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัฯ ดงักล่าวมีความสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ําหรับอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 
ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกบักฎหมายผงัเมืองท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบางพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมาย
บงัคบัอยู ่

1.2 ความเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคัญ 

 ความเป็นมาของธุรกจิในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ ได้เร่ิมทาํธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment 
Complex) ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่งโรงภาพยนตร์ (Cinema) เขา้กบัธุรกิจบนัเทิง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เกิด
เป็น “ศูนยบ์นัเทิง เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนยบ์นัเทิงท่ีรวมเอาความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบไว้
ในท่ีเดียว โดยมีโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” เป็นบริการบนัเทิงหลกั และธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะเป็นธุรกิจรอง 
พร้อมเสริมดว้ยบริการบนัเทิงอ่ืนหลากหลายประเภท  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการชมภาพยนตร์ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ ร้านจาํหน่ายเทปเพลง วีดีโอ ร้านขาย
ของท่ีระลึก เป็นตน้ ทาํใหลู้กคา้ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สามารถเลือกหาความบนัเทิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ในปี 2556 บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

มกราคม 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์อีจีวี ซีนีม่า สาขาโลตสั แม่สอด ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง  

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ร้อยเอด็ ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 5โรง 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั (“MHD”)  ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท โดยบริษทั
มีสดัส่วนการถือหุน้จาํนวนร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียน  

 บริษทัยอ่ยจาํนวน 2 บริษทั ไดท้าํการจดทะเบียนลดทุน ดงัน้ี 
 บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั (“CMC”) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 7 บาท จาํนวน 200,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 3.60 
ลา้นบาท 

 บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั (“UDF”) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 7 บาท จาํนวน 390,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 
7.02 ลา้นบาท  
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กมุภาพนัธ์ 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสั นครสวรรค ์ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง  

เมษายน 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 7โรง  

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสั หนองบวัลาํภู ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาก 904,500,990 บาท เป็น 896,266,347 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 
8,234,643 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 8,234,643 บาท เน่ืองจากการหมดอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP - W3) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน
ของงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวน 0.48 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
425.95 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 
2556 เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

พฤษภาคม 2556 
 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน 

บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์ จาํกดั (“DPM”) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหเ้ช่าและบริการระบบ
เคร่ืองฉายและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัซ้ือหุน้เพิ่มทุนใน บริษทั พวีีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จาํกดั (“PVR bluO”) เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจาํนวน 67.30 ลา้นรูปี หรือเท่ากบั 
38.70 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดคืนเงินตน้คร้ังเดียว
เม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 800.00 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี 
นบัจากวนัออกหุน้กู ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.54 ต่อปี 

มิถุนายน 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโรบินสนั สกลนคร ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง  

สิงหาคม 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาเดอะสกาย อยธุยา ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง  

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
จากการดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 443.78 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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กนัยายน 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี สุพรรณบุรี ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง 

ตุลาคม 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสั แกลง  ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 4โรง  

 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย TLO เพิม่
จาํนวน 0.04 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 4.00 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิม
จากอตัราร้อยละ 80.00 เป็นร้อยละ 90.00 ผลต่างจากการซ้ือหุน้เพิ่มจาํนวน 5.21 ลา้นบาท บนัทึกเป็น 
“การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบ
การเงินรวม 

พฤษจิกายน 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโรบินสนั สระบุรี ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 6โรง  

 เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่  ใหบ้ริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 
10โรง โดยใหบ้ริการทั้งระบบดิจิตอล  2D ,3D, 4DX และ ระบบสามมิติ IMAX   และยงัใหบ้ริการลาน 
สเกต็นํ้าแขง็ อีกจาํนวน 1 ลาน 

ธันวาคม 2556 

 เปิดโรงภาพยนตร์แบรนด ์ หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ใหบ้ริการโรง
ภาพยนตร์จาํนวน 10โรง โดยใหบ้ริการทั้งระบบดิจิตอล  2D ,3D, 4DX และ ระบบสามมิติ IMAX  
นอกจากน้ียงัใหบ้ริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะภายใตแ้บรนดบ์ลูโอ ริท่ึมแอนด ์ โบวล์ ประกอบดว้ยเลน
โบวล่ิ์ง 15 เลน และหอ้งคาราโอเกะ 10 หอ้ง และลานสเก็ตนํ้ าแขง็อีกจาํนวน  1 ลาน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ บริษทั เอม็ พิค
เจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”) จาํนวน 165.89 ลา้นหุน้ ดว้ยราคาซ้ือรวม 426.87 
ลา้นบาท รายการซ้ือประกอบดว้ยเงินสด จาํนวน 383.43 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นการยื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย)์ และการแลกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย “TLO” และกิจการร่วมคา้ “MKB” รวมเป็นจาํนวน 
43.44 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมจากอตัราร้อยละ 67.86 เป็นร้อยละ 91.37 

 เปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั(มหาชน) โดยการทยอย(ตั้งแต่ 
มกราคม 2556 – ธนัวาคม 2556) ซ้ือหุน้เพิ่มจาํนวน 102.97 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 526.84  ลา้น
บาท และไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 30.52 ลา้นหุน้ ไปในราคา 313.02 ลา้นบาท รวมถึง 
บริษทัไดหุ้้นปันผลดว้ยจาํนวน 29.48 ลา้นหุน้ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิมในอตัราร้อยละ 
20.49  เป็นร้อยละ 23.72 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยบริษทัภายในกลุ่มรวมทั้งหมด 31 บริษทั 
ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  
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ธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั 99.99% หยดุดาํเนินกิจการ โอนไปเป็นสาขาเชียงใหม่ของ บมจ.
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

2. บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั 99.99% หยดุดาํเนินกิจการ โอนไปเป็นสาขาอดุรธานีของ บมจ.
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

3. บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั 99.93% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ สาขา พารากอน 

4. บริษทั สยาม ซีนิเพลก็ซ์ จาํกดั 99.99% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และระบบ 
Real D ภายใตแ้บรนดพ์ารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 

5. บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

99.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใตแ้บรนดอี์จีวี ซีนีม่า 

6. บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วิลเลจ 

      เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั 

99.96% หยดุดาํเนินกิจการ โอนไปเป็นสาขาป่ินเกลา้ของ  

บมจ. อีจีวี  เอน็เตอร์เทนเมนท ์

7. บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั 99.96% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใตแ้บรนดอี์จีวี ซีนีม่า  

สาขาศรีราชา 

8. บริษทั อีจีวี ไฟวส์ตาร์ จาํกดั 99.96% หยดุดาํเนินกิจการ โอนไปเป็นสาขาโคราชของ  

บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

ณ  31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีแบรนดโ์รงภาพยนตร์ในเครือทั้งส้ิน 7 แบรนด ์ดงัน้ี 
 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 อีจีวี ซีนีม่า 
 พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 
 เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 
 พาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 เมกา ซีนีเพลก็ซ์ 
 หาดใหญ ่ซีนีเพลก็ซ์ 

 
บริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 68 สาขา 479 โรง สามารถรองรับผูช้มได ้114,750 ท่ีนัง่ ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยยงัมี

จาํนวนโรงภาพยนตร์ต่อจาํนวนประชากรอยู่ในระดบัตํ่า บริษทัฯจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตวัของ
ประชากรในปี 2557  จาํนวน 30-40 โรง และต่อไปอีกอยา่งนอ้ยปีละ 20-30 โรง เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มุ่งเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ในทุกระดบัชั้นและโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั 
หลากหลายรูปแบบ ทั้ง การฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D ,4DX ,IMAX เพิ่อเพิ่มอรรถรสใหก้บัลูกคา้  บริษทัมุ่งขยาย
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สาขาไปทัว่ประเทศ และเพื่อใหผู้ม้าใชบ้ริการไดส้ัมผสัถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษทัฯ จึง
เนน้ตกแต่งสาขาดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่ง โดยใชรู้ปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ดว้ยแนว
ทางการออกแบบระดบัสากล เพือ่ใหผู้ช้มภาพยนตร์ไดส้มัผสัถึงอรรถรสนั้น 

 สาํหรับลูกคา้ในระดบัพรีเม่ียม บริษทัฯไดมี้การออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดบัหกดาว เพื่อสนองการ
ใชชี้วิตท่ีเหนือระดบัไวท่ี้โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ อยา่งเช่น โรงภาพยนตร์บางกอก แอร์เวยส์  บลูริบบอน สกรีน 
เป็นไลฟ์สไตล ์เอน็เตอร์เทนเมนทใ์หม่ สไตลบู์ทีค  เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่าง ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีมีไลฟ์สไตล์ นิยมความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตวัในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ 
สาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ดงักล่าว จะไดรั้บบริการพิเศษแบบส่วนตวั ณ หอ้งรับรอง บางกอก แอร์เวยส์  บลูริบ
บอน เลาจน์ ซ่ึงตกแต่งดว้ยบรรยากาศสุดชิค พร้อมบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ใหรั้บประทานก่อนเขา้ชมภาพยนตร์ 
รวมไปถึงบรการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย ภายในโรงภาพยนตร์ตกแต่งดว้ยเบาะหนงัแทท่ี้ปรับเอน
นอนได้ และมีบริการหมอนและผา้ห่มให้พร้อมสรรพทุกท่ีนั่ง นอกจากน้ี พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ยงัเปิดให้บริการโรง
ภาพยนตร์ “อินิกม่า เดอะ ชาโดว ์สกรีน” อีกนวตักรรมหน่ึงท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะสมาชิก เป็นโรงภาพยนตร์สไตลค์ลบัแห่ง
แรกและแห่งเดียวของโลก ภายในประกอบดว้ยหอ้งรับรองพิเศษพร้อมบาร์เคร่ืองด่ืม และโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 34 ท่ี
นัง่ เหมาะสาํหรับการจดัปาร์ต้ีส่วนตวั ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีทั้งจากลูกคา้ระดบั VIP และลูกคา้องคก์ร 

ในปี 2554 ไดมี้การเปิดบริการโรงภาพยนตร์ 4DX ท่ีพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งโลก
ภาพยนตร์ ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นภาพ แสง สี เสียง สัมผสั และกล่ินเอฟเฟคต่างๆ ดว้ยการ
เพิม่ความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะ พร้อมเอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายดิจิตอล  3 มิติ 

ณ ส้ินปี 2556  รวมสาขาท่ีใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพารากอน สาขารัชโยธิน 
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่  

ธุรกจิโบว์ลิง่ คาราโอเกะและลานสเกต็นํา้แขง็ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ ลานสเก็ตนํ้ าแขง็ 

และการบนัเทิง 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมธุรกิจโบวล่ิ์ง และคาราโอเกะ ในปี 2540 ดว้ยจาํนวน 20 เลน ท่ี Standalone Cineplex สาขาสุขมุวิท 
โดยเนน้ความหลากหลายของการบริการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบ
วงจรในท่ีแห่งเดียว  ภายใตช่ื้อ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทิง (Sport 
Entertainment) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีครอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสงัสรรคด์ว้ยกนัได ้แตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะ
เนน้เพื่อการกีฬาเพียงอยา่งเดียว การตกแต่ง “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” จะเนน้รูปแบบความทนัสมยั เหมาะสาํหรับกลุ่มครอบครัว
และคนรุ่นใหม่ พร้อมการใหบ้ริการคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” อีกส่วนผสมท่ีลงตวัต่อธุรกิจโบวล่ิ์ง ในการ
จดัสรรพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิม่ทางเลือกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ โดยตกแต่งดว้ยความทนัสมยัสอดคลอ้งเป็น
อยา่งดีกบัความนิยมและพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโบวล่ิ์ง 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโบวล่ิ์งแบรนดใ์หม่ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ “บลูโอ ริทึมแอนดโ์บวล์” ในปี 2549 โดยมี
ลกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล่ิ์ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบับน ในยา่นธุรกิจใจกลางเมือง โดยเปิดแห่งแรก ณ หา้งสรรพสินคา้สยาม
พารากอน ใหบ้ริการโบวล่ิ์ง 38 เลน หอ้งคาราโอเกะ 15 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 4 เลน
และบริการคาราโอเกะภายในหอ้ง และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี บริษทัจึงไดท้าํการทยอยเปิดสาขาภายใตแ้บรนด์ “บลู
โอ ริทึมแอนดโ์บวล์” โดยในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัฯเปิด standalone แห่งใหม่ เอสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย , 
เดือนพฤษภาคม 2555 ไดท้าํการเปิดสาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์  และล่าสุด ในเดือน ธนัวาคม 2556 บริษทัไดเ้ปิดสาขาเซ็นทรัล 
เฟสติวลั หาดใหญ่ ใหบ้ริการโบวล่ิ์ง 15 เลน หอ้งคาราโอเกะ 10 หอ้ง ลานสเก็ตนํ้าแขง็  1 ลาน ทาํใหปั้จจุบนับริษทัฯได้
ดาํเนินธุรกิจโบวล่ิ์งภายใตแ้บรนด์ บลูโอ ริท่ึมแอนด์ โบวล์ทั้งหมด 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพารากอน, เอสพลานาด รัชดา ,
พทัยา, รัชโยธิน, สุขุมวิท,เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย, สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั 
หาดใหญ่ 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัลานสเกต็นํ้ าแขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช่ื้อ “ซบัซีโร่” ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรคส์าํหรับกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ใจกลางเมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์ สเกต็ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย เรืองแสงเยน็สุดขั้วเฉียดศูนยอ์งศา 
กบัความงดงามเหนือคาํบรรยายดว้ยพาโนรามิค วิว ท่ีสามารถมองทิวทศันใ์นมุมมองไร้ขอบเขต ตอบสนองทุกกลุ่มลูกคา้ท่ี
นิยมกีฬาทา้ทายสุดอินเทรนด ์ ภายใตค้อนเซ็ปต ์ “Sport and Entertainment ”  เป็นสถานท่ีท่ีลูกคา้เขา้มาเล่นกีฬาและได้
ความบนัเทิงดว้ยบนพื้นท่ีใหบ้ริการกวา่ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยงัใหบ้ริการ ลาน Academy  สาํหรับเรียนรู้วิธีการ
เล่นกบัครูสอนระดบัมืออาชีพดว้ยบรรยากาศส่วนตวั โดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hocky  ปัจจุบนับริษทั ฯ เปิด
ใหบ้ริการลานสเกต็นํ้าแขง็ ทั้งหมด 5 สาขา ไดแ้ก่ เอสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย (ธนัวาคม 252) ,สาขาสุขมุวิท 
(มีนาคม 2555) ,เมกาซีนีเพลก็ซ์ (พฤษภาคม 2555) , สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขา
เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ (ธนัวาคม 2556)   

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ เปิดใหบ้ริการทั้งหมด 24 สาขา ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 397 เลนหอ้งคาราโอเกะ 
256 หอ้ง และ ลานสเกต็นํ้าแขง็จาํนวน 5 ลาน 

ธุรกจิส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั 99.93% ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา 

จากการท่ีบริษทัฯ สามารถดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใช้บริการในแต่ละปีได ้25-30 ลา้นคนทัว่ประเทศ ทาํให้ธุรกิจ
บริการส่ือโฆษณาเติบโตไดเ้ป็นอย่างดี บริษทัย่อยภายใตช่ื้อ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั” จดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการส่ือ
โฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์และพ้ืนท่ีทั้งหมดภายใน Cineplex ทัว่ประเทศอยา่งครบวงจร ดว้ยความสามารถในการสร้าง
รายไดเ้พ่ิมเติมจากสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้ ทาํใหธุ้รกิจส่ือโฆษณาของบริษทั หรือท่ีเรียกกนัว่า “cinemedia” มีอตัรากาํไร
สูง 80-90% 

ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมส่ือโฆษณาหลากหลาย นบัตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หนา้ (Tri-vision) โฆษณาบนจอ 
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Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนส่ือกลางแจง้ (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ   
(4D Ads)  เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถทาํไดเ้ฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น 

         จากการท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยตรงมากกว่าส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ส่งผลให้ มีอตัราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับตน้ๆ เม่ือเทียบกบัส่ือใน
อุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา ธุรกิจส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์มีมูลค่าประมาณร้อยละ 6 ของ
อุตสาหกรรมรวม 

ธุรกจิพ้ืนทีใ่ห้เช่าและบริการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารเฉพาะสาขาสุขมุวิท,รังสิต, 

งามวงศว์าน 

2. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
เซอร์วิส จาํกดั 

99.99% ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคเฉพาะสาขาสุขุมวิท, 
รังสิต, งามวงศว์าน 

3. บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร สาํหรับสาขารัชโยธิน 

4. บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์
จาํกดั 

99.99% ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค สาํหรับสาขารัชโยธิน 

5. บริษทั รัชโยธิน ซีนิม่า จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีสาขารัชโยธิน 

ในรูปแบบ Standalone บริษัทฯให้บริการพื้นท่ีเช่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย 
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้ าแขง็ โดยทาํการคดัเลือกประเภทของร้านคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นหลกั ซ่ึงร้านคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัแนวหนา้และเป็นท่ีนิยมของ
ลูกคา้ พื้นท่ีใหเ้ช่ามี 2 ลกัษณะคือ เป็นสญัญาเช่าระยะยาวมากกวา่ 3 ปี และสญัญาเช่าระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี 

เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นท่ีของบริษทัฯจึงเป็นท่ีดึงดูดสาํหรับร้านคา้ระดบัสากลและ
แบรนด์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงของร้านอาหารจานด่วนท่ีต่างตอ้งการพื้นท่ีใหม่ๆ ในการ
ขยายสาขา ส่งผลต่ออตัราการใชพ้ื้นท่ีเช่าอยูใ่นระดบัสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมดว้ยบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นท่ี
ได้แก่บริการแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกันอคัคีภยั การทาํความสะอาดและการรักษาความปลอดภยั รวมถึงการบริการ
ส่วนกลาง ตวัอยา่งเช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือนและท่ีจอดรถ 
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ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

91.37% ธุรกิจจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 

2. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั 91.37% ธุร กิจจัดจําหน่ายลิขสิท ธ์ิภาพยนตร์ เพื่ อฉายในโรง
ภาพยนตร์  เ พ่ือจัดทําวีซีดี  ดีวี ดี  และเพื่อถ่ายทอดทาง
โทรทศัน ์

3. บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั 91.37% ส่ือและโฆษณาทางโทรทศันแ์ละวิทย ุ

4. บริษทั เอม็ วี ดี จาํกดั 91.37% ธุรกิจจาํหน่ายแผน่วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

5. บริษทั แปซิฟิก มีเดีย เซลส์ จาํกดั 90.82% ธุรกิจจาํหน่ายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธ์ิ 

6.  บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน ์จาํกดั 91.37% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 

7.  บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั 82.23% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุก
รูปแบบ 

8.  บริษทั เมเจอร์ กนัตนา   

      บรอดแคสติ้ง จาํกดั 

41.11% ธุรกิจใหบ้ริการเคเบ้ิลทีวี 

บริษทัฯลงทุนในธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุน้ 91.37% ใน บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ในอดีต บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ถือหุ้นใน บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั ซ่ึงจดัจาํหน่ายภาพยนตร์เขา้ 
โรงภาพยนตร์ และยงัไดถื้อหุน้ใน บริษทั เอม็ วี ดี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั แปซิฟิคมาร์เกต็ต้ิง แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป 
จาํกดั) ทั้งน้ี ผลจากการท่ีบมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท ์เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และเป็นบริษทัแม่ของบริษทั เอม็ วี ดี 
จาํกดั โดยบริษทั เอม็ วี ดี จาํกดั เป็นบริษทัแม่ของ บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั ซ่ึงประกอบกิจการจดัจาํหน่าย ใหเ้ช่า 
แผน่ซีดี แถบบนัทึก วีดีทศัน์ แผ่นวีดีทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ ทาํใหบ้ริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดัเป็นบริษทัย่อย    
ของบมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท ์ดว้ย  บริษทัฯ ไดท้าํการปรับโครงสร้างธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง และตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2552 เป็นตน้มา บริษทัทั้งสองไดอ้ยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท ์เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้า 

ในดา้นธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั บริหารจดัการจาํนวนภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายใน 
โรงภาพยนตร์ เพื่อให้มีภาพยนตร์เขา้ฉายอย่างต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดาห์ของปี เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กบับริษทัอย่าง
สมํ่าเสมอ แมใ้นช่วงท่ีภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวูด้มีไม่มากนกั โดยบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จะซ้ือภาพยนตร์จากผูส้ร้าง
อิสระ บริษทัหนงัจากประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลี จากการเป็นผูน้าํในตลาดโรงภาพยนตร์ของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั อยูใ่นระดบัท่ีแขง็แกร่ง 
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สําหรับการจัดจาํหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ บริษทั เอ็ม วี ดี จาํกดั บริหารระยะเวลาการจัดจาํหน่าย        
(3-4 เดือนหลงัจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดบัราคาขายดีวีดีและซีวีดีท่ีออกสู่ตลาด ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
เพือ่ใหภ้าพยนตร์สามารถสร้างรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดีโออยา่งเตม็ท่ี 

และในปี 2552 บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท ์ยงัไดก่้อตั้ง บริษทั เอม็ เตอร์ต้ี ไนน ์จาํกดั (M39) ซ่ึงเป็น
บริษทัสร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพข้ึนด้วย บริษทัฯและกลุ่มบริษทัในเครือมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการผลกัดนัการสร้าง
ภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโตใหแ้ก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย 

สาํหรับ บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั (TVF) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา โดยเป็นผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์
การผลิตรายการและเป็นตวัแทนในการขายส่ือโฆษณา บริษทัไดห้ยดุดาํเนินการตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2551  

ในปี 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ถือหุ้น บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยมีการปรับโครงสร้างการ
ทาํงานและโพซิชัน่น่ิงของบริษทัใหม่ ใหก้ลายเป็นบริษทัสร้างภาพยนตร์ และผนัส่วนเอเจนซ่ีมารองรับธุรกิจในเครือ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป เป็นหลกั และระหวา่งปี 2556 บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มในบริษทั 
ทาเลนต ์วนั จาํกดัในสดัส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 90 

นอกจากนั้นระหว่างปี 2556 บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ยงัไดซ้ื้อหุน้สามญัในบริษทั เมเจอร์ กนัตนา 
บรอดแคสต้ิง จาํกดั ( M Channel) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จาก
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) โดยวิธีแลกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.99 (บริษทัฯ ถือ
หุน้ผา่นทาง บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท ์เป็นสดัส่วนร้อยละ 41.11) 

ธุรกจิอ่ืน 

บริษทั สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกจิที่ประกอบกจิการ 

บจ. ไทยทิกเกต็เมเจอร์ 40.00% ธุรกิจจาํหน่ายบตัรชมกีฬา คอนเสิร์ต และงาน
ต่าง ๆ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
ไลฟ์สไตล ์

33.00% ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 23.72% ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50.00% 
11.86% ทางออ้มผา่น SF) 

ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่า  

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 49.00% ธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ 

บจ. พีวีอาร์ 6.41% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

บจ. เค อารีน่า 50.00% ธุรกิจใหบ้ริการดา้นคาราโอเกะและการบนัเทิง 
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บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ 

บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ผูพ้ฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด 
ไลฟ์สไตล ์มอลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์มอลลข์นาดกลาง ใกลก้บัแหล่งชุมชน เพ่ือช่วยใหท้ั้งสอง
ฝ่ายเติบโตไปควบคู่กนั โดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผูเ้ช่าหลกัท่ีช่วยดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ขณะท่ีสยาม ฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์ซ่ึงอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ ก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยใหเ้มเจอร์สามารถขยายสาขาไดอ้ยา่งง่ายดายยิ่งข้ึน
เช่นกนั ณ ส้ิน ปี 2556 บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ดว้ยสดัส่วน 23.72% 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วา่ SF 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯได้มีพฒันาการท่ีสําคญั คือความสําเร็จในการจัดตั้ งกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนท่ีเขา้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วน 
33% ของกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี กาํไรท่ีไดม้าจากการขายกองทุน บริษทัฯไดน้าํไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บน
ถนนรัตนาธิเบศร์ และในปลายปี 2553 MJLF ยงัไดเ้ขา้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน 
โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 3,300 ลา้นบาท และบริษทัยงัไดล้งทุนเพ่ิมและรักษา
สดัส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ 33% เท่าเดิม ณ ส้ิน ปี 2556 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการต่อยอดทางธุรกิจใน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลบัมาเร็ว อย่าง Standalone และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
โดยไม่ตอ้งเพิม่ทุนจากผูถื้อหุน้และมีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองมากเกินไป 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วา่  MJLF 

บจ.ไทยทิคเกต็เมเจอร์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ดว้ยสัดส่วน 40% และต่อมาได้
เปล่ียนช่ือเป็น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษทัฯไปสู่ช่องทางการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรชมการแสดง
ต่างๆ รวมถึงใช้สินทรัพยท่ี์มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ช่องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการ
จาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ เช่น บตัรคอนเสิร์ต บตัรชมกีฬา และบตัรโดยสาร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการใชช่้อง
จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และ ไทยทิคเกต็เมเจอร์ ยงัช่วยดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในศูนยก์ารคา้มากข้ึน
อีกดว้ย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 40.00% 

บจ. พวีอีาร์ 

บจ. พีวีอาร์ เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ชั้นนาํรายหน่ึงของประเทศอินเดีย  พีวีอาร์เป็นผูบุ้กเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมลัติเพลก็ซ์รายแรกใน
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ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนัเครือข่ายของพีวีอาร์ ประกอบดว้ย 360 โรงภาพยนตร์ 85 สาขาในประเทศอินเดีย ณ 
ส้ินปี 2556 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 6.41% 

บจ. พีวีอาร์ จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกัษรยอ่วา่ PVR Limited 

บจ. พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมนต์ 

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต ์ เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษทัฯ กบั บจ.พีวีอาร์ จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2551 
เพือ่ประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งในประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นธุรกิจเสริมท่ีดีใหก้บั บจ.พีวีอาร์ มากกว่าเพียงแค่เป็นผูป้ระกอบการโรง
ภาพยนตร์ แต่ยงัมีธุรกิจบนัเทิงแนวไลฟ์สไตลเ์สริมดว้ย ธุรกิจโบวล่ิ์งแนวบนัเทิงน้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี  PVR blu-O 
ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกท่ีแอมเบียนส์ มอลล ์เมืองนิวเดลี เม่ือเดือน มีนาคม 2552 ส้ินปี 2556  
PVR blu-O เปิดใหบ้ริการรวมทั้งหมด  6 สาขาในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ Gurgaon (24 เลน) , Vasant Kunj (26 เลน) , Orion 
Mall เมือง Bangalore(27 เลน) , Market City เมือง Pune (17 เลน) , Market City เมือง Bangalore(16 เลน) , Elante mall 
เมือง Chandigarh (25 เลน) รวมเลนโบวล่ิ์งใหบ้ริการทั้งส้ิน 135 เลน การขยายฐานไปยงัตลาดอินเดียน้ีถือเป็นโอกาสทอง
สาํหรับ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ในการเติบโตในต่างแดน ในตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง และใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตวั ณ 
ส้ิน ปี 2556 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 49.00% 

บจ. เค อารีน่า 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั เปิดบริษทั เค อารีน่า จาํกดั 
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน โดยวตัถุประสงคข์องบริษทั คือ ให้เช่า ใหบ้ริการ ห้องคาราโอเกะ และ
ใหบ้ริการอ่ืนๆเก่ียวกบักิจการดงักล่าว โดยเปิดทาํการท่ีศูนยก์ารคา้เมกาบางนา  

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือการทาํศูนยร์วมความบนัเทิง ในนาม 
“เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” “อีจีวี ซีนีม่า” “พารากอน ซีนีเพลก็ซ์” “เอสพลานาด  
ซีนีเพลก็ซ์” “พาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์” “เมกา ซีนีเพลก็ซ์” และ“หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์” และธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลาน 
สเกต็นํ้าแขง็ ในนาม “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอนโ์บวล์”และ “ซบั ซีโร่” เป็นบริการบนัเทิงหลกัท่ีจะดึงลูกคา้เขา้มา
ใชบ้ริการภายในสาขา สาํหรับพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือภายในสาขา จะถูกจดัสรรใหก้บักิจการร้านคา้ภายนอกเช่าดาํเนินการ โดย
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   จะคดัสรรเฉพาะร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้และบริการประเภทท่ีเสริมและสนบัสนุนใหส้าขามีความ
หลากหลายของสินคา้และความครบวงจรในงานบริการเพื่อความบนัเทิงมากข้ึน ทั้งน้ีสินคา้และบริการนั้นจะตอ้งมีลกัษณะ
สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของกลุ่มลูกคา้ของโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งเป็นหลกั  

การขยายสาขาในแต่ละคร้ัง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ความสําคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตั้ งเป็นสําคญั สาขาของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยู่บนทาํเลทองในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั ใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษาและ
สถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้
แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ ลว้นเป็นโอกาสทางการคา้ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ในการสร้าง
ฐานลูกคา้และธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์งใหก้วา้งข้ึน โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไดย้ึดนโยบายการวางรูปแบบ
ของสินคา้และบริการท่ีหลากหลายในทุกสาขา ทาํใหบ้ริเวณพื้นท่ีใหบ้ริการในแต่ละสาขาแวดลอ้มดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีเป็นบริการเพื่อความบนัเทิงหลกั  
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จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจาํแนกตามรูปแบบการดาํเนินธุรกิจออกได้
เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง ในลกัษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะเป็น
เจา้ของอาคารและจดัสรรพื้นท่ีส่วนใหญ่เพือ่ธุรกิจหลกัคือโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือใหเ้ช่า
สาํหรับร้านคา้ต่างๆ และกาํหนดพื้นท่ีบางส่วนใหเ้ป็นพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลางรวมทั้งลานจดักิจกรรมการตลาด (Promotion 
Hall)  

จุดเด่นท่ีสาํคญัของการเป็น Standalone Complex ทาํใหมี้ความคล่องตวัอยา่งมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นท่ี
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคล่องตวัในการกาํหนดเวลาเปิด-
ปิดอาคารซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาเปิดให้บริการและโอกาสการทาํรายได ้การวางผงัโครงสร้างพ้ืนท่ีบริการแต่ละส่วนอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขนาดพื้นท่ีร้านคา้เช่า รวมทั้งการทาํกิจกรรมการตลาดเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนยอดขายในแต่
ละสาขา  

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) ประกอบดว้ย 5 สาขาไดแ้ก่สาขาป่ินเกลา้ 
สาขารัชโยธิน สาขาสุขมุวิท สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 

รูปแบบท่ี 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะดาํเนินการเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนภายในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ การเช่าพื้นท่ีทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในดา้นของขนาดพ้ืนท่ีให้บริการ ดงันั้นบริการหลกัท่ีมีในสาขาจะเปิดใหบ้ริการ
ส่วนโรงภาพยนตร์เป็นหลักและจัดสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพื่อให้เช่าช่วงสําหรับเป็นร้านคา้
ให้บริการ ยกเวน้บางสาขา หากไดพ้ื้นท่ีเช่าท่ีมีขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทาํเลก็จะเปิดให้บริการทั้งโรง
ภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพื้นท่ีบางส่วนสาํหรับใหเ้ช่าช่วงต่อ (หากมีพ้ืนท่ีเหลือ)  

ในรูปแบบของสาขา  บริษทัฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า เป็นตน้ 
2. รูปแบบท่ีอยูใ่นหา้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 
3. รูปแบบท่ีอยู่ในศูนยก์ารคา้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกาบางนา ซ่ึง

ดาํเนินการโดยบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงรำยไดจ้ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2553 - 2556 มีดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

จำกกำรเติบโตธุรกิจอย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ส่งผลให้
ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบกำรอันดับหน่ึงในอุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ กำรควบรวมกิจกำรกับ บริษัท อีจีว ี
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และกำรเขำ้ร่วมทุนกบับริษทัต่ำงๆ ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจใหก้บับริษทัฯ ในอนำคต
ซ่ึงเป็นกำรเสริมสร้ำงให้บริษทัฯ กำ้วสู่ควำมเป็น “สุดยอดเมืองหนังระดบัโลกและศูนยร์วมควำมบนัเทิงส ำหรับชีวิตคน  
รุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธุรกิจของบริษทัฯ สำมำรถ
จ ำแนกออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะกำรประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงภำพยนตร์ และขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
2. ธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะและลำนสเกต็น ้ำแขง็ 
3. ธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 
4. ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 
5. ธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 
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สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกจิสําหรับ ปี 2556 
 

รายไดจ้ากโรง
ภาพยนตร์

53%
รายไดจ้ากการ
ขายอาหารและ
เครื่องดืม่

15%

ส่วนงานธุรกจิส ือ่
โฆษณา
14%

ส่วนงานธุรกจิ
โบว์ล ิง่และคารา

โอเกะ
6%

ส่วนงานธุรกจิให ้
เช่าพืน้ทีแ่ละ
บริการ
6%

ส่วนงานธุรกจิส ือ่
ภาพยนตร์

6%

 

1  ธุรกจิโรงภาพยนตร์ (Cinema Business) 

1.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

1.1.1 โรงภาพยนตร์ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์  เป็นโรงภาพยนตร์ในระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาท่ี
เปิดให้บริการจะถูกกาํหนดให้มีโรงภาพยนตร์โดยเฉล่ียจาํนวน 3 โรงข้ึนไป ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถรองรับกบัจาํนวน
ภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายไดห้ลายเร่ืองในวนัและเวลาเดียวกนั ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้พิ่มทางเลือกและความสะดวกในการ
เลือกชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกคา้ โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ระดบัพรีเม่ียม เพียบพร้อมดว้ยการตกแต่งสถานท่ีหรูหรา สวยงาม 
และการบริการท่ีประทบัใจลูกคา้ยิ่งข้ึน ไดแ้ก่  โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  2 สาขา
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จาํนวน 54 สาขา ,โรงภาพยนตร์เครืออีจีวี ซีนีม่า  8 สาขา  และโรง
ภาพยนตร์เครือ เมกาซีนีเพล็กซ์ , เครือพาราไดซ์ ,เครือหาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ อย่างละ 1 สาขารวมทั้งส้ิน 68 สาขา รวม
จาํนวนโรงภาพยนตร์ 479 โรง สามารถรองรับจาํนวนผูช้มได ้114,750 ท่ีนัง่ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละสาขา ดงัน้ี 
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1) โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 54 สาขา รวม 345 โรง จาํนวน 82,422 ท่ีนัง่ 

1.1 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  23 สาขา  

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.  Standalone 1. สาขารังสิต 16 3,465 
4 สาขา 2. สาขารัชโยธิน 15 3,740 
  3. สาขาป่ินเกลา้ 13 3,850 
  4. สาขาสุขมุวิท 8 1,746 

2.  Lifestyle Mall 1. สาขาแจง้วฒันะ 
 

5 1,040 

1 สาขา 

3.  Hypermarket 1. สาขาบางกะปิ 10 2,256 

7 สาขา 2. สาขาศาลายา 5 1,003 

  3.สาขาบ๊ิกซีนวนคร 3 417 

  4. สาขาธญับุรี 4 1,020 

  5. สาขาโลตสันวนคร 4 1,194 

  6. สาขาศรีนครินทร์ 5 1,259 

 7. สาขามหาชยั 5 1,168 
4.  Department Store   
11 สาขา 

1. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ 11 2,401 

2. สาขาบางนา 10 1,954 

3. สาขาพระราม 2 9 1,710 

4. สาขาพระราม 3 9 2,596 

5. สาขานนทบุรี 7 827 

6. สาขาเพชรเกษม 6 1,746 

7. สาขารามคาํแหง 7 2,114 

8. สาขาสาํโรง 12 2,228 

 9. สาขาสามเสน 6 1,505 

 10. สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้  11 1,973 

 11. สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 10 1,701 

รวม 191 42,913 
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1.2 สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  31 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.  Hypermarket 1. สาขานครสวรรค ์ 5 1,138 

18 สาขา 2. สาขาพษิณุโลก 4 1,067 

  3. สาขาสมุย 3 918 

  4. สาขาชลบุรี 4 1,063 

  5. สาขากระบ่ี 4 1,134 

  6. สาขาอยธุยา 4 1,313 

  7. สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,144 

  8. สาขาบา้นโป่ง 5 1,442 

  9. สาขาอมตะนคร 5 1,310 

 10.สาขากาํแพงเพชร 4 1,008 

 11.สาขาบ๊ิกซีจนัทบุรี 5 1,338 

 12.สาขาบ๊ิกซีร้อยเอด็ 5 1,277 

 13.สาขาโลตสัแกลง 4 1,079 

 14.สาขาบ๊ิกซีสุพรรณบุรี 4 1,068 

 15.สาขาโลตสัหนองบวัลาํภู 4 994 

 16.สาขาโลตสันครสวรรค ์ 4 972 

 17.สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,711 

 18.สาขานครศรีธรรมราช 4 971 

2.  Lifestyle Mall 1. สาขาพทัยา 8 1,748 

2 สาขา 2. สาขาหวัหิน 4 1,040 

3.  Department Store 1. สาขาเชียงใหม่ 7 1,843 

11 สาขา 2. สาขาอดุรธานี 8 2,120 

 3. สาขาอบุลราชธานี 5 826 

 4. สาขาสระบุรี 4 1,100 

 5. สาขาเชียงราย 5 1,231 

  6. สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,566 

 7. สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 5 1,169 

 8. สาขาโรบินสันสระบุรี 6 1,317 

 9.สาขาโรบินสันสกลนคร 4 856 
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ประเภทสถานท่ีตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

3.  Department Store 10.สาขาเดอะ สกาย อยธุยา 4 951 

11 สาขา (ต่อ) 11.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 10 2,431 

รวม 154 39,509 

 
2) โรงภาพยนตร์อีจีวี  ซีนีม่า 8 สาขา รวม 57 โรง จาํนวน 13,497 ท่ีนัง่ 

2.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  4 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง 
 

สาขาในเครืออจีีว ี
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1 สาขา 1. สาขาออ้มใหญ่ 5 1,224 

2. Department Store 1. สาขาซีคอนสแควร์ 14 3,311 

 3 สาขา 2. สาขาซีคอนบางแค 10 1,833 

  3. สาขาลาดพร้าว 7 908 

รวม 36 7,276 

 

2.2) สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  4 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครืออจีีว ี
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 2 สาขา 1.สาขาขอนแก่น 5 1,228 

 2.สาขาแม่สอด 4 1,184 

2. Department Store 1. สาขาโคราช 8 2,628 

2 สาขา 2. สาขาศรีราชา 4 1,181 

รวม 21 6,221 

 
3) สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือพารากอน 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาสยามพารากอน 16 4,476 
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4) สาขาในเครือเอสพลานาด จาํนวน 2 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเอสพลานาด 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Standalone 1 สาขา 1. สาขางามวงศว์าน แคราย 16 4,200 
2. Lifestyle Mall 1 สาขา 1.สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก 12 2,725 
รวม  28 6,925 

 

5) สาขาในเครือพาราไดซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือพาราไดซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 8 1,550 
 

6) สาขาในเครือเมกา ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือพาราไดซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาเมกา บางนา 15 3,445 
 

7) สาขาในเครือหาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือพาราไดซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 10 2,435 
 

ลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ท่ี
สวยงามหรูหราทนัสมยัหลากรูปแบบแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ในเร่ืองของเกา้อ้ีนัง่ชมภาพยนตร์จะมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 
และมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา การจดัวางเกา้อ้ีภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบนัได และแบบ Stadium รวมทั้งการวาง
เกา้อ้ีสลบัช่องไฟระหวา่งแถว ทาํใหไ้ม่เกิดการบงักนัระหว่างแถวหนา้และแถวหลงั อีกทั้งเพิ่มพื้นท่ีระหวา่งแถวหนา้และ
แถวหลงัใหก้วา้งยิง่ข้ึน เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีสาขาส่วนใหญย่งัจดัใหมี้
บริการหอ้งวีไอพ ี และมุมกาแฟรับรองลูกคา้ รวมถึงการใหบ้ริการนวดแบบสปาดว้ยเกา้อ้ีไฟฟ้าอยา่งดี เพื่อใหลู้กคา้รู้สึก
ผอ่นคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกดว้ย 
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ในดา้นเคร่ืองมือและอปุกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ทุกสาขา ไดติ้ดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ Mega Screen ท่ีมีขนาดหนา้กวา้งตามขนาดความกวา้งภายในโรงภาพยนตร์ ทาํใหผู้ช้มสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนใน
ทุกตาํแหน่งท่ีนัง่ รวมทั้งความสมบรูณ์แบบทนัสมยัดา้นเทคโนโลยรีะบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, 
SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวตักรรมเทคโนโลยีความบนัเทิงครบรสทั้งภาพ 
แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอร์สกรีน ท่ีมีความละเอียดคมชดั สมจริง กวา่ระบบดิจิตอลทัว่ไปถึง 30% ผา่นเคร่ืองฉาย 
NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ 

“โรงภาพยนตร์ จอยกัษ์ กรุงศรีไอแมกซ์” 

เป็นโรงภาพยนตร์จอยกัษแ์ห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ ภายในโรงภาพยนตร์
สามารถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 491 ท่ีนัง่ เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กวา้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร 
พร้อมดว้ยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทาํใหภ้าพและเสียงท่ีถ่ายทอดคมชดัเหมือนเขา้อยูใ่น
เหตุการณ์จริง และปัจจุบนัทางเมเจอร์ยงัไดน้าํระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขา้มาซ่ึงเป็นระบบการฉายในรูปแบบ
ใหม่ท่ีใหภ้าพคมชดักวา่ปกติถึง 10 เท่า พลงัเสียง Digital Surround 12,000 วตัต ์ปัจจุบนัเมเจอร์ ซินีเพลก็ซ์ไดท้าํการเปิดเพิ่ม 
ท่ี สาขารัชโยธิน,สาขาป่ินเกลา้,สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่สาขาละ 1 โรง รวม
โรงภาพยนตร์ระบบ ไอแมกซ์ เปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 5 โรง รองรับผูเ้ขา้ชมไดร้วม 2,208 ท่ีนัง่ 

ปัจจุบนัราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉล่ีย 190 บาทสาํหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 150บาท สาํหรับภาพยนตร์ 2 
มิติ (2D) เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองใชเ้วลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 
2.30 ชัว่โมง นอกจากน้ีโรงภาพยนตร์จอยกัษก์รุงศรีไอแมกซ์ยงัสามารถรองรับการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวดูความยาว 2-3 
ชัว่โมงไดแ้ละคิดราคาบตัรเขา้ชม 250-300 บาททุกท่ีนัง่ 

“โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ เป็นท่ีแรก โรงภาพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลก
ภาพยนตร์ ท่ีจะใหลู้กคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น ภาพ แสง สี เสียง สมัผสั และกล่ิน เอฟเฟคต่าง ๆดว้ยการ
เพิม่ความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะ พร้อมเอฟ็เฟ็กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 
3 มิติ ซ่ึงเอฟ็เฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเป็นอยา่งดี เพ่ิมความต่ืนเตน้ใหก้บัภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นการขยบัของเกา้อ้ี ลม
เป่า ละอองนํ้ า กล่ิน แรงสัน่สะเทือน สะกิดขา สะกิดหลงัและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์
สกรีน ท่ีใหภ้าพคมชดัสมจริงภาพท่ีฉายเป็นระบบ Master image 3D พร้อมแว่นตาบางเบาท่ีรับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติ
เท่านั้น  สาํหรับภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้นเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยกัษท่ี์หลายคนช่ืนชอบ
แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ท่ีเป็น Simulator ทัว่ๆไป เช่นท่ี Dream world หรือ Siam Ocean World ท่ีฉายหนงัเพียง 7 นาที
เท่านั้นหรือแมก้ระทัง่ภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถทาํ 4D Effect ไดเ้ช่นกนั โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้มได้
สูงสุดถึง 140 ท่ีนัง่ ราคาบตัรเขา้ชมประมาณ 350 -500 บาท ปัจจุบนั เมเจอร์ฯ เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 4 
สาขา คือ สาขาพารากอน สาขารัชโยธิน สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่  

ในดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ คาํนึงเป็นพิเศษ 
และถือเป็นหลกัการสาํคญัของงานบริการท่ีจะตอ้งมี โดยจะเห็นไดจ้ากการเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการออกแบบโรงภาพยนตร์ใหมี้
ทางเดินดา้นนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกนัไม่สับสน  ซ่ึงจะตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นสาขาท่ีเป็น Standalone เมเจอร์ 
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ซีนีเพลก็ซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไวใ้นอาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ขออนุญาตกบัทางราชการเลย และต่อเช่ือมกบัทางหนี
ไฟ โดยเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟท่ีสามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดท้นัที ขอ้สาํคญัทางเดิน
โดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสวา่งหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน สาํหรับสาขาท่ีอยูต่ามอาคาร
ของผูอ่ื้น ทางบริษทัฯ ก็จะคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกัการเดียวกบัอาคารท่ีเป็นของบริษทัฯ เอง ทางเดินไม่
มืดมีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้ งโดยรอบ และเดินได้รอบถึงกนัโดยตลอด ไม่สับสน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในจุดต่างๆและเคร่ืองมือตรวจจบัอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูม้าใชบ้ริการอีกดว้ย 

การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  มีลกัษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดงัน้ี 

1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ ท่ีสําคัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง  หรือจะเ รียกรวมว่า เ ป็น 
ผูล้งทุนใน Hardware โดยเจา้ของภาพยนตร์หรือผูส้ร้างภาพยนตร์จะเรียกเป็น ผูล้งทุนใน Software 

2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไม่มีภาระตน้ทุนในส่วนของการจดัซ้ือภาพยนตร์ (หนงั) เป็นหนา้ท่ีของบริษทั
ตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็น
ผูส่้งฟิลม์หรือเทปภาพยนตร์ใหโ้รงภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจา้ของ 
Software จะเป็นผูล้งทุนโปรโมทภาพยนตร์ของตวัเองใหเ้ป็นท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนทางการตลาดทั้งหมดท่ี
เก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เจา้ของภาพยนตร์จะตอ้งลงทุนเอง  

3. รายไดจ้ากค่าบตัรชมภาพยนตร์ ทางเจา้ของโรงภาพยนตร์จะเป็นผูเ้ก็บจากผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่า
ตัว๋หนงัท่ีไดรั้บมาใหก้บัเจา้ของภาพยนตร์ โดยเฉล่ียในอตัราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งน้ีรายไดส่้วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 53 ของรายไดร้วม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัมีรายได้เสริมจากการขาย
เคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) รายไดจ้ากการขายบตัรส่วนลด (Major Card) รายไดจ้ากการขายบตัรสมาชิก (M-
Generation Card)ซ่ึงเป็นบริการเสริมท่ีสนบัสนุนยอดขายตัว๋หนงัไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. รายไดท่ี้มีบทบาทสาํคญัอีกรายการหน่ึงคือรายไดจ้ากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Onscreen Advertising) 
และพื้นท่ีใชส้อยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจา้ของสถานท่ีรวมถึงการไดรั้บเงินสนบัสนุนทาํกิจกรรมร่วมกบัเจา้ของสินคา้
ต่างๆ (Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มีความโดดเด่น คือเป็นเจา้ของอาคารเอง (บางสาขา) ดงันั้นจึงสามารถ
ท่ีจะจดัการบริหารเร่ืองของเวลาฉายภาพยนตร์ไดง่้ายกว่าการเขา้ไปเช่าพื้นท่ีในอาคารของผูอ่ื้น เช่นฉายรอบแรกเร็วกว่า 
หรือรอบสุดทา้ยสามารถเลิกไดดึ้กกวา่คู่แข่ง และยงัสามารถท่ีจะใชพ้ื้นท่ีในการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ในการ
ส่งเสริมการขายได ้ 

6. ขนาดของโรงท่ีใหญ่กว่า ซ่ึงบางโรงของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุผูช้มไดถึ้งประมาณ
กว่า 1,000 ท่ีนัง่ ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการรองรับกบัปริมาณของผูช้ม ท่ีเขา้ชมเม่ือเวลาท่ีมีภาพยนตร์ในระดบั Blockbuster 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถท่ีจะทาํเงินรายไดจ้ากโรงขนาดใหญ่ไดม้าก แต่สาํหรับโรงขนาดเล็กจะตอ้งฉายภาพยนตร์เร่ือง
เดียวกนัหลายรอบจึงจะไดร้ายไดเ้ท่าโรงขนาดใหญ่ 
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 1.1.2  สาขาและทําเลที่ตั้ง 

สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั มีพื้นท่ีใหบ้ริการครอบคลุมแหล่งชุมชนจาํนวนมาก สรุปไดด้งัน้ี 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ,พาราไดซ์ , เมกา ซีนีเพลก็ซ์ และหาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 

สาขา สถานทีต้ั่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. สาขาป่ินเกลา้ เลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขา้มศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซา ป่ินเกลา้ 

2. สาขาสุขมุวิท เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขมุวิทปากซอยสุขมุวิท 61 

3. สาขารัชโยธิน เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ี้แยกรัชโยธิน 

4. สาขารามคาํแหง เลขท่ี 73 ถนนรามคาํแหงใกลเ้ดอะมอลล ์3 รามคาํแหง 

5. สาขาแจง้วฒันะ โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้า้งบ๊ิกซี 
6. สาขารังสิต เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ใกลศู้นยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

7. สาขาพระราม 3 บนชั้น 7 และชั้น 8  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 

8. สาขาบางนา บนชั้น 6  อาคารเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 

9. สาขาบางกะปิ บนชั้น 3  อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ 

10. สาขาพระราม 2 บนชั้น 4  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 

11. สาขานนทบุรี บนชั้น 4 , 6 หา้งริเวอร์ พลาซ่า ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

12. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ บนชั้น 3 อาคารศนูยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ถนนรามอินทรา 

13. สาขาเพชรเกษม บนชั้น 2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ 

14. สาขาสาํโรง บนชั้น 5 อาคารศนูยก์ารคา้อิมพเีรียล เวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ 

15. สาขาศาลายา บนชั้น 1 ของหา้งเทสโก-้โลตสั บนถนนพทุธมณฑลสาย 5 

16. สาขาบ๊ิกซีนวนคร บนชั้น 2 บ๊ิกซี นวนคร ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอ คลองหลวงจ.ปทุมธานี 

17. สาขาธญับุรี บนชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6 ตาํบลรังสิต อาํเภอ ธญับุรี จ.ปทุมธานี 

18. สาขาโลตสันวนคร บนชั้น3 อาคารเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธานี 

19. สาขาศรีนครินทร์ บนชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่จ.สมุทรปราการ 

20. สาขาสามเสน เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต 

21. สาขามหาชยั เลขท่ี 79 อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชยั จ.สมุทรสาคร 

22. สาขาพาราไดซ์ เลขท่ี 61 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 

23.สาขาเมกา ซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 39 หมู่ 6  ศูนยก์ารคา้เมกะบางนา ถ,บางนา-ตราด บางแกว้ บางพลี จ.สมุทรปราการ 

24.สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ บนชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนนี 
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สาขา สถานทีต้ั่ง 

25.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต บนชั้น 3 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต 

ในต่างจังหวดั 

1. สาขาเชียงใหม่ บนชั้น 4  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่าเชียงใหม่ 

2. สาขานครสวรรค ์ บนชั้น 3  อาคารวิถีเทพจงัหวดันครสวรรค ์

3. สาขาอดุรธานี บนชั้น 5  ศูนยก์ารคา้เจริญศรี คอมเพลก็ซ์ 

4. สาขาฉะเชิงเทรา บนชั้น 2 อาคารศนูยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชิงเทรา 

5. สาขาอบุลราชธานี บนชั้น 3 เอส เคชอ้ปป้ิง พาร์ค อุบลราชธานี 

6. สาขาหวัหิน บนชั้น 3 อาคารศนูยก์ารคา้มาร์เกต็ วิลเลจ 

7. สาขาสมุย ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย 

8. สาขาพษิณุโลก ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก 

9. สาขาพทัยา ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พทัยา 

10. สาขาชลบุรี ชั้น 2 อาคารบ๊ิกซีสาขาชลบุรี 

11. สาขากระบ่ี ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขากระบ่ี 

12. สาขาอยธุยา ตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ของหา้งบ๊ิกซี บนถนนสายเอเชีย อยธุยา 

13. สาขาเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ของหา้งโลตสับนถนนเกตุปัญญา เพชรบูรณ์ 

14. สาขาบา้นโป่ง ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 110 หมู่5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

15. สาขาอมตะนคร ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู่ 5 ต.คลองตาํหรุอ.เมือง จ.ชลบุรี 

16. สาขาสระบุรี เลขท่ี 179/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 

17. สาขาเชียงราย เลขท่ี 99/9 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย 

18 .สาขากาํแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 
19. สาขา เซ็นทรัลพิษณุโลก ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขท่ี 9/99  หมู่ท่ี 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก 

20. สาขาจนัทบุรี ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จนัทบุรี 

21.สาขานครศรีธรรมราช ศูนยก์ารคา้สหไทยพลาซ่า เลขท่ี 1392 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

22.สาขาร้อยเอด็ 320 หมู่ท่ี 10 ตาํบลเหนือเมือง อาํเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 

23.สาขาแกลง อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 แลขท่ี 279/1 ถ.สุขมุวิท อ.แกลง จ.ระยอง 

24.สาขาสุพรรณบุรี ชั้น 2 หา้งบ๊ิกซี เลขท่ี 140/20 ถ.มาลยัแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

25.สาขาหนองบวัลาํภู อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 36 หมู่ 2 ต.ลาํภู อ.หนองบวัลาํภู จ.หนองบวัลาํภู  

26.สาขาเดอะสกาย อยธุยา เดอะสกายชอปป้ิงเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขท่ี 59/99 หมู่ 1ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 

27.สาขาโลตสั นครสวรรค ์ 124/12 หมู่ท่ี 10 หา้งเทสโก ้โลตสั ตาํบลวดัไทร อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์
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สาขา สถานทีต้ั่ง 

28.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั 
เชียงใหม่ 

ชั้น5  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

29.สาขาโรบินสันสระบุรี ชั้น2 ศูนยก์ารคา้โรบินสนั หอ้ง 235 เลขท่ี 99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชนั อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 

30.สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เลขท่ี 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

31.สาขาโรบินสันสกลนคร หา้งโรบินสัน 88/8 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.สกลนคร จ.สกลนคร 
32.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั 
หาดใหญ่ 

ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิชย ์อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
 

 
อจีวีี ซีนีม่า 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. สาขาซีคอนบางแค บนชั้น 4 F อาคารศนูยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค ถนนเพชรเกษม 
2. สาขาลาดพร้าว บนชั้น 7 อาคารศูนยก์ารคา้ อิมพีเรียล เวิลด ์ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 
3. สาขาซีคอน สแควร์ บนชั้น 4 อาคารศูนยก์ารคา้ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
4. สาขาออ้มใหญ่ บนชั้น 2 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม 

ในต่างจังหวดั 

1. สาขาโคราช บนชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ถนนมิตรภาพ จงัหวดันครราชสีมา  
2. สาขาศรีราชา บนชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
3.     สาขาขอนแก่น ชั้น 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น 
4. สาขาแม่สอด เทสโกโ้ลตสัสาขาแม่สอด เลขท่ี 17 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พารากอนซีนีเพลก็ซ์ และเอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. พารากอนซีนีเพลก็ซ์ บนชั้น 5 อาคารศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1 

2.เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ บนชั้น 5 อาคารศนูยก์ารคา้เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 

3.เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ 
งามวงศว์าน แคราย 

เลขท่ี37/139 หมู่ 8 ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 1.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงฉายภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ในแต่ละสาขา เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 
ชัว่โมงต่อวนั โดยเฉล่ียหนงั 1 เร่ืองใชเ้วลาในการฉายประมาณ  2-3 ชัว่โมง ทาํใหโ้รงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทาํรอบ
ฉายไดเ้ฉล่ีย 4 ถึง 7 รอบต่อวนั การวางโปรแกรมหนงัจะถูกกาํหนดโดยจาํนวนหนงัใหม่ท่ีจะเขา้ฉายในแต่ละสัปดาห์ 
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(Movie Line up) และหนงัท่ีอยูร่ะหว่างฉาย ซ่ึงโดยเฉล่ียในแต่ละสัปดาห์จะมีหนงัใหม่เขา้ฉายประมาณ 5-6 เร่ือง และหนงั
แต่ละเร่ืองจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉล่ียประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านั้นข้ึนอยูก่บักระแสความนิยมของ
หนงั 

 1.1.4  ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ดาํเนินนโยบายผกูพนัธมิตรกบัทุกค่ายบริษทัตวัแทนภาพยนตร์ เปิด
กวา้งให้ทุกค่ายนาํภาพยนตร์เขา้ฉายดว้ยเง่ือนไขการแบ่งรายไดค่้าบตัรเขา้ชมท่ีต่างกนัข้ึนอยู่กบัความนิยมของภาพยนตร์
เร่ืองนั้นๆ ในปี 2556 ท่ีผ่านมา มีจาํนวนภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งส้ิน224 เร่ือง จาก
จาํนวนภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในประเทศทั้งส้ิน 262 เร่ือง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดงัน้ี 

ประเภทของภาพยนตร์ จาํนวนที่ฉายทั้งหมด(เร่ือง) 
จาํนวนทีฉ่ายใน 

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ (เร่ือง) 
รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ 221 186 
ภาพยนตร์ไทย 41 38 
รวมภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายทั้งหมด¹ 262 224 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในปี 2556 มีจาํนวน 262 เร่ือง หรือเฉล่ียมีภาพยนตร์เขา้ใหม่ทุก
สัปดาห์ๆ ละ 3-4 เร่ือง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไดพ้ิจารณาคดัภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตอ้งการของผูช้ม
เขา้ฉายทั้งหมด 224 เร่ือง หรือร้อยละ 85 ของภาพยนตร์ทั้งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ใหน้านข้ึน  

 1.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์หรือราคาตัว๋หนังจะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสาขาและประเภทของเกา้อ้ีนั่งท่ีให้ความ
สะดวกสบายระหวา่งการชมภาพยนตร์ท่ีต่างกนั ดงัน้ี  

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพลก็ซ์ และหาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์  

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Normal มาตรฐาน 80-210 
Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทา้แขนได ้ 100-230 
First class เกา้อ้ีนัง่แบบพบัท่ีเทา้แขนไดบ้นชั้นลอย 170-230 
Platinum chair เกา้อ้ีนัง่มีท่ีวางเคร่ืองด่ืม, ป๊อปคอร์นและมีผา้รองศีรษะ 150-250 
Emperor chair เกา้อ้ีประเภทปรับเอนนอนยดืขาได ้ 300-420 
Ultima chair 400 
Opera chair  เกา้อ้ีคู่ขนาดกวา้ง  500-740 
Ultra Screen (เกา้อ้ีคู่) 1200 - 1400 
Privilege Seat (Imax) 170 - 270 
Ultimate Chair (เกา้อ้ีคู่) (Imax) 600 - 700 
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โรงภาพยนตร์ในเครืออจีวี ี 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Normal มาตรฐาน 100-240 
Honeymoon seat 120-260 
Premier (เกา้อ้ีคู่) 320 - 400 
Premier Suite (เกา้อ้ีคู่) 600 - 700 
Gold Class (เกา้อ้ีคู่) 250 - 400 
Milano Twin Seat (เกา้อ้ีคู่) 500 - 640 

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Premium 190-300 
Privilege 210-350 
Royal Balcony 270-320 
Paragon Chair(เกา้อ้ีคู่) 700-840 
Enigma(เกา้อ้ีคู่) 3,000 
Blue Ribbon 800 – 1,000 
Prestige (Imax) , Platinum (Imax) 350 - 400 
Ultimate IMAX (เกา้อ้ีคู่) 1,200 

โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์  

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง(บาท) 
Normal 140-230 
Honeymoon 160-250 
Platinum 190 - 210 
Opera Deco (เกา้อ้ีคู่) , Galleria Seat 600 - 640 
Ultima 400 

1.1.6  บริการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) 

รายไดจ้ากส่วนบริการ Concession หนา้โรงภาพยนตร์ เป็นรายไดเ้สริมท่ีสาํคญัและสร้างความครบวงจรในงาน
บริการใหแ้ก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซ่ึงในปี 2556 มีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 15 ของรายไดร้วม โดยมีสินคา้หลกัคือ ป๊อป
คอร์น (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอดัลม (Soft Drink) ในภาชนะท่ีออกแบบใหเ้ขา้กบัภาพยนตร์เร่ืองดงัท่ีกาํลงัเขา้ฉายอยูใ่น
ขณะนั้น และมีสินคา้เสริมเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกใหลู้กคา้ เป็นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทานเล่น
จาํพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมนัฝร่ังแผน่กรอบ (Potato Chip) ผลไมอ้บแหง้ และลูกอม เป็นตน้ 
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การกาํหนดจาํนวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการใหเ้พียงพอกบัจาํนวนโรงภาพยนตร์  จาํนวนท่ีนัง่รวมและจาํนวน
ผูม้าใชบ้ริการ ประกอบกบัการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการใหส้ะอาดสวยงามสะดุดตาทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคา้ 
อีกทั้งการจดัตาํแหน่งการวางสินคา้ในเคาน์เตอร์ใหส้ะดวกต่อการใหบ้ริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ้ือ เป็นกลยุทธ์
การขายท่ีสาํคญัท่ีสามารถสร้างความประทบัใจ ความสนใจ และกระตุน้ยอดขายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

1.2.1  การตลาด 

 ก. กลยุทธ์การตลาด  

ดว้ยการวางเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตร์เป็นสินคา้หลกั 
ดงัสโลแกนท่ีวางไว ้“สุดยอดเมืองหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทิงสาํหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” (The World’s Best 
Cinema and Lifestyle Entertainment Provider) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ยการ
ดาํเนินกลยุทธ์การแข่งขนัอย่างมืออาชีพตลอดมาตั้งแต่เร่ิมกิจการ โดยการวางตาํแหน่งการตลาด (Market Positioning 
Strategy) ใหโ้รงภาพยนตร์เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีมาตรฐานของสถานท่ีและงานบริการในระดบัสูง ควบคู่ไปกบัการสร้าง
ความนิยมในศูนยบ์นัเทิง และดว้ยการใชก้ลยทุธ์การสร้างช่ือสินคา้ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy) 
ใหก้บัทั้งโรงภาพยนตร์และศูนยบ์นัเทิง ทาํใหปั้จจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ในดา้นบริการ
บนัเทิงท่ีไดม้าตรฐานและครบวงจร 

รายละเอียดกลยทุธ์การตลาดท่ีนาํมาใชป้ระกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกัดงัน้ี 

กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นท่ีเหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของ
คู่แข่งอย่างชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองความสวยงามหรูหราของสถานท่ีบริการทั้งภายนอกและภายใน 
โรงภาพยนตร์และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยดีา้นภาพและเสียง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกคา้ผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่างต่อเน่ือง พบว่าลูกคา้ให้ความสําคญักับความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ดงันั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จึงมีการกาํหนด
เป็นนโยบายและแผนงานท่ีต่อเน่ืองในการปรับปรุงและพฒันาสาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยู่เสมอ ดว้ยรูปแบบ
ของโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นหลกั  

1) กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาํหนดนโยบายในการเลือกทาํเลท่ีตั้ งสาขาโรงภาพยนตร์ โดยมี
องคป์ระกอบสําคญัคืออยู่ในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชนใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษา ใกลห้า้งสรรพสินคา้ ใกลส้ถานท่ีทาํงาน
บริษทัเอกชน ใกลส้ถานท่ีราชการ ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั และอยู่ในเส้นทางท่ีการสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจาํ
ทางผา่นหลายสายและเป็นทางผ่านออกสู่ภาคต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจไดแ้ก่  Stand 
alone Complex, สาขาในหา้งสรรพสินคา้, สาขาใน Discount Store และสาขาในศูนยก์ารคา้แบบเปิดใหเ้หมาะสมกบัในแต่
ละทาํเลท่ีตั้งสาขา 
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2) กลยทุธ์การทาํตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ 

เพื่อสร้างฐานลูกคา้และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีอย่างต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้
ดาํเนินกลยทุธ์การตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ แผนการตลาดท่ีมีความรวดเร็วและมีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอรวมถึงแผนการทาํการตลาดแบบ Direct marketing เพือ่ขยายฐานลูกคา้  

กลยทุธ์การทาํการตลาดเชิงรุกท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

- การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงจดัภาพยนตร์ท่ีครบอรรถรสมาก
ท่ีสุด 

- งานบริการท่ีประทบัใจระดบัมาตรฐานโรงแรม ท่ีเขา้ใจลูกคา้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 วิธีการ 

แบบท่ี 1)  กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, 
ช่วงปลายปี เป็นตน้ และกิจกรรมส่งเสริมกาขายทั้งปี เช่น ทาํบตัรอิเลค็โทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่
ลูกคา้ในการเขา้ชม และการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ นอกจากน้ี ยงัมีการทาํกิจกรรมรอยลัต้ีโปรแกรม (Royalty Program) 
รวมถึงการทาํโปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกดว้ย 

แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนดบิ์ล (Handbill) แผน่ภาพ โฆษณา
ภาพยนตร์ท่ีค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อแจกใหก้บัผูช้มภาพยนตร์ท่ีนิยมสะสมเป็นท่ีระลึก  

แบบท่ี 3)  แบบเป็นบตัรกาํนลั เช่น บตัรก๊ิฟ การ์ด ใชแ้ทนการส่งของขวญัใหแ้ก่กนั
ในเทศกาลต่างๆ และบตัรของขวญัสําหรับองคก์ร ท่ีสามารถพิมพรู์ปภาพ หรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได ้เพื่อมอบใหลู้กคา้
หรือผูมี้อุปการคุณ 

3) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ใหค้วามสําคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่น
บริษทัตัวแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออาํนวยความสะดวกด้านสถานท่ีในการทาํ
โปรโมชัน่หนงัแต่ละเร่ืองจดัฉายหนงัรอบปฐมทศัน์ (Sneak Preview) รวมทั้งการช่วยจดัโปรแกรมรอบฉายหนังให้
เหมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนงัจาํนวนรอบฉายของหนงัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั มี
ความยืดหยุ่นค่อนขา้งมาก โดยหนงัเร่ืองใดท่ีมีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจาํนวนมากรอบ ในขณะเดียวกนั
หนงัเร่ืองใดท่ีเขา้ฉายแต่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํหนงัเร่ืองท่ีไดรั้บความ
นิยมมากกวา่เขา้ฉายแทนเพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ 

พนัธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีสาํคญัคือสปอนเซอร์ เป็นบริษทัเจา้ของสินคา้บริษทัใหญ่ ๆ และ
ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือทางการคา้เป็นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกบัลูกคา้ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์จะร่วมทาํแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์อย่างต่อเน่ือง เช่นการทาํโฆษณาบน
จอภาพยนตร์และการทาํโปรโมชัน่ภายในพื้นท่ีสาขา เป็นตน้ 
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ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองด้วยภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มี
ภาพยนตร์ท่ีเหมาะกับผูช้มทุกวยั ทาํให้ฐานลูกคา้ผูช้มภาพยนตร์ค่อนขา้งกวา้ง กลุ่มลูกคา้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงาน วยัสูงอาย ุและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานจะมีความถ่ีในการใช้
บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความสะดวกดา้นเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่า
กลุ่มลูกคา้อ่ืน 

นอกจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูนิ้ยมชมภาพยนตร์ทัว่ไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้
ความสาํคญักบัการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน โดยมีเป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท่ี้ยงัไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) 
หรือผูท่ี้ยงัไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่ายงัมีอีกเป็นจาํนวนมาก การทาํการตลาดโดยใชก้ลยทุธ์การเขา้ถึงหรือ 
Direct marketing ชกัชวนใหล้องใชบ้ริการ มีส่วนลด หากการทาํการตลาดกบัลูกคา้กลุ่มน้ีสาํเร็จจะสามารถทาํใหก้ลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกคา้และจาํนวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดเ้ป็นอย่างดี นอกเหนือจากการกระตุน้
ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตามชมภาพยนตร์เป็นประจาํ 

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

การจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ผา่นช่องจาํหน่ายตัว๋ (Box Office) บริเวณดา้นโรงภาพยนตร์ เป็นวิธีเดิม
ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการซ้ือตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ และลด
ระยะเวลาในการรอซ้ือตัว๋ท่ีจุดจาํหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการจอง และ/หรือ จาํหน่ายตัว๋    เพิ่มอีก 4 
วิธี ดงัน้ี 

1) ระบบ Call Center (Movie Line) ท่ีเบอร์ 0-2515-5555  
2) เวบ็ไซตข์องเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ท่ี www.majorcineplex.com , อีจีวี ท่ี www.egv.com,  พารากอน

ซีนีเพลก็ซ์ท่ี www.paragoncineplex.comและ เอสพละนาดซีนีเพลก็ซ์ ท่ี www.esplanadecineplex.com 
3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
4) เคร่ืองจาํหน่ายตัว๋อตัโนมติั (E – Ticket) 
 

1.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2556 ท่ีผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งส้ินโดยประมาณ 
5,000 ลา้นบาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ะบบส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าขายตัว๋หนงั 
ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 เป็นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีจาํหน่ายผ่านระบบสายหนงั
ในต่างจงัหวดั  

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2556 ปรับตวัข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมีภาพยนตร์ทาํเงินในปี 2556 
อาทิเช่นภาพยนตร์ไทย เร่ือง พ่ีมากพระโขนง ท่ีทาํรายไดสู้งสุดเป็นประวติัการณ์ และภาพยนตร์ต่างประเทศ ฟอร์มยกัษ ์
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อยา่ง Iron Man 3 , Fast and Furious 6 , Thor : The Dark ทาํไดร้วมประมาณ 1,700 ลา้นบาท ใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์
เติบโตข้ึน  

อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงภาพยนตร์จาํนวน 5,263 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ประมาณร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมีรายไดจ้าํนวน 4,312 ลา้นบาท เป็นผลมาจากความสามารถใน
การทาํรายไดจ้ากภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย โดยคาดว่าจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของทั้งไทยและฮอลลีวูดเขา้ฉายจาํนวนหลาย
เร่ือง และทางตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ได้มีแผนปรับปรุงกาํหนดฉายภาพยนตร์ให้กระจายตวัมากยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างรายไดข้องภาพยนตร์แต่ละเร่ือง นอกจากนั้นการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหก้บัภาพยนตร์
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกระแสความนิยมใหก้บัภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหร้ายไดเ้ติบโตข้ึนตามไปดว้ย 

ข. โอกาสเติบโตของธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถประเมินไดจ้ากตวัช้ี (Indicator) ทางธุรกิจไดแ้ก่
จาํนวนประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คาดว่าประชากรในประเทศไทย จาํนวนประมาณ 70 ลา้นคน
เฉล่ียจาํนวนประชากรต่อโรง (800 โรง) อยูท่ี่ระดบัประมาณ 87,000 คนต่อโรง ซ่ึงสูงมากเม่ือเทียบกบัตวัเลขของประเทศ
สิงคโปร์ ท่ีมีจาํนวนประชากรต่อโรงอยู่ท่ีระดับเฉล่ียเพียง 26,000 คนต่อโรง และประเทศไทยมีระดับราคาตั๋วเฉล่ีย 
(Average ticket price) เท่ากบัประมาณ 4.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ  เม่ือเทียบกบั 5.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของประเทศสิงคโปร์ 
อตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของประเทศไทย (Admission Per Capita) อยูท่ี่
ระดบั 2 เร่ืองต่อคนต่อปี เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์ ท่ีมีอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์อยู่ท่ี 4.16  เร่ืองต่อคนต่อปี 
ประกอบกบัในปัจจุบนัธุรกิจโรงภาพยนตร์อยู่ในภาวะท่ีเรียกว่า Under Screen คือมีจาํนวนภาพยนตร์ (Software) ท่ีผลิต
ออกมาและรอจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์รอบแรกมากกว่าจาํนวนโรงภาพยนตร์ (Hardware) ท่ีรองรับ ทาํใหภ้าพยนตร์แต่
ละเร่ืองมีระยะเวลาการเขา้ฉายและจาํนวนรอบท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ไดร้ะยะเวลาจาํกดัโดยเฉล่ียประมาณ 2–3 สัปดาห์ 
ระยะเวลาการฉายและจาํนวนรอบฉายจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยู่กบัความนิยมของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกบั
ความนิยมของหนังเร่ืองอ่ืนท่ีมีกาํหนดการเขา้ฉายในช่วงเดียวกนัเป็นปัจจยัสําคญั และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจาํนวน
ภาพยนตร์ท่ีผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์จากฮอลลีวูดท่ีมีจาํนวนสูงถึงปีละประมาณกว่า 500 เร่ือง กบัจาํนวน
ภาพยนตร์ท่ีสามารถนาํเขา้มาฉายในประเทศไดเ้พยีงปีละประมาณ 200-300 เร่ือง  

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทันอกจากจะไดเ้พ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากข้ึน 
ทั้งในส่วนของจาํนวนภาพยนตร์ไทยท่ีเพิ่มข้ึนจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟวส์ตาร์, GTH , สหมงคลฟิลม์ , M39 ,Talent 
One และยงัเน้นในดา้นคุณภาพให้มากข้ึนดว้ย ทั้งในส่วนของงบประมาณการถ่ายทาํ สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ และไดม้าตรฐานสูงข้ึนเทียบชั้นไดก้บั Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทาํให้สัดส่วนรายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยมี
สัดส่วนโตข้ึนถึงร้อยละ 40-50 ของรายไดร้วมในอุตสาหกรรม  ในขณะท่ีภาครัฐไดพ้ยายามส่งเสริมให้ผูส้ร้างภาพยนตร์
ต่างชาติเขา้มาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ ซ่ึงสัญญาณต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจใน
ทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

3. ในต่างจงัหวดัของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่ีจงัหวดัท่ีมีโรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่า ท่ีมีสภาพค่อนขา้งทรุดโทรม ไม่ทนัสมยั ทาํใหท้างกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเมินว่าโอกาสในการ
ขยายการเติบโตไปในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะหวัเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยงัมีโอกาสอีกสูง นอกจากนั้นประชากรใน
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ต่างจงัหวดัมีกาํลงัซ้ือสูง และขาดความบนัเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน ทาํให้ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บความบนัเทิงในรูปแบบน้ีมีสูงมากดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ภายในประเทศยงัมีอีกมาก จากการท่ีหลายๆ ฝ่ายเข้ามาลงทุน และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรม และเป็นตวัหลกัสําหรับวงการ
ภาพยนตร์ทั้งภายในประเทศ และทัว่โลกท่ีตอ้งอาศยัช่องทางน้ีในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลาํดบัแรกก่อนจึงจะ
เผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ในลาํดบัถดัไป ดงันั้นโรงภาพยนตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรฐานสูงดา้นสถานท่ี และระบบเทคโนโลย ี
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดังนั้นบริษทัฯ จึงยงัคงนโยบายในการขยายเขา้สู่พื้นท่ีในเขตปริมณฑลและใน
ต่างจงัหวดั เพือ่ทาํใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน 

ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) ในปัจจุบนั มี 2 รายหลกั ดงัน้ี  

ช่ือโรงภาพยนตร์ บริษทัผู้ประกอบการ จาํนวนสาขา จาํนวนโรงภาพยนตร์* 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, อีจีวี, พารา
กอน ซีนีเพลก็ซ์ และเอสพลา
นาด ซีนีเพลก็ซ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 68 479 

เอส เอฟ ซีนีม่า บจ. เอส เอฟ ซีนีม่า ซิต้ี 37 255 
ท่ีมา: บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
* จาํนวนโรงภาพยนตร์ของแต่ละผูป้ระกอบการ ทัว่ประเทศ 

เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์ในธุรกิจเป็น
สําคัญ อีกทั้ งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลท่ีตั้ งสาขาท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างจํากัด ทําให้
ผูป้ระกอบการในธุรกิจลว้นเป็นรายเดิมท่ีอยูใ่นวงการเท่านั้นและเป็นการยากสาํหรับรายใหม่จะเขา้มาเร่ิมธุรกิจ  

ง. ส่วนแบ่งตลาด 

ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนั ประมาณร้อยละ 801 ส่วนท่ี
เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 เป็นของโรงภาพยนตร์รายอ่ืนอีกจาํนวนหลายราย ทั้งน้ีส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพาะในรอบสปัดาหแ์รกท่ีเขา้ฉาย 

จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ ประเมินภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 2557 จะเป็นการแข่งขนักนัในโรงภาพยนตร์
ในระบบมลัติเพลก็ซ์ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ผูช้มภาพยนตร์ในปัจจุบนั โดยรูปแบบการแข่งขนั
นอกจากจะเป็นการเร่งพฒันาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแลว้ ยงัเป็นเร่ืองการปรับปรุงตกแต่งสถานท่ีบริการใหท้นัสมยั 

                                           

1ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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สอดคลอ้งกบัความนิยมท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วของลูกคา้  การอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ถึงบริการของ
บริษทัฯ รวมถึงการขยายสาขาเขา้สู่พื้นท่ีทาํเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจงัหวดัมากข้ึนแนวโน้มการแข่งขนัจะ
มุ่งเนน้ไปยงัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาวมากกวา่ 

 1.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 1.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

ก. ภาพยนตร์ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภาระตน้ทุนในการจดัซ้ือภาพยนตร์ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
โรงภาพยนตร์จะเปิดรับภาพยนตร์เขา้ฉาย จากทุกค่ายผูผ้ลิตทั้งค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผา่นบริษทัตวัแทนจาํหน่าย
ภาพยนตร์ทั้งรายใหญ่และรายอิสระ โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ทั้งน้ีไม่มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์เครืออ่ืน และยอดขาดตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์นั้นรวมส่วนท่ีเป็น promotion 
หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ดว้ย ในลกัษณะเร่ืองต่อเร่ืองและโรงต่อโรง ไม่มีการทาํสัญญาผูกพนัระยะยาว อาํนาจการ
ต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยู่บนพื้นฐานของประวติัยอดขายตัว๋ ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีโรงภาพยนตร์จาํนวนมาก 
ลูกคา้ใหค้วามนิยมและมีประวติัการทาํยอดขายตัว๋สูงอยา่งต่อเน่ือง จะมีอาํนาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปดว้ย  

ข. บริษทัตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ 

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์สามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย 
และบริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์และจดัจาํหน่าย 

 บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ 

1. บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่
จะเป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัโซน่ี พิคเจอร์ส รีลิสซ่ิง วอลท ์ดิสนีย ์สตูดิโอ 
(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ยไูนเตด็ อินเตอร์เนชัน่แนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต)์ จาํกดัและ Warner Brothers (FE), Inc 

2. บริษทัตัวแทนจาํหน่ายอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
บริษทัในเครือของบริษทัผลิตรายใด แต่จะเป็นผูซ่ึ้งจะนาํเขา้หนงัจากต่างประเทศ หรือผูท่ี้จดัหาหนงัภายในประเทศเอง โดย
จะทาํธุรกิจในลกัษณะซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากบริษทัผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างภาพยนตร์ จากตลาดคา้ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือจากผูส้ร้างภาพยนตร์รายเล็กภายในประเทศทัว่ไป โดยอาศยัเน็ตเวิร์คท่ีมีอยู่ในการ
ดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยและจดัจาํหน่าย 

บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทย มีผูท่ี้เขา้มาในวงการผลิตภาพยนตร์เพ่ิมข้ึนหลายค่าย เช่น กลุ่ม
ของบริษทั อาร์เอส โปรโมชัน่, กลุ่มของบริษทัแกรมม่ี, กลุ่มในเครือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3, กลุ่มไฟวส์ตาร์, กลุ่มสหมงคล
ฟิลม์ เป็นตน้ ซ่ึงแนวโนม้การท่ีธุรกิจภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตค่อนขา้งสูง จึงมีหลายค่ายท่ีเขา้สู่ธุรกิจน้ีเพื่อใชป้ระโยชน์
ในทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พิม่ช่องทางธุรกิจดว้ย  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 56-1)             

 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 20 

 1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

2.  ธุรกจิโบว์ลิง่ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดว้ยการวางกลยทุธ์การตลาดเนน้สร้างความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์   ซ่ึงเป็น
ธุรกิจหลกั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจโบวล่ิ์งใชช่ื้อทางการคา้ว่า “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์
โบวล์” สุดยอดโบวล่ิ์งสมบูรณ์แบบ โดยวางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร์ โบวล์ ควบคู่ไปกบัการขยายสาขาของโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ทั้งน้ียงัไดเ้สริมกิจการลานสเก็ตนํ้ าแขง็รูปแบบใหม่เขา้มาภายใตก้ารบริหารของ บลูโอ ริทึม
แอนดโ์บวล์ อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาเอสพลานาด งามวงศว์าน, สาขาสุขมุวิท ,สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ และสาขาเซ็นทรัล เฟส
ติวลั เชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 

2.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

เมเจอร์ โบวล์ ฮิต นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีแตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือการกีฬา เมเจอร์ โบวล์มีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบวล่ิ์ง
ดว้ยอุปกรณ์โบวล่ิ์งสะทอ้นแสง (Cosmic Bowl) สะทอ้นแสงทั้งลูก พิน และเลน เขา้กบับรรยากาศบนัเทิง ในลกัษณะ 
Boutique Bowl พร้อมการใหบ้ริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พร้อมกนัน้ียงัมีบริการจาํหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั (Tournament) พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ   

อตัราค่าเกมส์โบว์ล่ิงอยู่ระหว่าง 55 บาทถึง 127 บาทต่อเกมส์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสาขา ช่วงวนัและเวลาทาํการ   
นอกจากน้ียงัมีบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการไดแ้ก่บริการใหเ้ช่ารองเทา้ จาํหน่ายถุงเทา้ และบริการ
จาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์โบวล่ิ์งในร้านโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีดาํเนินการโดยบุคคลภายนอก  

บริการห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริการเพื่อความบนัเทิงท่ีสอดคลอ้งเป็นอย่างดี
กบัความนิยมและพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโบวล่ิ์งท่ีนิยมมากนัเป็นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร์ 
โบวล์จะมีหอ้งคาราโอเกะเปิดใหบ้ริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  

และในปี 2549 เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ บูลโอ ริทึมแอนดโ์บวล์ (Blu-O 
Rhythm and Bowl)นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพ่ือความบนัเทิง โดยเนน้ความเป็น life style และเป็นสถานท่ี
พบปะสังสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 สยามพารากอน และสาขาท่ีสองตั้งอยู่ท่ีชั้น 4 ดิ 
เอสพละนาด (ถนนรัชดาฯ) ในส่วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ความบนัเทิง ในลกัษณะ Club 
Fashion Bowling พร้อมการใหบ้ริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพ่ิมทางเลือกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พร้อมกนัน้ี
ยงัมีบริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ  

นอกจากน้ี ยงัมีบริการลานสเก็ตนํ้ าแขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช่ื้อ “ซบั ซีโร่” ซ่ึงเป็นลานสเกต็นํ้าแขง็ท่ีเนน้ความ
บนัเทิง แบบ Sport Entertainment  
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ในปัจจุบนัเมเจอร์ โบวล่ิ์งมีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 13 สาขา  บลูโอ ริท่ึม แอนด ์โบวล์ จาํนวน 8 สาขา และ ดีไซน ์   
คาราโอเกะ 1 สาขา รวมทั้งส้ิน  24 สาขา ประกอบดว้ย 

เมเจอร์ โบว์ล 
จาํนวนเลนโบว์ลิง่ จํานวนห้องคาราโอ

เกะ 
จาํนวนลานสเกต็นํา้แข็ง 

1 สาขาป่ินเกลา้ 20 15  

2 สาขาสุขมุวิท (บลูโอ) 20 10 1 

3 สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 38 24  

4 สาขารังสิต 26 18  

5 สาขาสาํโรง 20 13  

6 สาขาบางกะปิ 14 11  

7 สาขานครสวรรค ์ 12 9  

8 สาขาอุดรธานี 16 7  

9 สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด ์ 16 13  

10 สาขาเพชรเกษม 12 6  

11 สาขาหวัหิน 8 5  

12 สาขาสมุย 8 7  

13 สาขาพิษณุโลก 8 6  

14 สาขาแจง้วฒันะ 14 9  

15 สาขาพทัยา (บลูโอ) 22 9  

16 สาขาชลบุรี 10 8  

17 สาขาอยธุยา 10 10  

18  สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 15  

19 สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ) 22 17  

20 สาขางามวงศว์าน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1 

21 สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 24 - 1 

22 สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ - 21  

23 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่   1 

24 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 15 10 1 

รวมทั้งส้ิน 397 256 5 
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2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 2.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ วางตาํแหน่งสินคา้และบริการ (Positioning) ให ้“เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” เป็นสุดยอด
โบว์ล่ิงท่ีมีความสมบูรณ์ ทั้ งในเร่ืองการออกแบบและการให้บริการท่ีเข้าถึงความต้องการของผูม้าใช้บริการ ด้วย
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกิจโบวล่ิ์งเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพ่ิมความหลากหลายใหบ้ริการภายในสาขา
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทาํใหก้ลยุทธ์การตลาดดา้นต่างๆ ท่ีนาํมาใช ้ลว้นเป็นกลยุทธ์การทาํตลาดร่วมและสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์มาตรฐานสูง กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ กลยทุธ์การทาํตลาดเชิง
รุก และกลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ แมว้า่จะมีรายละเอียดต่างกนับา้งเน่ืองจากความต่างในการดาํเนินธุรกิจ 

เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ภายใตช่ื้อ บูลโอ ริทึม แอนด ์โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) 
ออกสู่ตลาดเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน โดยวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์ห้แตกต่างจากเมเจอร์โบวล์ ซ่ึง brand 
ใหม่น้ีจะเนน้ความเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้าหมายผูซ่ึ้งช่ืนชอบการพบปะสังสรรค ์ในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศหรู และ
การบริการเป็นเสิศ โดย location ของ บลูโอ ริทึมแอนด ์โบลว ์ไดต้ั้งอยูก่บัหา้งใหญ่ใจกลางเมือง  

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ฐานลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจโบวล่ิ์ง เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดียวกบัลูกคา้ของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ ท่ีนิยมและช่ืนชอบในความทนัสมยัของสินคา้และบริการ และมีพฤติกรรมการใชจ่้ายสินคา้เพื่อความบนัเทิงอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

1. ท่ีสาขาของเมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด ์โบวล์  
2. ทีมงานขายงานจดัเล้ียง ท่ีเขา้ถึงลูกคา้โดยตรง 

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสถานโบวล่ิ์งเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง  
เมเจอร์โบวล์ ฮิตและ บลูโอ ริท่ึม แอนดโ์บว ์จึงจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของธุรกิจ  

ข.  แนวโน้มการแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล่ิ์งมีขอ้จาํกดัอยู่หลายประการ ซ่ึงทาํใหก้ารเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นได้
ค่อนขา้งยาก ตวัอยา่งขอ้จาํกดัเช่น ขนาดพื้นท่ีใหบ้ริการท่ีมีขนาดใหญ่ อีกทั้งถูกจาํกดัดว้ยความกวา้งและความยาวของเลน
โบวล่ิ์ง และเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานท่ีและจดัซ้ืออุปกรณ์โบวล่ิ์ง เป็นตน้ 
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สําหรับแนวโนม้การแข่งขนัในธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการรูปแบบเดิม น่าจะออกมาในลกัษณะของ
การเร่งพฒันารูปแบบการใหบ้ริการและอาจมีการแข่งขนัในดา้นราคาประกอบดว้ย ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกบั “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์”ดว้ยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกคา้ท่ีต่างกนั เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นตน้ โดยท่ี 
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต สร้างความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ท่ีพาลูกหรือเดก็เขา้มาใชบ้ริการ 

 2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 2.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

ก. บริษทัตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิง่ 

อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีมีจาํหน่ายในปัจจุบนัเป็นการนําเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัตัวแทนจาํหน่ายใน
ประเทศ ในกรณีของ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีทันสมยัของบรันสวิค 
(Brunswick) ผูน้าํอุปกรณ์โบวล่ิ์งระดบัโลก โดยเป็นการซ้ือตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 

สาํหรับส่วนงานครัวดูแลดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นการจดัซ้ืออาหารสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนั
โดยการประมูลเปรียบเทียบราคาแต่ละรายส่วนเคร่ืองด่ืมจาํพวกแอลกอฮอลน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็นหลกัและมีสินคา้จากรายอ่ืนเสริม การสั่งซ้ือจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็นหลกัไม่มีรายประจาํผกูขาดทาํ
ใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัซ้ือสูง 

2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

3.  ธุรกจิบริการส่ือโฆษณา (Advertising Business) 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ”ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการส่ือโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน  
ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  อีจีวี และเมกา ซีนีเพล็กซ์ รวม 68 สาขา และรวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์ โบวล์ 
เมเจอร์ คาราโอเกะ บลูโอ ริทึมแอนดโ์บวล์ และธุรกิจต่างๆท่ี เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ถือหุน้อยู ่เช่น สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอป
เมน้ รวมถึงการใหบ้ริการทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์และใหบ้ริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การโฆษณาในโรงภาพยนตร์จดัเป็นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีนิยมของบริษทั
โฆษณาและบริษทัเจ้าของสินคา้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีกาํหนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านส่ือ
ประเภทอ่ืนอยา่งส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุหรือแผน่ป้ายโฆษณา รวมถึงนวตักรรมโฆษณา ใหม่ล่าสุดท่ีเรียกว่า 4D Ads  ท่ีลูกคา้
จะไดรั้บอรรถรส มากข้ึน ส่ือต่างๆของบริษทัฯ เป็นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในแนวกวา้ง (Mass Advertising) ใน
ปี 2556 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 115,029 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีธุรกิจส่ือ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์มีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของอุตสาหกรรมรวมก่อนหักส่วนลด  เทียบเท่ากบัปีท่ีแลว้ อย่างไรก็
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ตาม บริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 77 โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการใน
ศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ และ โบวล่ิ์ง ของบริษทัฯ ในปี 2556 ทั้งส้ินกว่า 30 ลา้นคน ส่งผลใหมี้ศกัยภาพในการเติบโตและ
แข่งขนัสูง 

การใหบ้ริการส่ือโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์  และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพลก็ซ์ อยูภ่ายใต้
การดูแลและบริหารงานของเมเจอร์ ซีนีแอด  โดยเป็นลกัษณะการจา้งบริหารและมีการแบ่งส่วนรายรับคา่โฆษณาระหวา่ง
เจา้ของโรงภาพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด  

 3.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 3.1.1  บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) 
2. โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  
3. โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หนา้ (Tri Vision) บนผนงัหนา้โรงภาพยนตร์  
4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 
5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 
6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคานเ์ตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 
7. โฆษณากลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 
8. โฆษณาส่ีมิติในโรงภาพยนตร์ 4D Ads 
 
จากจาํนวนรูปแบบโฆษณาทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหโ้ฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 68  สาขารวม 

479 โรงภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีวีเป็นส่ือท่ีนิยมและมียอดเงินโฆษณา
สูงสุด ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้สนใจเลือกและจดัสรรงบประมาณ
เพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในส่ือยอดนิยมอยา่งส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุทั้งน้ีเน่ืองจากจุดเด่นของการลง
โฆษณาในโรงภาพยนตร์สามารถคาดการณ์จาํนวนของผูรั้บส่ือโฆษณาหรือผูบ้ริโภคไดค่้อนขา้งชดัเจน อีกทั้งสามารถส่ือ
ไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ  

 3.1.2  การทาํโปรโมช่ันภาพยนตร์ (Movie Promotion) 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะของบริการ 

1. การทาํกิจกรรมร่วมกบับริษทัหนัง (Movie Co-promotion) โดยมีบริษทัเจา้ของสินคา้เขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม  

2. การทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็นการทาํโปรโมชัน่นาํเสนอภาพยนตร์ใหก้บัค่ายหนงั
อิสระ 
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 3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นการใหบ้ริการกบับริษทัเจา้ของสินคา้ทาํกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยกิจกรรมทาง
ตลาดในแต่ละคร้ังจะจดัข้ึนภายในพื้นท่ีของสาขาโรงภาพยนตร์ 

 3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 3.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

ในการขายส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยทุธ์การตลาดจะเนน้การนาํเสนอใหลู้กคา้บริษทัโฆษณาและ
บริษทัเจา้ของสินคา้เห็นว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมการใช้จ่ายซ้ือ
สินคา้เพื่อความบนัเทิงอย่างไม่จาํกดั ฐานอายคุ่อนขา้งกวา้งตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงานและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมี
ความสมํ่าเสมอในการเขา้มาใช้บริการจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน จากขอ้มูลรายไดโ้รงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งสามารถ
ประเมินยอดจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ (Visitor) ภายในสาขาทั้งส้ิน 68 สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ และเมกา ซีนีเพลก็ซ์ ในปี 2556 ไดว้่ามีจาํนวนสูงถึงประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี ในจาํนวนน้ี
อาจมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสาขา ทั้งน้ีจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการแต่ละสาขาจะแปรผนัตาม
จาํนวนโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง และบริการอ่ืนๆ ในสาขา เช่นท่ีสาขารัชโยธินจะมีจาํนวนผูเ้ขา้มาชมหนาแน่นมากท่ีสุด
ประมาณ 2 ลา้นคนต่อปี โดยจาํนวนผูม้าใชบ้ริการจะหนาแน่นในช่วงวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตยแ์ละช่วงปิดภาคเรียน สาํหรับปี 
2556 ดว้ยจาํนวนสาขาท่ีเพิ่มข้ึนบริษทัประเมินว่าจะมีจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเพิ่มข้ึนมากกว่า 30 ลา้นคนต่อ
ปี 

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทาํไดก้บัทุกพื้นท่ีสาขาของ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีวี อนัไดแ้ก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริเวณลานโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ พื้นท่ีส่วนกลาง
ในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร  

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

แบ่งออกได ้2 ประเภทคือลูกคา้บริษทัโฆษณา (Media Agency) และลูกคา้ทางตรง (Direct Client) คือ
บริษทัเจา้ของสินคา้ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

สาํหรับลูกคา้บริษทัโฆษณา การเขา้ถึงลูกคา้บริษทัใชว้ิธี Direct Approach 
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 3.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 

จากขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าค่าใชจ่้ายโฆษณาผา่นส่ือโรงภาพยนตร์ในปี 2556 มี
มูลค่ารวมประมาณ 7,915 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าก่อนหกัส่วนลดใหก้บัลูกคา้ คิดเป็น 7% ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณา
ทั้งหมด การใชจ่้ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดคือประมาณร้อยละ 77 
ซ่ึงสะทอ้นถึงความนิยมของบริษทัโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ในดา้นโอกาสการเขา้ถึงกลุ่มผูช้ม
สูงสุดโดยเปรียบเทียบ  

ข. แนวโน้มการแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยงบประมาณซ้ือส่ือโฆษณาของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ท่ีมีค่อนขา้งจาํกดัในแต่ละปี ทาํให้
การจดัสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทตอ้งมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ทาํใหแ้นวโนม้การ
แข่งขนั น่าจะออกมาในรูปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์หนัมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตร์ใหมี้ความทนัสมยัเพื่อ
เพิ่มความนิยม  แต่ทั้งน้ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดก้า้วรุดหนา้อย่างโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ เน่ืองจาก
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เป็น Entertainment Complex และมีบริการท่ีมากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสินคา้และบริการเพ่ือความบนัเทิง
หลากหลายชนิด พร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสาขา และมีพื้นท่ีภายในสาขาท่ีสามารถจดักิจกรรมทางการ
ตลาดได ้ทาํใหโ้อกาสในการสร้างและขยายฐานลูกคา้ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มีลกัษณะท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองดว้ยนโยบาย
การพฒันาท่ีไม่หยุดน่ิงทั้งการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการท่ีสมํ่าเสมอโดยคาํนึงถึงความตอ้งการและรสนิยมของ
ลูกคา้เป็นหลกั ทาํใหโ้อกาสในการแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เหนือกวา่คู่แข่งโดยเปรียบเทียบ 

 3.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 3.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

เป็นการใชท้รัพยากรเฉพาะท่ีมีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพื่อจดักิจกรรมสร้างรายไดเ้ขา้บริษทัฯ  เช่น โรง
ภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง พื้นท่ีภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รวมทั้งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 

 3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
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 4.  ธุรกจิให้บริการพืน้ทีเ่ช่า (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบ้ริการพื้นท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะเกิดข้ึนและขยายตวัควบคู่ไปกบัการเปิดสาขา
ใหม่โดยการให้บริการพ้ืนท่ีเช่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบับริการภายในสาขา โดยการคดัเลือกประเภท
ร้านคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นสาํคญั  

 4.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 4.1.1  พืน้ทีใ่ห้เช่า 

ในปัจจุบนักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นเจา้ของ และบริหารพื้นท่ีเช่าใน 17 สาขา ไม่รวมท่ีสาขาป่ินเกลา้ โดยพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ภายในสาขาจะถูกจัดสรรใช้ไปเพื่อกิจการภายในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีให้บริการของ 
โรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง ส่วนท่ีเหลือจะเป็นพื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีใหเ้ช่าเป็นร้านคา้ทัว่ไป รายละเอียดพื้นท่ีใหเ้ช่าใน
แต่ละสาขาเป็นดงัน้ี 

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีีว ี 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

1. สาขาสุขมุวิท 6,617 92 เจา้ของ 

2. สาขารัชโยธิน* 2,233 100 เจา้ของ 

3. สาขารามคาํแหง 451 73 ใหเ้ช่าช่วง 

4. สาขาเชียงใหม่ 30 100 ใหเ้ช่าช่วง 

5. สาขารังสิต* 1,564 100 เจา้ของ 

6. สาขาพระราม 2 133 100 ใหเ้ช่าช่วง 

7. สาขานครสวรรค ์ 190 100 ใหเ้ช่าช่วง 

8. สาขาสมุย 436 100 ใหเ้ช่าช่วง 

9. สาขาสาํโรง 2,148 51 ใหเ้ช่าช่วง 

10.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 692 100 ใหเ้ช่าช่วง 

11. สาขาพษิณุโลก 186 100 ใหเ้ช่าช่วง 

12. สาขาชลบุรี 115 64 ใหเ้ช่าช่วง 

13.สาขาโลตสันวนคร 99 100 ใหเ้ช่าช่วง 

14. สาขางามวงศว์าน แคราย 11,311  79 เจา้ของ 
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เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีีว ี 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

15. สาขาสยามพารากอน 359 100 ใหเ้ช่าช่วง 

16. สาขาเมโทรโพลิส 21,961 100 ใหเ้ช่าช่วง 

17. สาขาออ้มใหญ่  1,878 20 ใหเ้ช่าช่วง 

รวม 50,403 88   

* เฉพาะพ้ืนท่ีภายใตส้ญัญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า ซ่ึงมิไดโ้อนไปท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

พืน้ทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ไลฟ์สไตล์ 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 

 (ตรม.) 
Occupancy Rate (%) 

1.  สาขารัชโยธิน 8,464 100 

2.  สาขารังสิต 2,269 97 

3. สาขารัชโยธิน อเวนิว 8,307 89 

รวม 19,041 95 

 

 4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเปิดเป็นร้านคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี 
และร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะส้ันไม่เกิน 3 ปี จากจาํนวนพื้นท่ี 50,403 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นท่ี โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลกัๆ เช่นการใหบ้ริการแสง
ไฟ ไอเยน็ และบริการพ้ืนท่ีส่วนกลางเช่น ลิฟทโ์ดยสาร บนัไดเล่ือน บริการระบบป้องกนัอคัคีภยั บริการทาํความสะอาด 
บริการรักษาความปลอดภยั และการใหบ้ริการท่ีจอดรถภายในสาขา 

 

 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 56-1)             

 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 29 

 4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 4.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

เน่ืองจากลกัษณะเด่นของพื้นท่ีใหเ้ช่าอยู่ในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เป็นกลยุทธ์การขายในตวัท่ีทาํ
ใหก้ารขายพ้ืนท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนตลอดมาในทุกสาขา ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้และจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายใน
สาขาเป็นประเดน็พจิารณาหลกัท่ีเจา้ของร้านคา้เลือกท่ีจะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีภายในสาขา จะตอ้งเป็นร้านคา้ระดบัแนวหนา้ท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีสินคา้และบริการ
ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการตกแต่งร้านคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ท่ีวางแนวไว ้โดยร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นพนัธมิตรท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่
สาขาแรกท่ีสุขุมวิท และดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีทาํให้การให้เช่าพ้ืนท่ีสําหรับสาขาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นไปอย่างราบร่ืน 
ประกอบกบัพ้ืนท่ีของเมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่าอ่ืนๆ ดว้ยการรักษาภาพลกัษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่ีไม่
มุ่งหวงัทาํธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แต่เป็นการรักษาสมดุลการใชพ้ื้นท่ีเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าของอาคาร เพื่อ
เสริมศกัยภาพของสินคา้ จึงสามารถรักษาระดบั Occupancy Rate ไดเ้กือบทั้งหมดทุกสาขา เน่ืองจากเป็นลูกคา้รายเดิมท่ี
ขยายสาขาไปพร้อมกบัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอม็ เค สุก้ี ร้านแมคโดนลั ร้านแบลค แคน
ยอน และร้านหนงัสือดอกหญา้ เป็นตน้  

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดาํเนินการให้เช่าพื้นท่ีโดยผ่านทีมงานขายพ้ืนท่ี เขา้เสนอรูปแบบ และจุดเด่น
ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  โดยมีจาํนวนลูกคา้และฐานลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการภายในสาขาเป็นจุดขายสําคญั ประกอบกบั
ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นตรงเป้าหมายกลุ่มผูม้าใช้บริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของเจา้ของ
กิจการในการลงทุน 

 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ดว้ยความแตกต่างจากคู่แขง่ในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ดว้ย
ประสบการณ์การเปิดสาขาท่ีผา่นมา แมว้่าจะมีบางสาขาท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยก์ารคา้และบางสาขาตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ ลูกคา้
พื้นท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัคงให้ความเช่ือมัน่ท่ีจะเปิดและขยายสาขาตามไปกบัสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในวนัน้ียงัขาดแคลนและมีจาํนวนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงเร่ิมเกิดการ
ลงทุนศูนยก์ารคา้ใหม่ข้ึนในเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 4.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 
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 5.  ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ เป็นการรวมกนัของธุรกิจ จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์ VCD DCD และผลิตภาพยนตร์ไทย 
และส่ือภาพยนตร์ต่าง ๆ ถือเป็นการรวมกนัตั้งแต่ตน้นํ้ า ยนัปลายนํ้ า ซ่ึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทน้ีภายใตบ้ริษทั เอม็พคิเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

 5.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจส่ือภาพยนตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการนาํเขา้ภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์ เพื่อจดัจาํหน่ายภายใน 
โรงภาพยนตร์ และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ ไดแ้ก่ วีซีดี และดีวีดี โดยเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิในการจดัจาํหน่าย
ภาพยนตร์จากผูผ้ลิตภาพยนตร์ และทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ควบคู่กนัไป 

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมส่ือภาพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ของเคร่ืองเล่นวีซีดี และดี
วีดีมีราคาท่ีถูกลง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีกาํลงัในการซ้ือมากยิ่งข้ึน และจากภาพยนตร์ใหม่ท่ีออกสู่ตลาดมีจาํนวนมากข้ึนทุกปี 
ประกอบกบัโรงภาพยนตร์ในปัจจุบนัมีจาํนวนจาํกดัดว้ยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาห์ต่อปี ทาํใหบ้ริษทัจดัจาํหน่าย
ภาพยนตร์มีการแข่งขนักนัสูง ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจและมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมเม่ือเขา้ฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้
หนัมาสนใจสะสมภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนับริษทัท่ีทาํธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์มีอยู ่9 รายหลกัคือ 

1. บริษทั ซีวีดี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั แมงป่อง จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั แปซิฟิค มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
4. บริษทั ไร้ทพ์คิเจอร์ จาํกดั 
5. บริษทั ไรท ์บียอน จาํกดั 
6. บริษทั แคทาลิสท ์อลัลาย แอนด ์ประเทศไทย จาํกดั 
7. บริษทั ยไูนเตด็ โฮมเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
8. บริษทั เจ-บ๊ิคส์ ฟิลม์จาํกดั 
9. บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส จาํกดั 

ผลกระทบทางดา้นการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ยงัคงเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั เน่ืองจากมีการ
ลกัลอบวางจาํหน่ายอยา่งแพร่หลาย และราคาตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิมาก ซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัดมากยิ่งข้ึน  ดงันั้นในส่วนของบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตร์จึงพยายามคดัเลือกสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั หลายๆ เร่ืองมีรายไดต่้อเร่ืองมากกว่า 50 ลา้นบาท ส่งผลต่อแนวโนม้ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ให้
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ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับบริษทั เอม็เทอร์ต้ีไนนท ์จาํกดั (M39) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีสร้างภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพ
ออกสู่ตลาด และมีรายไดท่ี้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหภ้าวะการแข่งขนัในตลาดไม่สูงมาก เน่ืองจากผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยท่ีมี
คุณภาพมีจาํนวนนอ้ยราย 

 5.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทัมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานได้
ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากการพึง่พาภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผูฉ้ายภาพยนตร์จาํเป็นตอ้งพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายค่อนขา้งสูง หาก
บริษทัไม่สามารถหาภาพยนตร์เพื่อนาํมาฉายในโรงภาพยนตร์ได ้ส่งผลใหบ้ริษทัสูญเสียรายได ้  เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัท่ี
สาํคญัในการก่อใหเ้กิดรายไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 53 ของรายไดท้ั้งหมด   รายไดห้ลกัของโรงภาพยนตร์มา
จากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์จะข้ึนอยูก่บัจาํนวนภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย 
และระดบัความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเร่ือง อยา่งไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายภาพยนตร์อนัดบัแรก 
และมีความสาํคญัสูงท่ีสุด เจา้ของ และผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์ จาํเป็นตอ้งพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์ เพื่อเป็น
ใบเบิกทางในการจดัจาํหน่ายในรูปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดงันั้น การทาํธุรกิจระหว่างผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ 
ผูผ้ลิตภาพยนตร์ และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ จึงมีลกัษณะเก้ือกูลกนั ทั้งน้ีเพ่ือเป้าหมายการเติบโตของทั้งสอง
ธุรกิจร่วมกนัทาํใหค้วามเส่ียงในการพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ลดนอ้ยลง  

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 802 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขาย 
ตัว๋ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพาะในรอบสปัดาห์แรกท่ีเขา้ฉาย) ซ่ึงถือเป็นผูน้าํตลาดอนัดบั 1 นบัเป็นการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของ
บริษทักบัเจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์มากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์และทาํ
การตลาดผา่นบริษทั เอม็ พิคเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทาํใหบ้ริษทัลดความเส่ียงในการพ่ึงพาภาพยนตร์จาก
ผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาท่ีไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยกัษจ์ากฮอลลีวูด้เขา้ฉายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจระยะยาวกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงโดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลิตภาพยนตร์และผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
ดงันั้น บริษทัจะทาํความตกลงกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ตั้งแต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้ ทาํให้บริษทัสามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงทางดา้นน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้น ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะมีฐานะเป็นผูน้าํใน
วงการทั้งในดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมใหมี้รูปลกัษณ์ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด และหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
เพื่อขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมทุกระดบัความตอ้งการ แต่การเพิ่มข้ึนของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่ง 
ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาทิเช่น สัดส่วนรายได้ลดลง ,เกิดการเปรียบเทียบทั้ งในเชิง
สภาพแวดลอ้มและการบริการ เป็นตน้ บริษทัตระหนกัดีถึงการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

                                           

2 ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ SONY , Warner Brothers  และ United International Pictures  
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สร้างและรักษาฐานลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดท่ีต่อเน่ืองและนําเสนอบริการเพื่อความบันเทิงท่ีมากกว่า 
โรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบวล่ิ์ง และคาราโอเกะ ร้านคา้ในสาขา รวมทั้งการปรับปรุงสาขาเดิมใหส้วยงามอยูเ่สมอ ทาํให้
ศกัยภาพการแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์   โดดเด่นกวา่โรงภาพยนตร์อ่ืน 

ในอีกดา้นหน่ึงคู่แข่งท่ีสาํคญัของธุรกิจโรงภาพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  
ท่ีมีการผลิตมากข้ึน อนัมีผลมาจากอายกุารฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีส้ันลง ซ่ึงอาจสร้างผลกระทบต่อรายไดแ้ละการ
เติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยู่ในระดบัท่ีไม่เป็นนยัสําคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการท่ีนาํเสนอในสาขาของเมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ทาํใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดรั้บความบนัเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีในดา้น
การปราบปรามส่ือผดิกฎหมายดงักล่าว รัฐบาลทุกชุดไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัญหาน้ี ดว้ยการดาํเนินมาตรการเร่งปราบปราม
อยา่งเขม้งวดและมีความคืบหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม มีผลทาํใหส่ื้อผดิกฎหมายลดลงเป็นอยา่งมาก  

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 

ในปี 2557 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมประมาณ 30-40โรง และขยายสาขาโรงภาพยนตร์ 7 โรงและโบวล่ิ์งประมาณ 13 เลน  
ณ ประเทศกมัพูชา โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในประเทศ
ประมาณ 450  ลา้นบาท และการลงทุนในประเทศกมัพูชาประมาณ 150 ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 
การนาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน อาจส่งผลให้บริษทัตอ้งเล่ือน
ระยะเวลาการเปิด หรือมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนจากตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ดว้ยประสบการณ์ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้
บริษทัมีระยะเวลาคุม้ทุน (Payback Period) โดยเฉล่ียประมาณ 3-4 ปีสาํหรับกรณีสาขาและมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ
โครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซ่ึงเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study)  
ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ท่ีมีการวางแผนกาํหนดทาํเลท่ีตั้งบนทาํเลทองในเขตพื้นท่ี
แหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั ใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษาและสถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ และมีความสะดวกใน
การใช้บริการ ทาํให้ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจว่าจะสามารถนาํความสําเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กบักลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

อยา่งไรกต็าม หากระยะเวลาคุม้ทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาด บริษทักจ็ะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจาํนวนโรงภาพยนตร์
, ปรับจาํนวนเลนโบวล่ิ์ง, ปรับจาํนวนพ้ืนท่ีเช่า หรือปรับค่าเช่าพื้นท่ี ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่
ทุกแห่งจะใชม้าตรการเดียวกนัน้ีในการพิจารณาและดาํเนินงาน จากการร่วมลงทุนกบับริษทั สยาม ฟิวเจอร์ส ดีเวลลอปเมน้ 
จาํกดั (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านหา้งสรรพสินคา้และหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ยงัช่วยให้บริษทัทราบถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหาร 

เน่ืองดว้ยกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการดว้ยทีมงานบริหารของนาย
วิชา พูลวรลกัษณ์ ผูก่้อตั้งกิจการ เสมือนว่ากิจการตอ้งพ่ึงพาช่ือเสียงและประสบการณ์ของผูก่้อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริษทัอาจมี
ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูก่้อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัลงหรือออกจากการเป็นผูบ้ริหารในกิจการ จะส่งผลให้
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เสียความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ และสูญเสียความเช่ือมัน่ในบริษทั ทาํให้ส่งผลกระทบกบัรายไดอ้ย่างมีนยัสําคญั ซ่ึง
ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปได้ยากมากเม่ือพิจารณาถึงความเป็นเจา้ของและความผูกพนัท่ีนายวิชา พูลวรลกัษณ์ ได้สร้าง
กิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และมีความตั้งใจท่ีจะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะ
ของผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งซ่ึงยงัผกูพนักบัธุรกิจอยา่งลึกซ้ึง  

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือสร้าง
ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทั กบัทั้งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์อย่างมาก จึงส่งผลให้บริษทัสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ทางดา้นน้ีได ้

ความเส่ียงทางด้านอคัคภียั 

บริษทัอาจมีความเส่ียงเก่ียวกบัอคัคีภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดดาํเนินการ ทาํให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตาม
บริษทัไดมี้การทาํสัญญาเอาประกนัครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะและมีเง่ือนไขปกติของธุรกิจโดยได้
รวมถึงการประกนัภยัดา้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงินท่ีพอเพียงแก่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ เช่น ทรัพยสิ์น และรายไดท่ี้สูญเสีย
จากการหยดุดาํเนินการ ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายบุคคลท่ี 3 ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯยงัจดัการซอ้มดบัเพลิงเป็นประจาํทุกปี 
โดยไดรั้บคาํแนะนาํและช่วยเหลือจากตาํรวจดบัเพลิงท่ีมาสาธิตวิธีการเป็นประจาํ 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 

สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทับา้ง เช่น 
ผูเ้ขา้ชมลดลง รายไดล้ดลง แต่มิไดมี้นัยสําคญั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงให้ความสําคญักบันโยบายรักษาความปลอดภยั
อยา่งรัดกุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดยงัคงถูกนาํมาใชเ้พ่ือเป็นการป้องกนัและลด
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆในสาขาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบั
เหตุต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกลอ้งวงจรปิดเพ่ิมเติมในทุกสาขาของบริษทั เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความเส่ียงอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ของบริษทั บริษทัไดมี้การจดัทาํแผนความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ี 
บริษทัจะนาํมาปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดทุ้กสถานการณ์ และอยา่งทนัท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 สิทธิการเช่าทีด่ิน 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

สุขมุวิท 1. เช่าระยะเวลา 28 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- โอนสิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินกู้
ของบริษทั เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทั 
ซ่ึงปัจจุบนับริษทั ไดช้าํระเงินกูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 
อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมิได้ดําเนินการไถ่ถอน
หลักประกันจากสถาบันการเงิน เ น่ืองจากทาง
บริษทัฯ ยงัมีการใชว้งเงิน PN, อาวลั, LG อยู ่

2. เช่าระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2567 10.25 

งามวงศว์าน-
แคราย 

เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วนั ส้ินสุด
ปี 2573 

 20.74 -ไม่มี- 

4.2 อาคาร 

สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 116.29 เป็นหลกัประกนัร่วมกบัสิทธิการเช่าท่ีดินตาม (5.1) 

2. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 112.53 -ไม่มี- 

รัชโยธิน 1. รัชโยธิน เรียลต้ี 2.73 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์รัชโยธิน เรียลต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 1.74 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
พรอพเพอร์ต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-
แคราย 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 537.81 -ไม่มี- 
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4.3 สิทธิการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

เชียงใหม่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุด ปี 2560 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2560 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2573 45.24 -ไม่มี- 

รัชโยธิน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พระราม 3 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บางนา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 
(โรงภาพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

บางกะปิ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2569(
โรงภาพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 21 ปี ส้ินสุดปี 2569 
(โบวล่ิ์ง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เสรีเซ็นเตอร์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 
2566 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รามคาํแหง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน ส้ินสุดปี 
2560 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

พระราม 2 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2556 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นนทบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี 10 เดือน ส้ินสุด
ปี  2572 

 6.14 -ไม่มี- 

อุดรธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 
(โรงภาพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2562 
(โบวล่ิ์ง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2558 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี  2565   -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุบลราชธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 5.61 -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

เพชรเกษม เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สยามพารากอน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 
2574  

210.45 -ไม่มี- 

หวัหิน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สมุย เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2561 
(โบวล์ล่ิง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2562 
(โรงภาพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

พิษณุโลก เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564   
(โรงภาพยนตร์)           

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 
(โบวล์ล่ิง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เอสพลานาด เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2574    110.48 โอนสิทธิการเช่าพื้นท่ี เพื่อ เป็นหลักประกัน
วงเงินสินเช่ือจาํนวน 300 ลา้นบาทของบริษทั 
กบัธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาํโรง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดปี 2559 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พทัยา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ชลบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2570  -ไม่มี- -ไม่มี- 

กระบ่ี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565        -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศาลายา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566  -ไม่มี- -ไม่มี- 

อยธุยา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571        -ไม่มี- -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นวนคร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ธญับุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ราชบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อมตะนคร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

มหาชยั เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สระบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 18 ปีส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สามเสน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปีส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กาํแพงเพชร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงราย เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล พิษณุโลก เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

จนัทบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 28.1 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอน บางแค เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 29.1 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นครศรีธรรมราช เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั นครสวรรค ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลราชธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัลาํภู เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสัน สกลนคร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เดอะสกาย อยธุยา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสัน สระบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หาดใหญ่ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สาํนกังานใหญ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2581 27.66 -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ลาดพร้าว เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2557 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ รังสิต เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 27 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลป่ินเกลา้ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2557 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โคราช เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ขอนแก่น เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แม่สอด เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีราชา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2558 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4.4 อุปกรณ์ 

4.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบดว้ย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งาน
เกา้อ้ี งานสเตเดียมยกระดบัพื้น งานระบบเสียง เคร่ืองฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าตาม
บญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2556 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 4,521.36 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เช่าระยะยาว/ผูใ้หเ้ช่า, เจา้ของ/บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระราม 3 เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เชียงใหม่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บางนา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

บางกะปิ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เสรีเซ็นเตอร์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รามคาํแหง เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระราม 2 เจา้ของ/ บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นนทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุบลราชธานี เช่าระยะยาว /  ผูใ้หเ้ช่า  -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

เพชรเกษม เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

หวัหิน เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

สมุย เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

พิษณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เอสพลานาด เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

สาํโรง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ชลบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

กระบ่ี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศาลายา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นวนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ธญับุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ราชบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

อมตะนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

มหาชยั เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สามเสน เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

กาํแพงเพชร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เชียงราย เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล พษิณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

จนัทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

นครศรีธรรมราช เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลราชธานี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัลาํภู เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โรบินสัน สกลนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เดอะสกาย อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม่ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โรบินสัน สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั หาดใหญ่ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / สยาม ซีนีเพลก็ซ์  -ไม่มี- 

กรุงเทพ ไอแมกซ์ เจา้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์  -ไม่มี- 

ซีคอน เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ รังสิต เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

บางแค เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ลาดพร้าว เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ เจา้ของ/ อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โคราช เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ขอนแก่น เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

แม่สอด เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

ศรีราชา เจา้ของ / อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ -ไม่มี- 
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4.4.2 อุปกรณ์โบว์ลิง่ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโบวล่ิ์งประกอบดว้ย อปุกรณ์โบวล่ิ์ง และเคร่ืองตกแต่ง มีมูลค่าตามบญัชี ณ 
31 ธนัวาคม 2556 รวมจาํนวน 796.31 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

บางกะปิ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เพชรเกษม เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

หวัหิน เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สมุย เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

พิษณุโลก เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป  -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เอสพละนาด เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สาํโรง เจา้ของ / อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ชลบุรี เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

อยธุยา เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม่ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั หาดใหญ่ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

 

 

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท์ บันไดเล่ือน และอาคารท่ีจอดรถด้วย มีมูลค่าตามบัญชี ณ  
31 ธนัวาคม 2556 รวมจาํนวน  122.98 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผู้ถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ / เมเจอร์ เซอร์วิส -ไม่มี- 

งามวงศว์าน แค
ราย เจา้ของ / เมเจอร์ เซอร์วิส -ไม่มี- 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

สาระสาํคญัของสญัญาเช่าท่ีดิน 

สาขาสุขุมวทิ 

ฉบบัท่ี 1   
ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักูล, นายชาญวฒิุ โพธิรัตนงักรู, นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, นางอรวรรณ 

เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ,์ และนางกณัณิกา วิโรจน์วธัน์   
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพ้ืนท่ี 1-0-76 ไร่ 
หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือสญัญาน้ีเลิกกนัไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็

ตาม 
ฉบบัท่ี 2   
ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักูล (ผูท้รงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวฒิุ โพธิรัตนงักูร,  

นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักูร, นางกณัณิกา 
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วิโรจนว์ธัน์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ ์  
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพ้ืนท่ี 1-1-83 ไร่ 
หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือสญัญาน้ีเลิกกนัไปไม่วา่ดว้ยเหตุใด 
ฉบบัท่ี 3   
ผูใ้หเ้ช่า : ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั โดยนายฉายศิลป์  เช่ียวชาญพิพฒัน์ กบันางอุรุวรรณ  ชูทรัพย ์  
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสญัญา : 9 มกราคม 2547 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 20 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า วนัท่ี 5 เมษายน 2547 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 7584 ,7586,7587,7394 เน้ือท่ี 3 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลพระโขนง อาํเภอ 

พระโขนง กรุงเทพฯ 

สาขางามวงศ์วาน-แคราย 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก–ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั   
ผูเ้ช่า : เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 
วนัท่ีทาํสญัญา : 24  มีนาคม 2551 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 21 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัจากวนัท่ี 28 ตุลาคม 2551 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 1995 เลขท่ีดิน 4  และ โฉนดเลขท่ี 213114 เลขท่ีดิน 5 ตาํบลบางซ่ือ อาํเภอเมือง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   
ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 

สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1839 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา :  26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 10,969.84 ตรม. 

สาขารัชโยธิน (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
ท่ีตั้ง : อาคารเมเจอร์รัชโยธิน 1839 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี 
เน้ือท่ี : 4,651.61 ตรม. 

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์) 
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ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 8,477 ตรม. 

สาขารังสิต (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
ท่ีตั้ง 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา 

: 
: 

439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 
26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 3,922 ตรม. 

สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่1 (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท ์(ถือหุน้โดยคุณจาํเริญ พลูวรลกัษณ์ บิดาคุณวชิา  พลูวรลกัษณ์ซ่ึง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจาํเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 กมุภาพนัธ์ 2545 
ท่ีตั้ง : บริเวณชั้นท่ี 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาป่ินเกลา้  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.  
เน้ือท่ี : 7,000 ตรม. 
ระยะเวลาสญัญาเช่า  15 ปี 

สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่1 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั (ถือหุ้นโดยคุณจาํเริญ พูลวรลกัษณ์ บิดาคุณวชิา พูลวรลกัษณ์ซ่ึง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจาํเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีเช่า : อุปกรณ์ทั้งหมดในโรงภาพยนตร์ จาํนวน 8 โรง  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 28 มกราคม 2545 
ระยะเวลา : 15 ปีนบัจาก 1 กมุภาพนัธ์ 2545 

สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่2 (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถือหุน้โดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มารดา คุณวิชา พูลวรลกัษณ์
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวียง ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 
เน้ือท่ี : 5,311.45 ตรม.  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 เมษายน 2548 
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ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัให้เปิดบริการ 

สาขาป่ินเกล้า (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถือหุน้โดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มารดา คุณวิชา พูลวรลกัษณ์
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวียง ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทั.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป  จาํกดั 
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
เน้ือท่ี : 2,357.43 ตรม.  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 มกราคม 2548 
ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัให้เปิดบริการ 

 

สาขาเชียงใหม่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 6 ปี / 10 มีนาคม 2554   
ท่ีตั้ง : 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนววัลาย 

ตาํบลหายยา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
เน้ือท่ี : 5,180 ตรม. 

สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 6 ปี / 1 พฤษภาคม 2555-30 เมษายน 2561 
ท่ีตั้ง : ชั้น 7-8 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
เน้ือท่ี : 7,016.28 ตร.ม. 
   

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลเพลยแ์ลนด ์จาํกดั  
ผูเ้ช่า  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 6 ปี / 27 กรกฎาคม  2555-26 กรกฎาคม 2561 
ท่ีตั้ง : 1091 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ี บางนา ชั้น 6 หมู่ท่ี 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต

บางนา  กรุงเทพฯ 10260 
เน้ือท่ี : 6,273.50 ตรม. 
   

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์) 
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ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 24 ปี / 4 ตุลาคม 2545 
ท่ีตั้ง : 3109  อาคารโลตสั ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 
เน้ือท่ี : 6,685 ตรม. 

สาขาบางกะปิ (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั  
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 21 ปี / 15 ตุลาคม 2547 
ท่ีตั้ง : 3109 อาคารโลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น1 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  
เน้ือท่ี : 1,476.00 ตรม. 

สาขาเสรีเซ็นเตอร์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 12 ปี 5 เดือน/ 1 มกราคม 2553-31 พฤษภาคม 2566 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารพาราไดซ์ พาร์ค  
เน้ือท่ี : 5,523 ตรม. 

สาขารามคาํแหง 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เดอะมอลล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  
ผูเ้ช่า  บริษทัฯ  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 ธนัวาคม 2542 
ท่ีตั้ง : 73 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
เน้ือท่ี : 7,852 ตรม. 
ระยะเวลาสญัญาเช่า : 17.9 ปี 
หมายเหตุ : บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นผูเ้ช่าพ้ืนท่ีแทนเมเจอร์ ซีนีม่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2542 

สาขาพระราม 2 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 6 ปี / 5 ธนัวาคม 2555 - 4 ธนัวาคม 2561 
ท่ีตั้ง : 128 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เน้ือท่ี : 5,175.30 ตรม. 
หมายเหตุ : - 
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สาขานครสวรรค์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นิภาพรพฒัน์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546 
ท่ีตั้ง : 320/11 อาคารศูนยก์ารคา้วี-สแควร์ พลาซา ชั้น 3  ถนนสวรรควิ์ถี 

ตาํบลปากนํ้าโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 
เน้ือท่ี : 6,952 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : เม่ือครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปีโดยตอ้งมี หนงัสือแจง้ต่ออายสุญัญาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน

ก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 
 

สาขานนทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.กรุงสยามเซ็นเตอร์วิว 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี / 1 พฤศจิกายน 2546 
ท่ีตั้ง : 5/81  อาคารศูนยก์ารคา้ริเวอร์มอลลพ์ล่าซ่า ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงคราม ต 

สวนใหญ่  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
เน้ือท่ี : 4,599 ตารางเมตร 

สาขาฉะเชิงเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 25 ปี / 1 กมุภาพนัธ์ 2547 
ท่ีตั้ง : 9/2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชิงเทรา ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมือง อ.

เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เน้ือท่ี :  5,386 ตารางเมตร 
   

สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สาขาอุดรธานี) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี / 27 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2570 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 
เน้ือท่ี : 6,330 ตารางเมตร 

สาขาอุดรธานี (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เจริญศรีอาเขต จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
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อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี / 1 ตุลาคม 2547- 30 กนัยายน 2562 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 
เน้ือท่ี : 2,550 ตารางเมตร 

สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์  (โรงภาพยนตร์) 

 
 
 
 
 

สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์ (โบว์ลิง่) 

 
 
 
 
 
 
 

สาขาอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 

 

สาขาเพชรเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาหัวหิน  

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 10 ปี / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการโรงภาพยนตร์ ( เปิด 4 เมษายน 2548 )  
ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมู่ท่ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 
เน้ือท่ี : ประมาณ 5,322 ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ผูเ้ช่า 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา 

: บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
:   10 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ  (เปิด 30 เมษายน  2548) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 5/5-6 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์ชั้น 3F7 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว  เขต
คนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

เน้ือท่ี : 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เรืองรังษีอุบล 2003 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี /  6 สิงหาคม 2548   
ท่ีตั้ง : พ้ืนท่ีชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้ SK SHOPPING  PARK  เลขท่ี 105 ต.ในเมือง 

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
เน้ือท่ี : 2,520  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์  
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ธุรกิจโบวล่ิ์ง 

: 
: 

บริษทัฯ 
บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป   

อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 30 ปี / 1 กนัยายน 2548 
ท่ีตั้ง : 611/2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค กรุงเทพฯ 

10160 
เน้ือท่ี : 5,973 ตารางเมตร 
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ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า– ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ผูเ้ช่า – ธุรกิจโบวล่ิ์ง 

: 
: 

บริษทัฯ 
บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป  

อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  18 กมุภาพนัธ์ 2549 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อาคารศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เกต็วิลเลจ ชั้นท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
เน้ือท่ี : 3,967 ตารางเมตร  

สาขาสมุย 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  5 พฤษภาคม 2549 
ท่ีตั้ง : 1/7 หมู่ท่ี 6 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย ชั้น 1 หมู่ท่ี 6ตาํบลบ่อผดุ  

อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 84320 
เน้ือท่ี : 3,761 ตารางเมตร 

สาขาแจ้งวฒันะ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 12 ปี  /  1 พฤษภาคม 2549   
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ท่ี 1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
เน้ือท่ี : ประมาณ 4,687 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการปี 2550) 

สาขาพษิณุโลก (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  15 กนัยายน 2549   
ท่ีตั้ง : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 1,2 

หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั ตาํบลอรัญญิก อาํเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  65000 
เน้ือท่ี : 2,950 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 14 กนัยายน 2549 

สาขาพษิณุโลก (โบว์ลิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า : บริษทั  เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  13 กรกฎาคม 2550 
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ท่ีตั้ง : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 2 
หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั ตาํบลอรัญญิก อาํเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 

เน้ือท่ี : 874.44 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 10 กรกฎาคม 2550 

สาขาเอสพลานาด 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์  :  บริษทัฯ  
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 25 ปี  /  1 พฤษภาคม 2549   
ท่ีตั้ง : 99 อาคารเอสพละนาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
เน้ือท่ี : ประมาณ 10,325 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดําเนินการ 14 ธันวาคม 2549 ธุรกิจโบว์ล่ิงเปิดดําเนินการ 25 

กมุภาพนัธ์  2550 

สาขาสําโรง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. อิมพีเรียล พลาซ่า จาํกดั 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 3 ปี โดยให้คาํมัน่ใหเ้ช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี /   

1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2559 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี1 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10270 
เน้ือท่ี : 13,946 ตารางเมตร 

สาขาพทัยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ   
ท่ีตั้ง : 399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
เน้ือท่ี : ประมาณ 7,145 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 11 สิงหาคม 

2550 

สาขาชลบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ   
ท่ีตั้ง : 49/1 หมู่ท่ี 3 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

20000 
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เน้ือท่ี : 5,634.12 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 20 ตุลาคม 

2550 

สาขากระบ่ี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  5 ธนัวาคม 2550 
ท่ีตั้ง : 191 อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 2 หมู่ท่ี 12  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี  81000 
เน้ือท่ี : 3,065 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 5 ธนัวาคม 2550 

สาขาศาลายา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  25 มกราคม 2551 
ท่ีตั้ง : 99/14 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศาลายา ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ต.บางเตย  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
เน้ือท่ี : 2,546 ตารางเมตร 

 

สาขาอยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 28 กมุภาพนัธ์ 2551 
ท่ีตั้ง : 80 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี สาขาอยธุยา ชั้นท่ี 2 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยธุยา 13160 
เน้ือท่ี : 4,790 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์-ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 28 กมุภาพนัธ์ 2551 

สาขาเพชรบูรณ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  / 25 เมษายน 2551 
ท่ีตั้ง : 929 หมู่ท่ี 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาเพชรบูรณ์ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.

เพชรบูรณ์ 
เน้ือท่ี : 3,620 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสนวนคร 
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ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  11 กนัยายน 2551 
ท่ีตั้ง : 98/103  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 13  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
เน้ือท่ี : 3,600 ตารางเมตร 

สาขาบิ๊กซีนวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ  4 สิงหาคม 2551 
ท่ีตั้ง : 98/196  อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้นท่ี 2 ต.คลองหน่ึง     

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
เน้ือท่ี : 2,980 ตารางเมตร 

สาขาธัญบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 8 สิงหาคม 2551 
ท่ีตั้ง : 158/17 อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 
เน้ือท่ี : 3,285 ตารางเมตร 

สาขาราชบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  / 19 กนัยายน 2551 
ท่ีตั้ง : 110  อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบา้นโป่ง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ้     

อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 
เน้ือท่ี : 3,050 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 25 กนัยายน 2551 

สาขาศรีนครินทร์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  28 พฤศจิกายน 2551 
ท่ีตั้ง :  9  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่     

อ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10270 
เน้ือท่ี : 3,393 ตารางเมตร 

สาขาอมตะนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
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ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  / 21 ตุลาคม 2552 
ท่ีตั้ง : 700/75 หมู่ท่ี 5 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาอมตะนคร ชั้น 1  ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000 
เน้ือท่ี : 3,348 ตารางเมตร 

สาขามหาชัย 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ  1 เมษายน 2553 
ท่ีตั้ง : 79 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชยั หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
เน้ือท่ี : 3,140 ตารางเมตร 

สาขาสระบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุขอนนัต ์ปาร์ค 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 18 ปี /โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 8 เมษายน 2553 
ท่ีตั้ง : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  18000 
เน้ือท่ี : - ตารางเมตร 

สาขาสามเสน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. สุพรีม สามเสน 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 25 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ  30 สิงหาคม 2553 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 
เน้ือท่ี : ประมาณ 4,000 ตารางเมตร 

สาขากาํแพงเพชร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ  2 ธนัวาคม 2553 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 

62000 
เน้ือท่ี : 2,477 ตารางเมตร 

สาขาเชียงราย 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ซีพเีอน็ เชียงราย 
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ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  30 มีนาคม 2554 
ท่ีตั้ง : 99/9 หมู่ท่ี 13 ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
เน้ือท่ี : 3,365.93 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  20 ตุลาคม  2554 
ท่ีตั้ง : 9/99 หมู่ท่ี 5 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  แขวงพลายชุมพล อาํเภอเมือง

พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
เน้ือท่ี : 2,939.90 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 22 ธนัวาคม  2554 

สาขาจนัทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 19 ธนัวาคม 2554 
ท่ีตั้ง : 1012 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2  ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อาํเภอเมือง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
เน้ือท่ี : 3,448 ตารางเมตร 

สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 28 ปี  /  3 พฤษภาคม 2555 
ท่ีตั้ง : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เน้ือท่ี : 17,704  ตารางเมตร 

สาขานครศรีธรรมราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. นครรอยลัซิต้ี 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  13 ธนัวาคม 2555 
ท่ีตั้ง : 1392 ถนนศรีปราชญ ์ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เน้ือท่ี : 2,593  ตารางเมตร 

สาขาร้อยเอด็ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  31 มกราคม 2556 ( เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริการ) 
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ท่ีตั้ง : 320 หมู่ท่ี 10 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ตาํบลเหนือเมือง อาํเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

 

เน้ือท่ี : 3,050  ตารางเมตร 

สาขาโลตัส นครสวรรค์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  22 กมุภาพนัธ์ 2556 -21 กมุภาพนัธ์ 2571 
ท่ีตั้ง : 124/12 หมู่ท่ี 10 ตาํบลวดัไทร อาํเภอเมืองนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 

เน้ือท่ี : 2,575.70  ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  05 เมษายน 2556 (( เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริการ) 
ท่ีตั้ง : 311 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า ตาํบลแจระแม 

อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
เน้ือท่ี : 4,052.56 ตารางเมตร 

สาขาโลตัส หนองบัวลาํภู 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  10 เมษายน 2556-09 เมษายน 2571 
ท่ีตั้ง : 36 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ตาํบลลาํภู 

อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 39000 
เน้ือท่ี : 3,000 ตารางเมตร 

สาขาโรบินสัน สกลนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 10 ปี  /  27 มิถุนายน 2556 -26 มิถุนายน 2566 (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมเปิดดาํเนินกิจการ) 
ท่ีตั้ง : 88/8 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสัน ชั้นท่ี 2 ถนนนิตโย 

แขวงธาตุเชิงชม อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 
เน้ือท่ี : 2,145 ตารางเมตร 

สาขาเดอะสกาย อยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.แอมโปเทรด 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
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อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  8 สิงหาคม 2556 นบัตั้งแต่วนัท่ีโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 
ท่ีตั้ง : 59/99 หมู่ท่ี 1 อาคารศูนยก์ารคา้เดอะสกาย ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ 

ชั้นท่ี 4 ตาํบลธนู อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 
เน้ือท่ี : 5,162 ตารางเมตร 

สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  25 กนัยายน 2556  (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดใหบ้ริการ) 
ท่ีตั้ง : 140/20 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 1 

ถนนมาลยัแมน ตาํบลร้ัวใหญ่ อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

เน้ือท่ี : 2,612 ตารางเมตร 

สาขาโลตัส แกลง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  3 ตุลาคม 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริการวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : 279/1 อาคารเทสโก ้โลตสั ชั้นท่ี 1 ถนนสุขมุวทิ 

ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
เน้ือท่ี : 2,800 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  17 พฤศจิกายน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดใหบ้ริการ) 
ท่ีตั้ง : 99,99/1 และ 99/2  หมู่ท่ี 4 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลัเชียงใหม่ 

 หอ้งเลขท่ี 513/1   ชั้นท่ี 5  ตาํบลฟ้าฮ่าม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

เน้ือท่ี : 6,000 ตารางเมตร 

สาขาโรบินสัน สระบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 10 ปี  /  24 พฤศจิกายน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริการ) 
ท่ีตั้ง : 99 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั ห้องเลขท่ี 235 ชั้นท่ี 2 

ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
เน้ือท่ี : 3,652 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 
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ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  / 14 ธนัวาคม  2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดใหบ้ริการ) 
ท่ีตั้ง : 1518,1518/1และ1518/2 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

หาดใหญ่ หอ้งเลขท่ี 510-1,510-2 ชั้นท่ี 5 ถนนกาญจนวณิชย ์
ตาํบลหาดใหญ่  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 

เน้ือท่ี : 7,000 ตารางเมตร 

 

สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่า–โรงภาพยนตร์ 
 
ผูเ้ช่า–โบวล่ิ์ง 

: 
: 
: 

บจก. สยาม ซีนีเพล็กซ์ 
บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์   
บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป   

อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 25 ปี  /  1 มีนาคม 2549 
ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
เน้ือท่ี : 20,000  ตารางเมตร 

 
เน้ือท่ี :  ประมาณ 3,011.29 ตารางเมตร 

สาขาซีคอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 30 ปี /  7 กนัยายน 2537 
ท่ีตั้ง : 904 ชั้น 4 หมู่ท่ี 6  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10260 
เน้ือท่ี : ประมาณ 8,600 ตารางเมตร 

สาขารังสิต 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. รังสิตพลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บจก.เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วิลเลจ จาํกดั  
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 27 ปี /  1 มิถุนายน 2538 
ท่ีตั้ง : 94 ถ.พหลโยธิน ตาํบลประชาธิปัตย ์ อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 12130 
เน้ือท่ี : 7,391.99  ตารางเมตร 

สาขาลาดพร้าว 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ลาดพร้าว พลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 3 ปี /  1  มกราคม 2549  
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ท่ีตั้ง : ชั้น 6-7 อิมพีเรียลเวิลด ์ ลาดพร้าว 
เน้ือท่ี : 4,400 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ผูเ้ช่าสามารถต่ออายสุญัญาไดทุ้ก 3 ปี 

สาขาเมโทรโพลสิ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชดาํริ พลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี  /  26 ธนัวาคม 2545 
ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี ราชดาํริ 
เน้ือท่ี : 18,500  ตารางเมตร 

สาขาป่ินเกล้า 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 12 ปี /  1 ตุลาคม 2546 
ท่ีตั้ง : 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร  10700 
เน้ือท่ี : 6,406.80  ตารางเมตร 

สาขาอ้อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 20 ปี / 22 เมษายน  2548 
ท่ีตั้ง : 17/17 หมู่ท่ี 8 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73160 
เน้ือท่ี : 4,175  ตารางเมตร 

สาขาโคราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชสีมาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ 
ผูเ้ช่า : บจ. อีจีวี ไฟวส์ตาร์ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 25 ปี /  11 สิงหาคม  2543 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล ์นครราชสีมา 
เน้ือท่ี : 5,000  ตารางเมตร 

สาขาขอนแก่น 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  1 ธนัวาคม 2554-30 พฤศจิกายน 2569 
ท่ีตั้ง : 709 หมู่ท่ี3 ชั้นท่ี 1-2 ตาํบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 
เน้ือท่ี : 3,011.29  ตารางเมตร 
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สาขาแม่สอด 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 15 ปี  /  10 มกราคม 2556- 9 มกราคม 2571 ( เร่ิมเปิดดาํเนินการ) 
ท่ีตั้ง : 17 อาคารเทสโก ้โลตสั ถนนสายเอเชีย  ตาํบลแม่สอด   

อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 63110 
เน้ือท่ี : 2,670  ตารางเมตร 

สาขาศรีราชา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 
ผูเ้ช่า : บจ. อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ 
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 17 ปี 5 เดือน /  20 มีนาคม 2545 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟิค พาร์ค 
เน้ือท่ี : 2,586.88  ตารางเมตร 

สาขาบางแค 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ซีคอน บางแค จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
อาย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญา : 29 ปี 1 เดือน /  18 มิถุนายน 2537 – 17 กรกฎาคม 2566 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 607  ถนนเพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ชั้นท่ี 4F  อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์พาร์คบางแค 
เน้ือท่ี : 5,009  ตารางเมตร 
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ส่วนที่ 1 
(5) ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปัจจุบนั บริษทัมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รวมทั้งมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีท่ี
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ส่วนที่ 1 
(6) ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษทั 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เมเจอร์  
ซีนีเพลก็ซ์”) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์”, 
“อจีวี ีซีนีม่า”, “พารากอน ซีนีเพลก็ซ์”, “เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์”, “พาราไดซ์
ซีนีเพลก็ซ์” , “เมกา ซีนีเพลก็ซ์” ,หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 

  2. ประกอบธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ 
โบว์ล ฮิต” “ดีไซน์ คาราโอเกะ” ,“บลู-โอ ริทึ่มแอนโบว์ล”และลานสเก็ตนํ้ าแขง็
ในนาม “ซับ ซีโร่”  

  3. ประกอบธุรกิจให้บริการส่ือและโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ,พื้นท่ีภายในและ
ภายนอกของสาขาของเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และบริษทัในกลุ่ม 

  4. ประกอบธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ ภายในและภายนอกอาคารของบริษทั
และบริษทัในกลุ่ม 

  5. ประกอบธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 
 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
ทะเบียนเลขท่ี : 0107545000047 
โฮมเพจบริษทั : www.majorcineplex.com 
Email Address : ir@majorcineplex.com 
โทรศพัท ์ : 0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2511-5752 
ทุนจดทะเบียน : 896,266,347 บาท 
ทุนเรียกชาํระแลว้ : 887,576,343 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ : 1.00 บาท 

6.2 นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทีจํ่าหน่ายได้แล้ว 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง และคาราโอเกะและการบนัเทิง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 36,000,000 บาท 
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ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1221/39, 1239 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 78,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1221/39 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 23,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 1,400,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
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ช่ือบริษทั : บริษทั รัชโยธิน เรียลตี ้จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการส่ือโฆษณา 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั อดุร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 2,730,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 
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ช่ือบริษทั : บริษทั อจีีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 

                ทุนจดทะเบียน : 260,001,575 บาท 
 
                ช่ือบริษทั : บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเด้นท์ วลิเลจ เอก็ซิบิช่ัน จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั อจีีว ีเอก็ซิบช่ัิน จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา รวมทั้งใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั อจีีว ีไฟว์สตาร์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั ดิจติอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอปุกรณ์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน :  5,000,000 บาท 
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ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5427-36 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000  บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2512-0300 
โทรสาร : 0-2512-0301, 0-2512-0302 
ทุนจดทะเบียน : 675,902,500 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพือ่จดัทาํวิซีดีและดีวดีี และ

เพือ่ถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2512-0300 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทวี ีฟอรัม จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ส่ือและโฆษณาทางโทรทศันแ์ละวิทย ุ
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2512-0300 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอม็วดี ีจํากดั 
ประเภทธุรกิจ : จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2512-0300 
โทรสาร : 0-2930-3737 
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ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั แปซิฟิค มเีดีย เซลล์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2512-0300 
โทรสาร : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กทม.10900 
โทรศพัท ์ :  0-2511-5814 
โทรสาร : 0-2511-5810-2 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทาเลนต์ วนั จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการผลิตภาพยนตร์และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 59/1 ซอยสุขมุวิท 39 วฒันา กทม. 10110 
โทรศพัท ์ :  0-2261-7899 
โทรสาร : 0-2261-7890 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการเคเบ้ิลทีวี 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 991 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ : 0-2129-4638-9 
โทรสาร : 0-2129-4638-9 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : พฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
โทรศพัท ์ :  0-2660-9000 
โทรสาร : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
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ทุนจดทะเบียน : 1,316,105,475 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : พฒันาและบริหารศูนยการคา้ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
โทรศพัท ์ :  0-2660-9000 
โทรสาร : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ประเภทธุรกิจ : ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เลขท่ี 400/20 อาคารธนาคาร

กสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :  0-2673-3999 
โทรสาร : 0-2673-3988 
ทุนจดทะเบียน : 3,300,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋บตัรเขา้ชมการแสดง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กทม.10110 
โทรศพัท ์ : 0-2262-3969 
โทรสาร : 0-2262-3898 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและการบนัเทิง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61 Basnt Lok,vasant Vihar,New Delhi 110 057 India 
โทรศพัท ์ :  +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
โทรสาร : - 
ทุนจดทะเบียน : INR 400,000,000 x 0.4947 = 197,880,000 บาท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เค อารีน่า จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : บริหารสถานบริการร้องคาราโอเกะ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21(อโศก) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ : 02-669-9000 
โทรสาร : 02-669-9364 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
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6.3 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 
โทรสาร : 0-2654-5427 

 นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2470-1976 
โทรสาร : 0-2273-2279 

ช่ือบริษทั : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2470-1982 
โทรสาร : 0-2470-1998 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2470-3687 
โทรสาร : 0-2273-2279 

ช่ือบริษทั : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2470-1982 
โทรสาร : 0-2470-1998 

 ผู้สอบบัญชี 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์ : 0-2344-1000 
โทรสาร : 0-2286-5050 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

(1) ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
904,500,990 บาท เป็น 896,266,347 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 8,243,643 หุน้ มูลค่าตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 8,234,643บาท เน่ืองจากการหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP – W3) บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556  

  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 896,266,347.00 บาท เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 
887,576,343 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 887,576,343 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึง(บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2546 เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2546 ) 

(2) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 บริษทัไดรั้บอนุมติัใหมี้โครงการ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ESOP – W4) ต่อผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจให้กบับุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทัท่ีผ่านมา และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังานแก่บุคลากรของบริษทัให้มีความตั้งใจในการทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัในอนาคต 
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ                                   : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

(ยกเวน้เป็นกรณีตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิ) 

จาํนวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย   :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                          : หน่วยละ 0 บาท 

อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ                                           : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

อตัราการใช้สิทธิ                                                  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

( เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น                                               : เท่ากบั 15.44 บาทต่อหุน้ 

(เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ราคาน้ีไม่ถือ 

เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาตํ่ากว่าราคาตลาดเพราะคาํนวณ 

โดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายเฉล่ียของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
15  วนัทาํการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังน้ี 
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 (ระหว่างวนัท่ี 26 มกราคม 2555 – 15 กมุภาพนัธ์ 2555) 

วนัออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ                : เสนอขายภายใน 1 ปี นบัจากไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย
คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูก้าํหนดวนัออก         
และเสนอขาย 

จาํนวนหุ้นสามัญทีร่องรับการใช้สิทธิ :  8,690,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 881,897,219 หุน้  
ทั้งน้ีบริษทัจะเสนอขายหุน้รองรับน้ีใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิให้
แลว้เสร็จตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจาํนวน 8,690,000 หน่วย ท่ีเสนอขายตาม
โครงการ ESOP น้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดร้วม 12 คร้ัง โดยสามารถใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป ตรงกบัวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม (“วนัใช้
สิทธิ”) ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 12 (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) ตรงกบัวนั
ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 

 วนัใช้สิทธิคร้ังแรก : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่2 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่3 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่4 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่5 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่6 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-5 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่7 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-6 ) 
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 วนัใช้สิทธิคร้ังที่8 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-7 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่9 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-8 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่10 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-9 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่11 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-10 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-11 ) 

 

ผลการใช้สิทธิ ESOP- W4 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไม่มีผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
(ESOP – W4) ใชต้ามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัแต่อยา่งใด เน่ืองจากยงัไม่ครบระยะเวลา 2 ปี ตามเง่ือนไขการใช้
สิทธิคร้ังแรก 
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7.2   ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

ร้อยละ 
(ล้านหุ้น) 

1 นายวิชา พลูวรลกัษณ์ 306.14 34.49% 
2 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  80.64 9.09% 
3 ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 79.68 8.98% 
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  50.52 5.69% 
5 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  36.05 4.06% 
6 นางภารดี พลูวรลกัษณ์ 30.47 3.43% 
7 THE BANK OF NEW YORK MELLON 28.08 3.16% 
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20.06 2.26% 
9 MORGAN  STANLEY & CO> INTERNATIONAL PLC 16.54 1.86% 
10 PERSHING LLC 10.49 1.18% 

* บริษทัเหล่าน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นใหญ่และผูถ้ือหุ้นท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมเดียวกนักบักลุ่มพูลวรลกัษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย คุณวิชา พูลวรลกัษณ์ ,คุณภารดี  
พูลวรลกัษณ์ ,คุณวชิยั พูลวรลกัษณ์ เป็นตน้ หรือมีความเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี หากไม่มี
เหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลกาํไรสุทธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  761.99 781.67 811.14 

2. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท:หุน้) 0.91 0.90 0.92 

3. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 87.91 91.11 94.56 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.80 0.82 0.87 

     4.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน้) 0.20 0.43 0.39 

     4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท:หุน้) 0.60 0.39 0.48 
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7.4 หุ้นกู้ของบริษัททีย่งัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

สัญลักษณ์หุ้นกู้ วนัท่ีออกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ วนัออก
หุ้นกู้ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ 31 ธ.ค. 

56 
(ล้านบาท) 

อายุหุ้น
กู้ (ปี) 

วนัครบ
กาํหนด  

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ประเภท
ของการ
เสนอขาย* 

การจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ 
ณ 31 ธ.ค. 56 

MAJOR178A 10 สิงหาคม 
2555 

1,000 1,000 5 10 สิงหาคม 
2560 

4.60% PO A- 

MAJOR165A 15 พฤษภาคม 
2556 

800 800 3 15 พฤษภาคม 
2559 

3.54% PO A- 

รวม 1,800 1,800  

หมายเหตุ PO คือการเสนอขายในกรณีทัว่ไปใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกประเภท 
   PP คือการเสนอขายหลกัทรัพยแ์บบเจาะจง 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

Major Cineplex Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่2 

(8) โครงสร้างการจดัการ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
จาํนวนคร้ังที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษทั /
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ 3/4 - 
2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4 34.49% 
3. นายวีรวฒัน์ องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ 4/4 0.89% 
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4 3.43% 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4 0.06% 
6. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 3/4 - 
7. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4 0.44% 
8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

4/4 0.08% 

9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 - 

10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 - 

11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 3/4 - 
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  8.2  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โครงสร้างองคก์รของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) มีคณะ
ผูบ้ริหาร จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายวิชา พูลวรลกัษณ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจ
โบวล่ิ์ง 
รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงาน
วางแผนกลยทุธ์และนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ 

3. นางจินดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานบริหารพื้นท่ีเช่า 

4. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและการบญัชี 

5. นายกิตติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 

6. นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 

7. นายอภิชาติ  คงชยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
8. นางสาวสุดาพร  ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
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  8.3  เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพฒัน์ ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษทัในการให้
คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจการของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คุณสมบติัของ
เลขานุการบริษทั ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 

8.4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

 (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
ขอ้เสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10.6 ลา้นบาท โดยแยก
ออกเป็นค่าตอบแทนรายปีและเบ้ียประชุม จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพิเศษ จาํนวน 4.0 ลา้นบาท ซ่ึงโครงสร้างอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี. 

ช่ือ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

800,000 816,500 

2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 662,500 816,500 

3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฏฐ ์ กรรมการ 608,333 263,000 

4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 583,334 263,000 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 583,333 263,000 

6. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 500,000 263,000 

7. นายอรรถสิทธ์ิ ดาํรงรัตน์ กรรมการอิสระ 
(ลาออกมีผลวนัท่ี 14/2/2556) 

- 263,000 

8. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 500,000 263,000 

9. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 687,500 
 

263,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

10 นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

587,500 263,000 
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ช่ือ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

11.นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ 587,500 263,000 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

12.นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ 
(เร่ิมดาํรงตาํแหน่งวนัท่ี 
15/2/2556 ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

500,000 - 

 (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

ในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืนใหก้บัผูบ้ริหาร จาํนวน 7 
ท่าน คิดเป็นเงิน 21.09 ลา้นบาท 

(ค) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
โดยไม่นาํใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบติังานของ
กรรมการและพนกังานของบริษทั และเพื่อเป็นแรงจูงใจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจและทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอายมีุรายละเอียดดงัน้ี 

ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (ESOP-W4) ได้จดัสรรให้กรรมการและผูบ้ริหารของ 
บริษทัฯ ดงันี 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
จาํนวนหุ้น 

(ล้าน) 
นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานบริหารพื้นท่ีเช่า 0.35 
นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและการบญัชี 0.35 
นายกิตติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 0.35 
นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 0.25 
นายอภิชาติ  คงชยั รองประธารเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 0.35 
นางสาวสุดาพร  ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 0.25 
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8.5 บุคคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีพนกังานจาํนวน 2,901 คน เพื่อรองรับการใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้ท่ีเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์งและคาราโอเกะ โฆษณา และพื้นท่ีเช่าและศูนยก์ารคา้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับสาขาท่ีจะเปิดใหม่ด้วย โดยในปีน้ี MAJOR ได้เพ่ิมจาํนวนสาขาอีก 12 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนในต่างจงัหวดั เพือ่ใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน  

 

สายธุรกิจหลกั จํานวนพนักงาน 

สาํนกังานใหญ่ 244 

โรงภาพยนตร์ 1,625 

โบวล่ิ์ง 703 

ขายโฆษณา 48 

ขายพ้ืนท่ีเช่าและศูนยก์ารคา้ 168 

ส่ือภาพยนตร์ 113 

รวมจํานวนพนักงาน 2,901 

                           *ไม่รวมลูกจา้งชัว่คราว 

โดยบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนทั้งหมดใหแ้ก่พนกังานของบริษทั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 649,778,125.00 บาท รวม
ในส่วนของเงินเดือนโบนสั และเงินสบทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัค่าตอบแทนอ่ืนๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา 
เงินรางวลัการผลิต เป็นตน้ และบริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติัใหมุ่้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสร้าง
ความรู้สึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาองคก์ร 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี.- 

 (1) คณะกรรมการบริษทั 

คาํนิยาม 

1.1 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซ่ึงไม่ไดมี้ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน
ประจาํของบริษทั และไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั รวมทั้งเป็นอิสระจากผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และ
สามารถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํมีอาํนาจในการ
จดัการ และมีอาํนาจในการลงนามผกูพนักบับริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็น
กรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน (โดยนายอรรถสิทธ์ิ ดาํรงรัตน์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 
และนายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐดาํรงตาํแหน่งแทน เร่ิมวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 1/2556) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 11 คน เห็นว่าเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถใหค้วามเห็นดา้น
ธุรกิจอุตสาหกรรมบนัเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงลึก และวางแผนกลยทุธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในดา้นอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน 
การธนาคาร การบริหารสินทรัพย ์การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ทาํใหก้ารแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุมของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์ โดยการพิจารณาตดัสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์
ของบริษทัเป็นส่ิงสาํคญั  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง % ถือหุ้น 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - 
2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 34.49% 
3. นายวีรวฒัน์ องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ 0.89% 
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3.43% 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 0.06% 
6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 0.44% 
7. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ - 
8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  
0.08% 

9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - 
10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - 
11. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ - 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท คือ “นายวิชา พูลวรลกัษณ์ นางภารดี พูลวรลกัษณ์ นายวีรวฒัน ์
องคว์าสิฎฐ ์นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

 อาํนาจของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้

2. กรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั ได ้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

4. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่า
บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

6. การใดท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดว่าตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชี
กาํไร ขาดทุน การพิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
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วาระ และกาํหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมด หรือบางส่วนและกาํหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอน
กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 

2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยมิชักช้าในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้ม ในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ 
โดยระบุจาํนวนทั้งหมดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

3. คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหช้ี้ขาดตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

5. กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรือกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการรายใดเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการ
รายนั้นไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน 
ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฏฐ ์ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการบริหาร 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏิบัติงานและดาํเนินกิจการของบริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของกรรมการบริษทั 

3. ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 

4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือใหกู้ย้ืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึง
การเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนั หรือการชาํระหรือใชจ่้ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน 
และเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ ทั้งน้ี ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 60 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า  

5. มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

6. มีอาํนาจจัดทาํ เสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อ
คณะกรรมการ 

7. จดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั 

8. กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคลอ้งกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหค้ณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศสาํนกังาน 
ก.ล.ต. มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับริษทัหรือบริษทัย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้ง
นาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวภายใต้
ขอ้บงัคบั หรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
จาํนวน 3 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนไดผ้่านการอบรมหลกัสูตร “Audit 
Committee” ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษทั 3 คน 
ดงัน้ี 
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ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนด

ของตลาด หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมาย (Charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตอ้งรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงขอ้เสนอแนะและส่ิงท่ีตรวจพบให้
คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ การมีส่วนไดส่้วนเสียหรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน  
รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสํานักงานก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหพิ้จารณา
และอนุมติัรายการดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 4 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณา
จากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฏฐ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุม หรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการ
บริษทัควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บริษทัมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัเป็นผูมี้วิสัยทศันแ์ละมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ 
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

โดยกรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ  
นิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมรวมถึงอาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทั     
ไม่เป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานประจาํของบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งปัจจุบนัและในช่วง 3 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัย่อย และเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจ
ควบคุม  
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4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้        
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    

5. ไม่เป็นการไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7. สามารถทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลมิใหเ้กิดรายการท่ี
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพือ่ตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัได ้

โดยกรรมการอิสระทาํหน้าท่ีพิจารณาด้วยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้นโยบาย แผนการดาํเนินงาน และการ
บริหารงานของบริษทัให้ถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้และกฎหมายท่ีเกียวขอ้ง เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ใหมี้ความเท่าเทียมกนั 

อน่ึง การกาํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัดงักล่าว ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าท่ี
กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(2)   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การสรรหากรรมการ 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ราย 

จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จาํนวน 4 ราย ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหา กรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 จาํนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม และนาํเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดพ้ิจารณาอนุมติั  

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 100,000 หุน้ 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ
เร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และ  การใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อพจิารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 2556 ไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 
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 โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

     (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

สําหรับ กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการในท่ีประชุม
คณะกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะเขา้อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูซ่ึ่งตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ใน

การคดักรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์และความเขา้ใจ

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวติัการทํางานท่ีดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

9.3   การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

   ท่ีผา่นมา บริษทัทาํการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมฯ ของบริษทั  ผ่านการดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมฯ จะมีหน้าท่ีบริหารและดาํเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสูดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อ
บริษทั) และบริษทัไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดย
บริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั 

   นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดระเบียบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้
บริษทัยอ่ยใหมี้ขอ้บงัคบั ในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการสาํคญัอ่ืน
ใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้
บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาประกอบการจัดทาํงบการเงินให้ทนั
กาํหนดตามกฎหมายดว้ย 
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9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายในเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาความลบั โดยมีการแจง้มาตรการดงักล่าว
ผ่านทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการ
ระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดย คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัในการใช้
ขอ้มูลภายในดงัน้ี.- 

มาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

1) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบและปฏิบติัซ่ึงหนา้ท่ี
ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

2) คณะกรรมการบริษทัจะแนะนาํใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีทราบขอ้มูลภายในหลีกเล่ียงการ
ซ้ือขายหุ้นของบริษทัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญั รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และ 1 สัปดาห์หลงัการ
เปิดเผยขอ้มูล อนัอาจเป็นการกระทาํผดิพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัมาตรการดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีได้
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสําคญัคนใดกระทาํผิดวินัยจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บ
ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง  

9.5  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

   ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 นายชาญชัย ชัย
ประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และนายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 แห่งสาํนกังาน
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนของผูส้อบบญัชี ในปี 2556 จากบริษทัฯ เป็น
เงิน จาํนวน 6,803,000 บาท  ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืนจากผูส้อบบญัชี สาํนกังานผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสงักดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2555 ปี 2556 

1. ค่าสอบบญัชีของบริษทั 2,500,000 บาท 2,940,000 บาท 

2. รวมคา่สอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 6,400,000 บาท 6,803,000 บาท 

3. ค่าบริการอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

  

9.6   การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ในปี 2556 น้ีคณะกรรมการบริษทัยงัคงสืบสานเจตนารมณ์อนัมุ่งมัน่ในการท่ีจะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํเอาแบบประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริษทัมีระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใหค้วามสําคญัต่อ
สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยในปีท่ีผา่นมามี
รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจะรายงานใหท้ราบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1  นโยบายในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรข้ึนเม่ือปี 2552 โดยมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสรับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีสําคญั ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนบัสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดย
กาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือ
ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือ
แกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ทุน การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุม เป็นตน้  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 56-1)             

 

ส่วนท่ี 2 (9) การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 12 

3. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิ หรือการ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ได้
แจง้ให ้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

4. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้มูล
สาํคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั การจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมกิจการ เป็นตน้ 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายสิทธิของผูถื้อหุน้มาปฏิบติัและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิ
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลและสารสนเทศ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 3 
เมษายน 2556 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลากว่า 30 วนัก่อนการ
ประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลใน
รูปแบบเอกสารท่ีบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. เอกสารแนบ 3 ขอ้มูลพิจารณาประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเลือกตั้งกลบัเขา้มาแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระจาํนวน 3 คน 
5. เอกสารแนบ 4 ขอ้มูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 
6. เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลรายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชีและรายช่ือบริษทัย่อยท่ีใชผู้ส้อบ

บญัชีรายเดียวกนั 
7. เอกสารแนบ 6  รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่พนักงานของบริษทั

และ/หรือบริษทัยอ่ย 
8. เอกสารแนบ 7 คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชุม และ

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้มูลประวติักรรมการอิสระ (สาํหรับประกอบการมอบฉนัทะ) 
10. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบทัว่ไป) 
11. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข (แบบท่ีกาํหนดโดยกระทรวงพาณิชย)์ 
12. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค (แบบสาํหรับ custodian) 
13. หลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
14. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
15. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้
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ก่อนวนัประชุม 7 วนั ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกว่าตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้ไดมี้ระยะเวลาศึกษาขอ้มูลมากข้ึน 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงดว้ย
การใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง รวมทั้งจดัใหมี้อากรสแตมป์ไวบ้ริการในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ได้
นาํมาในการมอบฉนัทะ พร้อมทั้งจดัทาํป้ายสัญลกัษณ์สาํหรับ ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนแลว้ เพ่ือความสะดวกในการเขา้ออกท่ี
ประชุม โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 บริษทัไดน้าํเน้ือหาการประชุมซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดวาระการ
ประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุ้น รวบรวมจดัทาํเป็น “รายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556” เผยแพร่ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.3 การป้องกนักรณกีารจาํกดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น และไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ ทั้งในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 บริษทัไม่มี
การแจกโดยกะทนัหนัซ่ึงเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
สาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้   

1.4 การอาํนวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยการนาํระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช ้พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงใหก้บัผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองก่อนการประชุม 

บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุ้น
ทราบท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเขา้เยีย่มชมบริษทั และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคดิเห็น 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัและแสดง
ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดส้อบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งไดมี้การบนัทึก ขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัและแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทั้งคาํช้ีแจงของคณะกรรมการ
บริษทัและ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
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บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยรายละเอียดสาระสาํคญัของการซกัถามในระหว่าง
การประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสามารถใชอ้า้งอิงในภายหลงั และช่วยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการ
ประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได ้

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
มีคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปไดว้่าบริษทัยงัคงพฒันาการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ให้
มีความเคร่งครัดกวา่แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง   

หมวดที ่2   การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายในการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี.- 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 100,000 
หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ี
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมวาระการประชุมและนาํเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบ้ืองตน้ หากกรรมการอิสระ
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 เพ่ือพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2556 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้   

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 100,000 
หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ี
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  ซ่ึงมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และ  การให้ความยินยอมของผู ้
ไดรั้บการเสนอช่ือ แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสม ก็ใหน้าํเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 
2556 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 

 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเคร่งครัด โดย
ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสําคญัเพิ่มเติมอย่างกะทนัหัน  และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
สาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 
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 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ข้ึน นอกจากน้ีบริษทั
ยงัได้จดัทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะ
สําหรับ custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประชุมสําหรับให้ดาวน์
โหลดอีกดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง แต่มี
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ  โดยบริษทัไดเ้สนอใหมี้กรรมการอิสระเขา้ประชุม
และลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุ้น จาํนวน 2 คน คือ นายชยั จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ) และ  นายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
ใชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไวแ้ละแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การ
พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล  การพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแยก
เป็นรายบุคคล เป็นตน้ รายละเอียดการนบัคะแนนเสียงดงักล่าวมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีหากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนในภายหลงั 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีเกีย่วกบัการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดเท่านั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงได้พิจารณาช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียข้ึนใหม่ พร้อมกับกาํหนดเป็นนโยบายและ
มาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพิ่มเติม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ท่ีไดย้ึดถือปฏิบติัควบคู่กนัไป โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. พนกังานและครอบครัว 
2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 
3. ผูถื้อหุน้ 
4. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
5. นกักวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี.- 

1. พนกังานและครอบครัว 

 นโยบายเก่ียวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 
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1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทาํงานล่วงเวลา โบนัสประจาํปี การประกนัชีวิตและประกันสุขภาพ 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัใหมี้การอบรมและ
สมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของ
พนกังาน การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

4) บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้
รับความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

5) บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล  

2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

 นโยบายเก่ียวกับการดูแลลกูค้า 

1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทั ดว้ยการรับผดิชอบ เอาใจใส่ และ
ใหค้วามสําคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 

 ยึดมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
 การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตได ้เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
 พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การใหค้าํแนะนาํ 

และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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นโยบายเก่ียวกับการดูแลเจ้าหนี ้

1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
เช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั
เจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 

3. ผูถื้อหุน้ 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ 
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมติัการรายพิเศษ เป็นตน้  

2) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ี
ประชุม เป็นตน้ ผา่นทาง 

3) บริษทัตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 

4. คู่คา้ 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลคู่ค้า 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย 

2) บริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่คา้ทุกรายนําเสนอสินคา้/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้
ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 

 ตอ้งปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 
 การพิจารณาและตดัสินใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัในระยะสั้นและระยะยาว 
 ตอ้งรักษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมิใหมี้การรับสินบนหรือค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง

หา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอ่ืนๆรับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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5. นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

นโยบายเก่ียวกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

1) บริษทัเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการดาํเนินงานของ
บริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

2) บริษทัจะอาํนวยความสะดวกโดยจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนของบริษทัใหแ้ก่นกัลงทุนผ่านช่องทาง
เวบ็ไซต ์

3.2 มาตรการชดเชยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกรณไีด้รับความเสียหายจากการละเมิด  

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการชดเชยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นกรณีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดดงัต่อไปน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว 

ปัจจุบันบริษทัจัดให้มีการดูแลในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานอย่างทัว่ถึง และปฏิบัติตาม
นโยบายการดูแลพนกังานอย่างเคร่งครัด และไดจ้ดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และ/หรือขอ้เสนอแนะจากพนกังานไว้
สาํหรับเป็นช่องทางในการแจง้เร่ืองร้องเรียนของพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการทาํงาน 

ในปี 2556 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากพนกังานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด  

2. ลูกค้า และเจ้าหนี ้

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลกูค้า และเจ้าหนี ้

ปัจจุบนับริษทัไดมี้การดูแลลูกคา้ตามนโยบายการดูแลลูกคา้ และจดัใหมี้ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service) 
ข้ึนเพื่อเป็นศูนยร้์องเรียนสาํหรับลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ  

เพื่อป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ผูบ้ริหารจะพิจาณาคุณสมบติัของลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีทุกรายก่อนการทาํธุรกรรม เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาข้ึนในภายหลงั โดยพิจารณาตามหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ความน่าเช่ือถือ 

ในปี 2556 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้และเจา้หน้ีในกรณีความเสียหายจากการละเมิด 
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3. ผู้ถือหุ้น 

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ ถือหุ้น 

ปัจจุบนับริษทัดาํเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ทั้งสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ  
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชสิ้ทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย    

ทั้งน้ีบริษทัไดป้ระเมินผลและติดตามการดาํเนินการเพื่อป้องกนัความเสียหากจากการละเมิดของผูถื้อหุ้นโดย
ประเมินจากทั้งภายในองคก์ร ซ่ึงจะประเมินกบัฝ่ายจดัการท่ีดาํเนินการดูแลสิทธิ ผูถื้อหุน้ และประเมินผลจากภายนอก ใน
รูปของโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ซ่ึงประเมินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน เป็นประจาํทุกปี   

ในปี 2556 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุน้กรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มีความเสียหายจาก
เร่ืองอ่ืนๆ หรือขอ้ร้องเรียนในการจาํกดัสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ  

4. นักวเิคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงนิ  

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์และนกัลงทุนจากสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการดาํเนินงานของริษทั 
และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตอยา่งเป็นประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 คร้ัง อีกทั้งยงัมี
การจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามขอ้มูลผ่านทางนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation - 
IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ one on one และ group meeting หรือทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

ดงันั้นท่ีผ่านมาบริษทัจึงไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนจากการไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลจากนักวิเคราะห์ นกัลงทุน และ
สถาบนัการเงินแต่อยา่งใด 

3.3 กลไกการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น  

2. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหมี้ช่องทางการส่งขอ้เสนอแนะถึงกรรมการบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
หวัขอ้นกัลงทุน 

3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง 
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 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  โดยการไม่เปิดเผยและเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีกระบวนการดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้เบาะแส โดยในเบ้ืองตน้
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาํการรวบรวมสรุปเร่ืองดังกล่าวเพ่ือนาํแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
พิสูจนห์าขอ้เทจ็จริง และหากพบวา่เป็นขอ้มูลท่ีกระทบต่อบริษทั จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป  

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1  ผลการปฏิบัตินโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

 ในรอบปี 2556 บริษทัไดท้าํการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถว้น 
ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นทางผา่นช่องทางระบบ online ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั อีกทั้งไม่เคยถูกสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่
เป็นไปตามกาํหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัไดด้าํเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ และ
ปฏิบติัตามกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

 นอกจากน้ีบริษทัยงัได้นาํขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษทัเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ และ
จดัใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับปี 2556 ไวด้งัต่อไปน้ี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจท่ีเพียงพอ การเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั รวมถึงพจิารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั ให้ความเห็นชอบ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ การ
อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 

3. ทั้งน้ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งปฏิบติัตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้นุมติัวงเงิน
ค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถึงส่วนท่ี
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กรรมการไดรั้บจากการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทั เช่น ท่ีปรึกษา และรวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการและการทาํหนา้ท่ี
อ่ืน เช่น ท่ีปรึกษาในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

4. ในการกาํหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการท่ีทาํหน้าท่ีในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนจากบริษทั มิใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณานาํเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทน
กรรมการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เพ่ืออนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 10.6 ลา้นบาทต่อปี แก่กรรมการซ่ึงมิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัยอ่ย 

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัได้มีการจัดทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบติังาน และกลัน่กรองงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

คณะกรรมการบริษทั 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทั้งหมดจาํนวน 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การประชุมใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการจดัส่งระเบียบวาระการประชุม
และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้
กรรมการอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วม
การประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซักถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย เพื่อใหก้รรมการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้ 

สําหรับการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผูส้อบบญัชี และท่ี
ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
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ทั้งน้ี รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ังที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษทั /
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

การเข้าร่วมประชุม
สามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ 3/4  

2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4  

3. นายวีรวฒัน์ องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ 4/4  

4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4  

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4  

6. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 3/4  

7. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4  

8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

4/4  

9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4  

10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4  

11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 3/4  

คณะกรรมการบริหาร 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั พิจารณากาํหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจาํปี 2556 ของบริษทัเพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั ติดตาม กาํกบั และควบคุมใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัและตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาส
ตลอดปี 2556 รวมถึงผลประกอบการประจาํปีใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบ
การเงินของบริษทัและบริษทัย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกเดือน 
รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ร่วมกนั และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลสรุปเร่ืองท่ีสาํคญัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม และไดใ้หค้วามเห็นจากการทาํหนา้ท่ีผา่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 
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สําหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 10 คร้ังโดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี.- 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร้ังที่เข้าประชุม /

จาํนวนคร้ังทั้งหมด 
1. นายชยั จรุงธนาภิบาล 10/10 
2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 10/10 
3. นายนฤนาท รัตนะกนก 9/10 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การทาํหนา้ท่ีสรรหา 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการที่พน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 จาํนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซ่ึงกรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดพ้ิจารณาอนุมติัดงักล่าว  

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 1 คร้ัง โดยกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 

การทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษทัซ่ึงมิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร และกาํหนดรายละเอียดการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 
2556 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทน
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกัน ตลอดจนคาํนึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้าํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาอนุมติัดงักล่าว  

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 1 คร้ัง โดยกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 

4.5 ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน  

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น เช่ือถือได ้เพียงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสาํคญัท่ีอาจกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัได ้โดยมอบหมายใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนใน
การส่ือสารกบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ทัว่ไป และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  และสามารถดูไดจ้ากเวป
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ไซต์ของบริษทั ซ่ึงใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ 
ขอ้มูลทางการเงิน  ข่าวบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทั  รายละเอียดการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามขอ้มูลของบริษทัไดอ้ย่าง
สะดวกยิง่ข้ึน    

  บริษทัไดจ้ดัทาํแผนนกัลงทุนสมัพนัธ์โดยสงัเขป และแผนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงแลว้แต่โอกาส
และความเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัประชุมนกัวิเคราะห์เป็นประจาํไตรมาสละ 1 คร้ัง และในกรณีหากนักัวิเคราะห์ประสงคท่ี์
จะสอบถามขอ้มูลในเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม บริษทักจ็ะเชิญใหน้กัวิเคราะห์เขา้มาพบฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นกรณีๆ ไป  

2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจัดข้ึนเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น โดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และองคก์รอ่ืนๆ  

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1  นโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะกาํกบัดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ย
ตระหนกัถึงประโยชน์และความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยใหก้ารบริหารงานและการดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และส่งผลให้บริษทัเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มคุณค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจึงไดก้าํหนดหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีเป็นนโยบายท่ี
ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน และคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดนโยบายการกาํกบั
กิจการท่ีดีต่อไปน้ี 

 การคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย 

 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทัว่ถึง 
เท่าเทียมกนั และภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก เช่น ผา่นทางเวปไซตข์องบริษทั เป็นตน้  

 การปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลและการบริหารงาน
ดว้ยความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลโยชนต่์างๆ  
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 การบริหารงานดว้ยความโปร่งใสภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 การควบคุมและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 การดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เพือ่เสริมสร้างใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็  

 คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสําคญั  ดังนั้น
ประธานกรรมการของบริษทัจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ   

  สาํหรับกระบวนการสรรหากรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิธีการท่ีเป็นทางการและยดึหลกั
ความโปร่งใสไวเ้ป็นสําคญั โดยปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผูส้รรหาบุคคลผูด้ ํารงตาํแหน่งกรรมการโดยทาํการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ 
ความสามารถ ประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการบริษทั และ/หรือในคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ  และเม่ือคดัเลือกกรรมการท่ีเหมาะสมได้แลว้ จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งเป็น
กรรมการต่อไป 

  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ โดย
เปิดเผยช่ือกรรมการรายบุคคล ตาํแหน่ง อายุ ประวติัการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ประสบการณ์ทาํงาน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร โดยไดเ้ปิดเผยไวผ้า่นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5.3 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

 คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรรมการและฝ่าย
บริหารชดัเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้าขอ้มูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณา
เร่ืองต่างๆ  

 คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัท่ีจะใหกิ้จการของบริษทัมีความมัน่คง และมีความสาํเร็จทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืน
อยู่ไดใ้นระยะยาว จึงไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงกาํหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคาํนึงถึงการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด 
และความมัน่คงในระยะยาวของบริษทัและของผูถื้อหุน้ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการของ
ฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 56-1)             

 

ส่วนท่ี 2 (9) การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 26 

 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้าํในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอน
การอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนระหว่างผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการกบัผูบ้ริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลอาํนาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกนัไดอ้ยา่งอิสระ  

5.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างผูถื้อหุน้ กรรมการ และฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพื่อผลประโยชนข์องบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั โดยยดึถือการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด รวมทั้ง
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 

 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันกับ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้มมีส่วนร่วมในการ
พิจารณารายการ และกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการท่ีนําเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ในรายงานประจาํปี  

5.5 จริยธรรมทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Conduct) 
เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานในหน้าท่ี และยึดถือประพฤติปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ
และเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละสุจริต การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ย
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การรักษาความลบั 
และการใชข้อ้มูลในทางท่ีผิด ตลอดจนเร่ืองการรับสินบน ของขวญั และของรางวลั ทั้งน้ี ไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัจะติดตามและดูแลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
การดาํเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอนัดี 
นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั
มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี.- 
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กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 35) 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 65)  

5.7 การรวมหรือแยกตําแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอาํนาจการบริหารงาน  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดแบ่งแยกขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงการกาํหนดให้บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั  ผูด้าํรง
ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกนั
ไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั และสามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได ้

5.8 บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริษทัไดท้าํหนา้ท่ีในการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัการดาํเนินงาน รวมทั้งกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณท่ีกาํหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ใหค้วามเห็นชอบในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่
แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีเขา้ใหม่ และดาํเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานเดิม เพื่อให้เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้
มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

 คณะกรรมการบริษทัได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ  ซ่ึงจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไดมี้การ
ทบทวนระบบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 คร้ัง และดาํเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 
และจดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมีหนา้ท่ี
ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ   
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 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี  2557 นั้ น  ในช่วงเดือนธันวาคม  2556 เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมประจาํปีเพ่ือใหค้ณะกรรมการรับทราบกาํหนดการประชุมล่วงหนา้ตลอด
ทั้งปี ทั้งน้ีเพือ่ใหก้รรมการสามารถวางแผนล่วงหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้

 ในการกําหนดจํานวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุม
ประจาํปีพร้อมระบุเร่ืองท่ีตอ้งพจิารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
ท่ีตอ้งพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ังล่วงหนา้ เช่น การจดัประชุมในเดือนมีนาคมเพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 
และกาํหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษทั, การจัด
ประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธนัวาคม เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินสอบทานรายไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3 รวมถึง
การจดัประชุมในเดือนธนัวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

 ในการจดัประชุมแต่ละคร้ังในปี 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชุมให้แก่
กรรมการพิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุม และไดมี้การจดัทาํเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม  

 การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และมีเลขานุการคณะกรรมการ 
และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ขอ้ซักถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของ
กรรมการดว้ย เพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุมประมาณ 1-2 
ชัว่โมง ซ่ึงเป็นเวลาเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนาํเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสําคญักนัได้
อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ทั้งน้ีประธานกรรมการไดส่้งเสริมใหก้รรมการในท่ีประชุมใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และสอบถามท่ี
ประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกคร้ัง 

5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ  

โดยในเดือนธนัวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” 
(CG Self Assessment) นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัทาํการพิจารณาเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงานและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงานใหดี้ข้ึน  

5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการข้ึน โดยในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนั  
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5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมเพื่อพฒันาและใหค้วามรู้แก่
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2556  
สรุปมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10 คน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ 
Director Certification Program (DCP) จากสถาบนั IOD เรียบร้อยแลว้  

 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล 
ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการใหม่   

 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดทาํรายงานเพื่อทราบเป็นประจาํถึง
แผนการพฒันาและสืบทอดงาน ซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ตรียมความพร้อมในเร่ืองผูสื้บ
ทอดงานในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้วแ้ลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดโครงสร้างสําหรับการพฒันาผูบ้ริหาร โดยมอบหมายให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานเป็นประจาํทุกปีถึงส่ิงท่ีไดด้าํเนินการไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคู่กบัแผนการสืบทอดงาน 
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 10.    ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมไปถึงการรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  

 
1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
  บริษทัให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและ

เป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงการยึดกติกาในการแข่งขนัอย่างเสมอ
ภาค โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซ่ึงความ
เส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั และ/หรือขดัต่อขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยทางบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการ
ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ไวด้งัน้ี 

 
- บริษทัมีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่คา้ทุกรายนาํเสนอสินคา้/บริการไดโ้ดยเท่าเทียมกนั การ

พิจารณาและตดัสินใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัในระยะสั้นและระยะยาว 

- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
- มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ ์สร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ 

และประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว  และปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความเท่า
เทียมกนั 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

- ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและ 
พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและ
ไม่สนบัสนุนสินคา้ หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- มุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาเพื่อ
ใชป้ระโยชนข์องตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส 
และทัว่ถึง ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  
โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  ผา่นทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง 
ๆ  ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทาง

ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตาม
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กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษทั
กาํหนดแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

 
- สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต 
- จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือ

ยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

- หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รัพยสิ์นหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใด ท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 

- บริษัทเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคู่มือ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัประเด็นการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัได้กาํหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกันบรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดจากการดาํเนินการของบริษทั และกาํหนดช่องทางการส่ือสารกบัสาธารณชน ลูกคา้ หรือประชาชนอย่าง
ทนัท่วงที เม่ือมีขอ้กงัวลเกิดข้ึน ยิง่ไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัถึงความเท่า
เทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อพนกังาน ประชาชน คู่คา้ หรือลูกคา้ รวมไปถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางการหรือทางจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุ
เพศ การศึกษา รวมไปถึงไม่ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานมีการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
4.  การปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  บริษทัใหค้วามสาํคญัการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม เทียบเท่ากบัเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ

ดา้นอ่ืนๆของบริษทั โดยบริษทัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการจา้งงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษทั ก า ร ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบ แทนแ ล ะ
ค่าชดเชย การพฒันาดา้นบุคลากร และการเกษียณจากการทาํงาน โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูด้าํเนินการในเร่ืองน้ีใหเ้ป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานและครอบครัว ดงัน้ี 

 
- บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถ

วดัผลได ้อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทาํงานล่วงเวลา โบนัสประจาํปี การประกนัชีวิตและประกนั
สุขภาพ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง อาทิ จดัให้มีการ
อบรมและสมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 
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- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผล
งานของพนกังาน การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

- บริษัทคาํนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคญั และเปิดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรียนกรณี
พนกังานไม่ไดรั้บความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

- บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือ
ต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล  

5.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษทัมีนโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยดึหลกัความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เพือ่สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัต่อ
การรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดับแรก โดยให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

 
- ยึดมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
- ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
- การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
- ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิต

ได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
- พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้คาํแนะนาํ 

และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.  ความรับผดิชอบส่ิงแวดล้อมและสังคม 
  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดเร่ืองการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและตอบแทนสังคม

ในรูปแบบของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม โดยบริษทัไดเ้นน้ถึงการผสมผสานระหว่าง
ความมุ่งมัน่พฒันาทางธุรกิจให้สอดคลอ้งไปกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยสนับสนุนและให้
ความรู้กบัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน ตามนโยบายเก่ียวกบัการ
ดูแลและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มสังคม ดงัน้ี 

 
- ใส่ใจกบัระบบการจดัการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจดัการพลงังาน 
- ส่งเสริมและจดัให้มีกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสํานึก ในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร รวมถึงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริมการรีไซเคิลวสัดุภายในบริษทั  
- นาํนวตักรรมใหม่ๆ และร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนาํ มาสู่การปฏิบติั

อยา่งเป็นรูปธรรม ใหผู้บ้ริโภคจบัตอ้งได ้เช่น  การผลิต Friendly POP ถงัป๊อปคอร์นยอ่ยสลายได ้100% ใน 180 วนั ซ่ึงทาง
บริษทัได ้ร่วมกบั กลุ่ม ปตท. ในการพฒันาสร้างคุณคา่ใหก้บัผลิตภณัฑ ์และนาํนวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดลอ้มไปสู่ยงัผูบ้ริโภค 
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- ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสทาง
สังคม ใหส้ามารถเติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุ ใหส้ามารถช่วยตวัเอง พ่ึงพาตวัเอง และดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข อีกทั้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย
ราชการ องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รสาธารณกศุล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทาํกิจกรรมสาธารณประโยชนด์า้นอ่ืนๆ 
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(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มี
และรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในส่วนต่างๆ 
ทั้ ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม, การบริหารความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนระบบการตดัสินใจ การกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และการกาํหนดวงเงิน
อนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมีการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัของพนกังานแต่ละสายงานไวอ้ย่างชดัเจน 
การกาํหนดกรอบปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของ
บริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงผูส้อบ
บญัชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบทั้ งในด้านการเงิน การดําเนินงาน และในด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัได้
ดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจาํนวน 10 คร้ัง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทาํ
รายการระหว่างกนั ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองจริยธรรมโดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติั ใน
การใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึง
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อส่วนตน
หรือผูอ่ื้น ดงัน้ี  

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบท
กาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู ้บริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคญั รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ควรหลีกเล่ียงหรืองด
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน  

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัมีนโยบายจดัใหมี้การอบรมภายในให้กบัพนกังานของบริษทั เพ่ือพฒันาใหพ้นกังานมีทกัษะความรู้ โดย
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และจากคาํแนะนาํของผูมี้ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังาน
เขา้อบรมและสัมมนากบัหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัรา
ท่ีเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น คือ ในกรณีปกติทีบริษทัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อการ
ลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไร
สุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั
อาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจาํเป็นของ
บริษทั เช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทั เป็นตน้  

การควบคุมภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจาํปี 2556 ฉบบัลงวนัท่ี 7 
กุมภาพนัธ์ 2557 ข้ึน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีแบบประเมินดงักล่าวไดน้าํเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 แลว้ 

การพิจารณาจดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษทัไดพ้ิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั 
ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม, ส่วนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง, ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหาร, ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และส่วนท่ี 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริษทัมี
ความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ   

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอแลว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการพฒันา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  
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การประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2556 
แลว้ มีสาระสาํคญัทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1  องค์กรและสภาพแวดล้อม 

- คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น
ประจาํทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีท่ี
สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision ของบริษทัให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละ
หน่วยงานทราบและนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว
ทางบริษทัจดัใหมี้การติดตามผลเดือนละคร้ัง เพื่อรายงานความคืบหนา้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไ้ข อีกทั้งยงัมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

- คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าฝ่ายบริหารได้
จดัทาํอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึง
ปัจจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งไดพิ้จารณาทบทวนถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานพนักงานในบริษทัแลว้ว่ามีความรู้และความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายได้จริง โดย
วิเคราะห์ถึงการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมถึงไดก้าํกบัดูแลให้มีหน่วยงานทาํหนา้ท่ีคอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ
ดาํเนินธุรกิจดงักล่าวอยูเ่ป็นประจาํ 

- บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และ
ในแต่ละปีจะมีการทบทวนโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานว่ายงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง
ไปหรือไม่ เพื่อใหมี้การดาํเนินงานท่ีมีประสินธิภาพ โดยสาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกว่า Support center ไดจ้ดัแบ่ง
โครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ซ่ึงทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี โดยใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัภายในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและคู่คา้ของบริษทั โดยมีการกาํหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไว้
อยา่งชดัเจน 

- บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การ
จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังาน มีอยูใ่นรูปแบบคู่มือปฏิบติัการ (Operation manual) และแผนผงัการปฏิบติังาน (Business process flow) ทั้งน้ี
บริษทัไดมี้การทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เพ่ือทาํการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริษทั
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อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพฒันาระบบและการปฏิบติังานดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุม้ค่า เกิด
ประโยชนสู์งสุดและเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและป้องกนัการทุจริต 

- ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชน์
ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบติังานในเร่ืองความเป็นธรรมต่อคู่คา้ท่ีใชก้บัคู่คา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัท่ีผิดไปจากวิธีการ
ดาํเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถึงชุมชนและสังคม ดว้ยการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม
กนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

ส่วนที ่2  การบริหารความเส่ียง 

- บริษทัไดมี้การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจยั ทั้งภายนอก
และภายในและสัญญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือท่ีบริษทัจะรีบดาํเนินการจดัการและบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดท้าํการวิเคราะห์อยา่งระมดัระวงั ถึงเหตุการณ์ท่ีจะทาํใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไดร้ะบุ
ไวน้ั้ นเกิดข้ึน เพื่อให้เป็นสัญญาณเตือนภยัในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั 

- บริษทัไดก้าํหนดมาตรการใหมี้การประเมินการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความ
เส่ียงอนัจะเกิดความสูญเสียต่อองคก์ร 

- บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพ่ือรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน 
หรือตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทางต่างๆในการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อ
รับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ
ปัจจยัความเส่ียงใหมี้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญั
ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหล่านั้น เพือ่ใหบ้ริษทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

- บริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีการรายงาน
ต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการทุกเดือน 

ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหาร  

- บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล
สารสนเทศ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และไดมี้
การจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- บริษทัได้กาํหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั และได้กาํหนดไวเ้ป็น
นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงบริษทั
ห้ามมิให้ผูมี้ส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีในการตดัสินใจอนุมัติ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดมี้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามสัญญาในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เกียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล
ผกูพนับริษทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้การติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย โดยบริษทัไดส่้งใหก้รรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัได้
ส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพื่อรักษาผลประโยชนข์องบริษทั  

- บริษทัไดมี้มาตรการท่ีจะใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โดยบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานดา้นกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัประกาศใช ้และทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาและให้ขอ้มูลดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัตลอดจนจัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ท่ีกาํหนด 

ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

- บริษทัได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคญั เพื่อให้
คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้ และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลงั (ถา้มี) บริษทัก็
จะจดัใหมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการในวนัประชุม ทั้งน้ีหากในระหว่าง
การประชุมมีการใชข้อ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก้็จะให้หน่วยงานหรือผูท่ี้เกียวขอ้งจดัทาํขอ้มูลมารองรับการ
พิจารณาระหวา่งการประชุม เพือ่ใหท้นักาลต่อการพิจารณาตดัสินใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ีผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบักรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือเป็นการ
ใหข้อ้มูลแก่กรรมการบริษทัโดยจดัส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
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- บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระสาํคญั รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคา้น (ถา้มี) และไดใ้ห้คณะกรรมการบริษทัรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ
ประชุมคร้ังถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติมเน้ือหาในรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

- บริษทัไดจ้ัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ย่างเป็น
สัดส่วน ส่วนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทาํธุรกรรมหน่ึงนั้น บริษทัจะเร่ง
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและจดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั
ไดมี้การปรับนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปัจจุบนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบั
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

ส่วนที ่5  ระบบการติดตาม 

- บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจประจาํปีเพื่อขออนุมติักบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่าย
บริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกับเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย 

- บริษทักาํหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบติังานรายวนั รายสัปดาห์และรายเดือนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชุมแต่ละระดบัของพนกังานและฝ่ายบริหาร เพื่อรายงาน
ความคืบหนา้และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การติดตาม
ผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัสามารถปรับวิธีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ ท่ีมากระทบต่อเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

- ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูก้าํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน และไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามเช่ือมัน่ถึงการควบคุม
ภายในของบริษทัอย่างสมํ่าเสมอว่า การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนทั้งภายในภายนอกองคก์ร และ
การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ
ดา้นการควบคุมภายใน โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งน้ีจะมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคล่ือนไหวของการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

- บริษัทได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นประจาํทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายใน
ใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

- บริษทัมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพิ้จารณาถึงขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระสาํคญัทุกคร้ัง โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อแกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทุก
เดือน อีกทั้งยงัไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ส่วนท่ี 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง หนา้ 7 

- หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนา้ใน
การปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสําคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจาํทุกเดือน  

- ฝ่ายบริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีไดท้าํ
การตดัสินใจดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนยัสําคญั รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริต หรือการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งน้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธ์ิและสามารถขอใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ได้ โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง
เหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบติังานท่ีฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินของบริษทัอย่างมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  

  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

   เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2550 บริษทัได้แต่งตั้ ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย  ์ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 6 ปี 
และเคยไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในหลายหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร 
Audit Based Audit, หลกัสูตร Internal Control Integrated Framework, หลกัสูตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.), หลกัสูตรการป้องกนัการทุจริตในองคก์ร, การทาํความเขา้ใจและทดสอบการควบคุม
ภายใน จาก สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ เป็นตน้ นอกจากนั้น นายนิพนธ์ สุนทราจารย  ์ยงัมีความเขา้ใจใน
กิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม 

   ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3 
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ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 1 

12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ใน ปี 2556  (โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เติม) 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 23.72 

รายได้   

1. เงินปันผลรับ 3.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

   

2. รายไดอ่ื้น 1.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่า
สาธารณูปโภค 

27.73 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง 
โดยประกอบดว้ยสาขาฉะเชิงเทรา สาขาทอง
หล่อ 
 และสาขาเอสพลานาด ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.97  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 1.64  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน  26.47  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ  5.52  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 2.90  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 50 และถือ
หุน้ทางออ้มผา่นบ
มจ. สยามฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเมน้ท ์
(บริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ) ในอตัรา
ร้อยละ 11.86 

ค่าใช้จ่าย    

1.ดอกเบ้ียจ่าย 1.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
 8 ต่อปี 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.47  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯ ถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 33.00 

รายได้   

1. ค่าบริหาร
จดัการและ
ค่าตอบแทน
บริหาร

37.55 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์
ซ่ึงเป็น 
รายการปกติทางการคา้และเป็นราคาตลาดซ่ึง
ผา่นความเห็นชอบ 
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ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 2 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

อสงัหาริมทรัพย ์ จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ค่า
สาธารณูปโภค 

24.76 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคท่ี 
บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ 
 ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้และเป็น 
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

3. เงินปันผลรับ 105.63  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

   

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

136.57 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง 
ภายใตพ้ิน้ท่ีการบริหารจดัการของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์
 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรายการ
ปกติทางการคา้ 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ตน้ทุนค่า
โฆษณา 

6.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
 
 

3.ค่าใชจ่้ายอ่ืน          1.30          เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 1.51  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 8.86  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ  3.46  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.97  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.07  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหนา้
จากการใหเ้ช่า
ท่ีดิน (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

28.10  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 56-1)             

 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 3 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

เงินมดัจาํ (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

120.00  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 
 
หน้ีสินตามสัญญา
เช่าการเงิน 
(รวมอยูใ่น "เงินกู้
ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน") 
 

 
 
20.65 

  
 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเกต็เมเจอร์ บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯ ถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 40.00 

รายได้   
1. เงินปันผลรับ 20.00  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายไดอ่ื้น 4.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 2.39  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน  1.81 เงินท่ีบริษทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอทาํคืนในเดือน
ถดัไป 

บจ.พวีอีาร์ บลูโอ  
เอน็เตอร์เทนเมนท ์

กิจการร่วมคา้ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางตรงร้อยละ 
49.00 

ลูกหน้ีอ่ืน 3.98 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เมเจอร์ กนัตนา 
บรอดแคสต้ิง 

กิจการร่วมคา้ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางออ้มผา่นบมจ. 
เอม็ พิคเจอร์ส เอน็
เตอร์เทนเมน้ท ์
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ) ร้อยละ 
41.11 

รายได้    

1. ค่าบริหาร
จดัการ 

0.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าเช่าและ
บริการ 

1.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

3. ค่าโฆษณา 0.19 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

4. เงินปันผลรับ 6.75 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

ลูกหน้ีการคา้ 0.32  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.04  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เค อารีน่า กิจการร่วมคา้ท่ี
บริษทั 

รายได้ 
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ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 4 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 ฯ ถือหุน้ทางตรง
ร้อย 

ค่าบริหารจดัการ 
1.51 

เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 ละ 50.00 ลูกหน้ีการคา้ 0.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
  เจา้หน้ีอ่ืน 1.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 
 
 
 
บจ. แมคไทย 

 
 
 
 
บริษทัท่ีคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
รายได้  

  

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่า
สาธารณูปโภค 

32.31 เป็นการใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย  
ประกอบดว้ยสาขารัชโยธิน สุขมุวทิ รังสิต 
สาํโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ค่าโฆษณา 4.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

3. ดอกเบ้ียรับ 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

4. รายไดอ่ื้น 1.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 2.12  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน  0.05  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าการเงิน 

1.77  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.06  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหนา้
จากการใหเ้ช่า
ท่ีดิน (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

15.58  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

5.24  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด บริษทัท่ีคุณวชิาและ 
คุณภารดี พลูวร

ค่าบริการท่ีปรึกษา 23.40 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ อตัรา
เดือนละ 1.95 ลา้นบาท โดยมีอายขุองสัญญา 
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ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 5 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ลกัษณ์ ถือหุน้ร้อย
ละ 70 และร้อยละ 
25 ตามลาํดบั 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาท่ี
ตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสญัญา  เป็นการคิด
ค่าตอบแทนอยูท่ี่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได ้
ซ่ึงตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบัประธานบริหารของ
บริษทัท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยถือวา่ตํ่ากวา่ ทั้งน้ีคุณวิชาไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืนใด 

บจ.เวล ซีนีเพลก็ซ์ บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 20 
ตามลาํดบั และคุณ
วชิา  
พูลวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 10 

รายได้    

1. รายไดค่้า
บริหารจดัการ 

4.80 รายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 4 แสนบาท 
เป็นค่าบริหารศูนยข์องสาขาป่ินเกลา้ในส่วน
ของบิดาคุณวิชา เป็นรายการปกติทางการคา้ 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าเช่าอุปกรณ์ 18.51 ค่าเช่าอุปกรณ์อตัราเดือนละ 1.8 ลา้นบาท เป็น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํนวน 8 โรง 
โดยมีอายขุองสัญญา 15 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  ซ่ึง
ไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด เทียบไดก้บั
ราคาอุปกรณ์โดยรวมของโรงภาพยนตร์
ทั้งหมดของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ ซ่ึงมีโรง
ภาพยนตร์ อีจีว ี  

เงินมดัจาํ 0.10  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

หจก.เวล 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์

บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 50 และร้อย
ละ 10 ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

26.22 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการส่วนกลางเพื่อ
ดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาป่ินเกลา้ โดยมี
ค่าเช่า 800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายุ
ของสญัญา 15 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
1 กมุภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  
ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 
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ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 6 

บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.20 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํคา้งรับ 0.10  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.62  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 
 
 
บจ.เพชรป่ินเกลา้ 

 
 
 
บริษทัท่ีคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 99.99 

 
 
 
ค่าใช้จ่าย 

   

1. ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

30.37 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
(ป่ินเกลา้) ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ 

2. ค่าโฆษณา 0.30  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.62 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.33  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 1.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่นบ
มจ.สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
11.86 และถือหุน้
ทางออ้มผา่น บจ.รัช
โยธิน 
 อเวนิว ร้อยละ 
50.00 

รายได้    

ค่าบริหารจดัการ 0.81 เป็นรายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 22,500 
บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่า
สาธารณูปโภค 

1.43 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสาํหรับการเช่า
พื้นท่ีเพื่อสาํหรับสาํนกังานของบริษทัฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียจ่าย 0.65  เป็นรายการท่ีเกิดการดาํเนินธุรกิจปกติ อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 

ลูกหน้ีอ่ืน  9.32  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอส เอฟ ดีเวลอป
เมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่นบ

ค่าใช้จ่าย   
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บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

มจ.สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
11.62 

  
1.ค่าเช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

35.19 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.49 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 4.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.พวีอีาร์  
บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางตรงร้อยละ 
6.41 

รายได้   

  เงินปันผลรับ 1.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

บจ. เวล แพลน คอน
สตรัคชัน่ 

บริษทัท่ีคุณวชิาและ 
คุณภารดี พลูวร
ลกัษณ์ ถือหุน้ร้อย
ละ 50 และร้อยละ 
45 ตามลาํดบั 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ว ีฟิตเนส 
บริษทัท่ีคุณภารดี 
พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
99.99% 

รายได้   

  

1.ค่าบริหารจดัการ 0.61 เป็นรายไดค่้าบริหารงานท่ีคิดตามอตัรา
เงินเดือนและค่านายหนา้ของพนกังานบริษทัฯ 
ท่ีทาํงานให ้ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และ
เป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  
2.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และ
สาธารณูปโภค 

2.05 เป็นการใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

  3.รายไดอ่ื้น 0.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีการคา้ 1.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน 0.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่นบ
มจ.สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย   
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บุคคล/ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2556 

 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

23.72 

  

1.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และ
สาธารณูปโภค 

11.99 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา
นาด เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบวล่ิ์ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน 16.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 1.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

Major Cineplex Group Public Company Limited 
 

ส่วนที่ 3 
(13) ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคัญ 
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีงวด ปี 2556 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล จากบริษทั ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นว่า ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2556 และ งบกาํไรขาดทุนรวมและ งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคญัม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าปฎิบติัตาม
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฎิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว  ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจัดทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ บริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ 

รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้และ
ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดทุจริตหรือการ
ดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึง
รายงานท่ีเก่ียวโยง หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กนั ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่า
พอใจ  และสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย                      

ณ 31 ธนัวาคม 2556 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
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งบก าไรขาดทุน 
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งบกระแสเงินสด 
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

 
หมายเหตุ * ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิฯ ไดก้  ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูด้  ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เกินกวำ่ 1.5 
ต่อ 1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำส โดย 

หนีสิ้น หมำยถึง หน้ีสินรวมในงบกำรเงินของผูอ้อกหุน้กูต้ำมท่ีปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม(งบดุล) ท่ีไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบหรือสอบทำน โดย
ผูส้อบบญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ รวมถึงกำรค ้ำประกนัหรืออำวลัโดยผูอ้อกหุน้กู ้
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง มูลคา่รวมของหุน้ทุน เงินส่วนลํ้ามูลคา่หุน้ กาํไรสะสมตา่งๆ แตท่ั้งน้ี ไม่นบัรวมกาํไรหรือขาดทุนใดๆ ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้แต่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงและลงบญัชี ทั้งน้ี ตามงบการเงินของผูอ้อกหุน้กูท่ี้ไดผ้า่นการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ 
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14 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของบริษัท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั(มหาชน) (บริษทัฯ) ดาํเนินธุรกิจหลกั 6 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจ
โบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลานสเกต็นํ้าแขง็ ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่า และบริการ ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจส่ือภาพยนตร์  

จากการเพ่ิมสาขาในปี 2556 อีกจาํนวน 12 สาขาประกอบกบักระบวนการบริหารสินทรัพยใ์หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
ทาํให ้ณ วนัส้ินปี 2556 บริษทัฯ บริหารโรงภาพยนตร์อยูท่ ั้งหมด  479 โรง ใหบ้ริการไดก้วา่ 114,750 ท่ีนัง่ โบวล่ิ์ง 397 เลน ,
หอ้งคาราโอเกะ 256 หอ้ง ,ลานสเก็ตนํ้าแขง็ จาํนวน 5 ลาน และพื้นท่ีใหเ้ช่า 50,403 ตารางเมตร  

สาํหรับกลุ่มธุรกิจส่ือภาพยนตร์นั้น หลงัจากท่ีไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัการในระหวา่งปี 2556 เพ่ือให้
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ (MPIC)  ไดท้าํการซ้ือหุน้สามญัในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมเพิม่ ไดแ้ก่  

1.  ซ้ือหุน้สามญับริษทั ทาเลนท ์ วนั (T1) เพิ่มจาํนวน 40,000 หุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 4,000,000 บาท ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 80.00 เป็นร้อยละ 90.00 ผลต่างจากการซ้ือหุน้เพ่ิมจาํนวน 5,212,261 
บาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ของงบ
การเงินรวมของ MPIC 

2.  ซ้ือหุน้สามญับริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั (M Channel) จากบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
จาํกดั (มหาชน) (Major) โดยวิธีแลกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทักบัหุน้สามญัของ M Channel ในอตัรา 5.30 หุน้สามญั
ของบริษทัต่อ 1 หุน้สามญัของ M Channel คิดเป็นจาํนวนหุน้ของบริษทัทั้งหมด 9,539,978 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 2.62 บาท รวม
เป็นเงิน 24,994,743 บาท  เงินลงทุนใน M Channel ถือเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัถือหุน้ใน M Channel 
จาํนวน 1,799,996 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ กลุ่มบริษทั MPIC ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย
ในการบนัทึกเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมของ MPIC 

 ทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ท่ีสมบูรณ์ข้ึนตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์และส่ือภาพยนตร์ การนาํ
ภาพยนตร์เขา้โรงภาพยนตร์ การจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบของวีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ตลอดจนการเผยแพร่ภาพผา่น
สญัญาณดาวเทียมและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของ บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เท
นเมน้ท ์(MPIC) ทาํใหเ้กิดบูรณาการทางธุรกิจท่ีสมบูรณ์ ไม่เพยีงแต่ทาํใหท้ั้งผลประกอบการของ MPIC แขง็แกร่งข้ึน แต่ยงั
ช่วยเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรใหก้บัสายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ อีกดว้ย  

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการแลว้ เพื่อใหบ้ริษทั ฯ เป็นศูนยร์วมความบนัเทิงท่ีครบวงจร บริษทั ฯ
ยงัถือหุน้ในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ช่าในรูปแบบ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง และบริษทั ไทยทิกเกต็เมเจอร์ จาํกดั ท่ีใหบ้ริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรต่างๆ
แบบครบวงจรเตม็รูปแบบ ผา่นทางระบบ Online Real-time เป็นตน้  

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดล้งทุนใน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล(์MJLF) อีก
ดว้ย ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดต้ั้งกองทุน MJLF ข้ึนเพื่อระดมทุนในการเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 33 ของกองทุนดงักล่าว ต่อมาในปลายปี 2553 MJLF ยงัไดเ้ขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้ซูซูกิ อเวนิว รัช
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โยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 3,300 ลา้นบาท และบริษทัยงัไดล้งทุนเพิ่มและรักษา
สดัส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 33 เท่าเดิม 

ในปี 2556 บริษทัฯ ได ้จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MHD”) ประกอบ
ธุรกิจดา้นการลงทุน ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้จาํนวนร้อยละ 99.96 ของทุน
จดทะเบียน และต่อมาไดซ้ื้อหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั (“DPM”) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เพ่ือการต่อยอด
ธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มใหบ้ริษทัในอนาคต 

สาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้ใน บริษทั พีวีอาร์ จาํกดั(PVR)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนาํรายหน่ึงของประเทศอินเดีย และเป็นผู ้
บุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมลัติเพลก็ซ์รายแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540  ปัจจุบนัเครือข่ายของพี
วีอาร์ ประกอบดว้ย 360 โรงภาพยนตร์ 85 สาขาในประเทศอินเดีย  ทั้งน้ีความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจกบั PVR เร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2551 
ซ่ึงเป็นปีท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบั PVR   จดัตั้งบริษทั พวีีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมนต ์ จาํกดั (PVR blu-O) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งในประเทศอินเดีย ธุรกิจโบวล่ิ์งเป็นธุรกิจเสริมท่ีดี ทาํให ้ PVR เป็นมากกวา่
ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยงัมีธุรกิจบนัเทิงแนวไลฟ์สไตลเ์สริมดว้ย ธุรกิจโบวล่ิ์งแนวบนัเทิงน้ีไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดีจากผูบ้ริโภคในเมืองนิวเดลี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสาขาแรก ดงันั้น PVR blu-O จึงมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพิม่ข้ึนอีกมากใน
เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยงัตลาดอินเดียน้ีถือเป็นโอกาสทองสาํหรับบริษทัฯ ในการเติบโตในต่างแดน 
ในตลาดท่ีมีศกัภาพสูงและใหญ่กวา่ประเทศไทยหลายเท่าตวั 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงานใน ปี 2556 

 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมทั้งหมด 7,711 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 745 ลำ้นบำท คิดเป็น

ร้อยละ 11 โดยแบ่งสัดส่วนรำยไดแ้ละกำรเติบโตของรำยไดใ้นแต่ละธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 

            

        

   

            

           

           

   

                 

     

   

             

               

     

  

                

              

      

  

                 

        

  

 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละประเภทธุรกจิส าหรับ ปี 2556 กบัปีที่ผ่านมา 

 

                          หมำยเหตุ ตวัเลขรำยไดแ้ต่ละส่วนงำนธุรกิจในตำรำงขำ้งตน้ไดมี้กำรสุทธิรำยกำรระหวำ่งกนัแลว้ 
                           * ปี 2556 รวม ส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยวซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ กบั ส่วนงำนธุรกิจผลิตภำพยนตร์ ไวด้ว้ยกนั 

 

   รำยไดร้วมของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน เป็นผลมำจำกรำยไดข้องธุรกิจโรงภำพยนตร์สูงข้ึน ซ่ึงเกิดจำกจ ำนวนภำพยนตร์
ท่ีท ำรำยไดสู้งเกิน 200 ลำ้นบำทมำกข้ึนส่วนใหญ่มำ ภำพยนตร์ไทยเร่ือง พ่ีมำกพระโขนง และภำพยนตร์ต่ำงประเทศ เร่ือง 
Iron Man 3 และ Fast and Furious 6 ภำพยนตร์ท ำเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ และดว้ยจ ำนวนฐำนลูกคำ้ MGEN กวำ่ 2.2 ลำ้นคน
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ของบริษทัฯ ส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการมากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจส่ือโฆษณาเพิ่มข้ึน จากการลง
โฆษณาและสปอนเซอร์ของลูกคา้ใหม่มากข้ึน 

   บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ณ ส้ินปี 2556 มีมูลค่า 6,790 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจาํนวน 405 
ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงบริษทัมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมจาํนวนประมาณ 6,384 ลา้นบาท 
โดยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุมาจากจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนภาพยนตร์ และ Concession ตามยอดรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึน และจากการขยายสาขาเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดบ้ริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ลดสัดส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริการต่อยอดรายไดร้วมลงถึงร้อยละ 3.60 (ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 
88.06, ปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 91.66)  

   บริษทัมีรายไดอ่ื้น ณ ส้ินปี 2556 จาํนวน 340 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรายไดอ่ื้นลดลง 93 
ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 21 ส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2555 บริษทัไดรั้บเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 

โดยสรุปบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 2556 จาํนวน 1,052 ลา้นบาท หรือคิดเป็นผลกาํไรสุทธิต่อหุน้ 1.18 บาท 
เพิม่ข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 201 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 24  

 ฐานะทางการเงนิของบริษทั ณ ส้ินปี 2556 

 สินทรัพย ์

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 มูลค่า 13,630 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,299 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 จาก
ปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวนประมาณ 1,364.19 ลา้นบาทหรือประมาณร้อยละ 25.6 
จากการขยายสาขาจาํนวน 12 สาขา ,การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั
(มหาชน) )รวมจาํนวนประมาณ 435.29 ลา้นบาท  และ การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจากการปรับราคา
ตลาดของ บริษทั พวีีอาร์ ลิมิเตด็ จาํกดั จาํนวนประมาณ 448 ลา้นบาท  

หน้ีสิน 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2556 มูลค่า 7,530 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,161 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากปี 
2555 โดยรายการหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะส้ันเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั รองรับการขยายสาขา   

เงินสด 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดอยูจ่าํนวน 496 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15 ลา้นบาท จากปี 
2555 เป็นผลมาจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 1,045 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการ
ลงทุน 1,180 ลา้นบาท จากการลงทุนในสาขาใหม่ และกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 160 ลา้นบาท โดย
หลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  

 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม มูลค่า 7,530 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 2,161 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 40 จากปีก่อน โดยเป็นหน้ีสินหมุนเวียนมูลค่า 4,352 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนมูลค่า 3,178 ลา้นบาท  
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ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูมู้ลค่า 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดจ่ายคืนวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2559 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 3.54% ต่อปี และ ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินจาํนวน 2,240 ลา้นบาท  

สภาพคล่องและความสามารถในการทาํกาํไร 

สภาพคล่องของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2556 คิดเป็น 0.49 เท่า ลดลง เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 0.17 ทั้งน้ีเกิด
จาก บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  

ความสามารถในการทาํกาํไร ในขณะท่ีบริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน บริษทัฯ ก็ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดมี้การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหต้น้ทุนมีความเหมาะสม 
ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนกาํไร เทียบกบัรายไดร้วมในอตัราท่ีสูงข้ึนจาก ร้อยละ 11.35 เป็นร้อยละ 13.28 

14.2 การวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของคุณภาพบริการในแต่ละสาขา จึงไดมี้นโยบายท่ีต่อเน่ืองในการพฒันาปรับปรุง
สาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยู่เสมอ  ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  นอกจากน้ีฝ่ายการตลาดของ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การทาํวิจยัทางการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการภายในสาขา ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกนาํไปประมวลผล และนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และกล
ยทุธ์ทางการแข่งขนั  เพือ่ใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาสถานะผูน้าํดา้นศูนยร์วมความบนัเทิงต่อไป  

นอกจากการทาํวิจัยตลาดเพื่อพฒันาคุณภาพงานบริการ บริษทัฯ ยงัได้ให้ความสําคญักบังานพฒันาพนักงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนงานดา้นการบริการตามแต่ละสาขา โดยมีการกาํหนดเป็นแผนอบรมพฒันาท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงใน ปี 2556 
ท่ีผา่นมา บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาจาํนวน 11,586,408.81 บาท 

14.3 โครงการในอนาคต 

ในปี 2557 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 33โรง  

1. สาขาสงขลา ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 5 โรง  
2. สาขาสุพรรณบุรี2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 4 โรง 
3. สาขาสุราษฎร์ฐานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 7 โรง 
4. สาขานครพนม ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
5. สาขาปราจีนบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
6. สาขาเอม็ควอเทีย ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 8 โรง 
7. สาขาบางใหญ่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 5 โรง 
 
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีโครงการขยายสาขาไปยงัต่างประเทศ โดยลงทุนในประเทศกมัพชูา ดาํเนินการโรงภาพยนตร์ 

7 โรงและโบวล่ิ์งประมาณ 13 เลน โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใชป้ระมาณ 600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุน
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ในประเทศประมาณ 450 ลา้นบาท และการลงทุนในประเทศกมัพชูาประมาณ 150 ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือ การนาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
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Major Cineplex Group Public Company Limited 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล หนา้ 1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของนางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
     ช่ือ – สกลุ         ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 
   
 

1. นางภารดี  พลูวรลกัษณ์    กรรมการ                         ……………………………………… 
 
 

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์     กรรมการ                         ………………………………………
  

    
ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์   รองประธานเจา้หนา้ท่ี    ……………………………………… 
                สายงานการเงินและบญัชี 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั 

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายสมใจนึก 
เองตระกลู 
 

ประธานกรรมการ  69 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต Upsala College, 
New Jersey ,USA 
 

-ไม่มี- 2547 - ปัจจุบนั
2543 - 2547 
2540 - 2543 
2539 - 2540 

ประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงการคลงั 
อธิบดีกรมศุลกากร 
อธิบดีกรมสรรพากร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
 

RCP - Role of the 
Chairman Program 
DAP - Director 
Accreditation 
Program 

นายวิชา 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมการ / 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

50 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

34.49 2538 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์

DCP - Director 
Certification 
Program 

นายวีรวฒัน์  
องคว์าสิฏฐ ์
 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 
 

43 ปริญญาโท MBA 
Boston University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.89 2545 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์
 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 

นางภารดี 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

50 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.43 2541 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   -ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ์  
โลหะชาละ 

กรรมการ 71 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent 
State University, USA 
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- ปัจจุบนั 
2543 - 2545 
2533 - 2543     

กรรมการ 
ปลดักรุงเทพมหานคร  
รองปลดักรุงเทพมหานคร 

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
 

นายชยั   
จรุงธนาภิบาล 
 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

59 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

0.08 2545 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2523 - 2540 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจา้หนา้ที่การเงิน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์
กลุ่ม บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด 

ACP - Audit 
Committee 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 

นายนฤนาท  
รัตนะกนก 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

58 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัดีทรอยต ์สหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี- 2549 -ปัจจุบนั  
 
2553 - 2554 
2530 - 2540 
2527 - 2530 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
บงล. จีเอฟ จาํกดั (มหาชน) 
บงล. ซิตี้คอร์ป จาํกดั 

ACP - Audit 
Committee 
Program 
FSD - Financial 
Statement for 
Director 
DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายวลัลภ   
ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

62 ปริญญาโท  MBA   มหาวิทยาลยัแชปแมน, USA 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Sandiego University , USA 

-ไม่มี- 2545 - ปัจจุบนั 
 
2538 - 2540 
2526 - 2538 
2520 - 2526 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ  
Co-ordinator 
ผูจ้ดัการ 
Co-Ordinator 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจ.รีเจนซี่ 
บจ. เวลคอม  

บจ. วิวฒัน์ก่อสร้าง 

 

FSD - Financial 
Statement for 
Director 
DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 
FND - Finance for 
Non – Finance 
Directors 

นายธนกร   
ปุลิเวคินทร์ 
 
 

กรรมการ / 
รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ธุรกิจฟิลม์
ภาพยนตร์ 

57 ปริญญาโท  MBA 
United State International University, USA 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.06 2546 - ปัจจุบนั 
2538 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายวิชยั 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมการ  51 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- โครงการเสริมสร้างผูจ้ดัการยคุใหม่ รุ่นที่ 10 คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่น 4 สถาบนัการ
บริหารและจิตวิทยา 
- CEO Development Institute  
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 

0.44 2548 - ปัจจุบนั 
2550 -ปัจจุบนั 
 
2549 - ปัจจุบนั 
2536 - 2547 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริษทั/ประธาน
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
บจ. วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี้  
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ 
 

DCP - Director 
Certification 
Program 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายแพทย ์เสถียร ภู่
ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ 

 

61  • แพทยศาสตร์บณัฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี  

• วฒุิบตัร American Board of Internal Medicine 

• วฒุิบตัร American Board of Rheumatology 

• วฒุิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการ

พลงังาน(วพน) รุ่นที่ 2    

• วฒุิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และ

การพาณิชย ์(TEPCot) รุ่นที่ 5 

• วฒุิบตัร หลกัสูตรโครงการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง 

เคมบริดจ-์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ) รุ่น 4414 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั  

 

 

2548 - 2549  

 

2547 - 2549    

2546 - ปัจจุบนั 

2545 - 2549   

2545 - 2549    

2538 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

  

 

 

 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

กรรมการคณะกรรมการ 

 

กรรมการคณะกรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

กรรมการคณะกรรมการ 

กรรมการคณะกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

 

 

 

   

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

มูลนิธิ The Foundation of 

International Education (FIE), 

NIST International School 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยา

ศาสตร์ของประเทศไทย 

การไฟฟ้านครหลวง 

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

องคก์ารเภสชักรรม  

บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 

 

DCP - Director 
Certification 
Program 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายกิติกร  พุม่สวา่ง รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหารฝ่ายก่อสร้าง  
 

59 วิทยาลยัพาณิชยการธนบุรี -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั  
 
2533 - 2538    
2521 - 2533  

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ฝ่ายก่อสร้าง 
ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการสาขา 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

 
บจ.เวลโก ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ 
ธนาคารมหานคร  

 

นางจินดา  
วรรธนะหทยั 

รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่

เช่า  

 

50 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม 

0.01 2551 - ปัจจุบนั  
 
2549 - 2551   
 
2538 - 2549   
2536 - 2538 
2533 - 2535  
2525 - 2532   

รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า 
รองกรรมการผูอ้าํนวยการ
ธุรกิจพื้นที่เช่า 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายพื้นที่ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายการขาย 
ฝ่ายการขาย 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บจก. เดอะมอลล ์กรุ้ป 
เอจี วิลคิลสนั พร้อพเพอร์ตี้ 
ไดนาสตี้ เอเจนซี่ 

-ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นางสาวฐิตาภสัร์  
อิสราพรพฒัน์ 

รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารสายงานการเงินและ
บญัชี/เลขานุการบริษทั 

 

45 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2534 - 2552 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
สายงานการเงินและบญัชี/
เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน/เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
และบริษทัในเครือ 
บจ. ไทยทิคเกต็เมเจอร์ 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์
เทรนเมน้ท ์
บจ.ทาเลนตว์นั 
บจ.เค อารีน่า 
บมจ.วคิแอนดฮ์ุคลนัด ์

-ไม่มี- 

นายนิธิ พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา  
 

47 
 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั  
 
2546 - 2556   
2542 - 2546    
2539 - 2542  
2533 - 2539    

รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
รองประธาน 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
Senior Sales Manager  
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด  
บจก. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  
Creative Syndicate Co., Ltd. 
บจก. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  

-ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 
นายอภิชาติ คงชยั รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
 

47 
 

ปริญญาโท MBA Concentration Hotel & Restaurant 
Management, New Haven University CT, USA 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั   
 
 2552 - 2556     
 
 2551 - 2552    
 
2545 - 2551  
 
2537 - 2545      
2535 - 2537        

รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายธุรกิจโรง
ภาพยนตร์  
General Marketing Manager 
Resident Manager 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. โอ จี ซี กรุ้ป  
Centre Point Q-House Public 
Company 

-ไม่มี- 

นางสาวสุดาพร ตรอง
พาณิชย ์

รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารฝ่ายสารสนเทศ 

39 
 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัสยาม  
 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั  
 
2554 - 2556  
 
2551 - 2554     
 
2542 - 2551   

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
ผูจ้ดัการแผนกพฒันาระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจ. ทิสโก ้อินฟอร์เมชนั
เทคโนโลย ี

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื่อ 

บริษทั บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ เมเจอร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ อุดร ไฟวส์ตาร์ สยาม เชียงใหม่ รัชโยธิน รัชโยธิน เมเจอร์ โบวล์ รัชโยธิน กรุงเทพ ไอแมกซ์ 

ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ซีนีแอด พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส ซีนีเพลก็ซ์ ซีนีเพลก็ซ์ ซีนีเพลก็ซ์ เรียลตี้ ซีนีม่า กรุ้ป แมเนจเมนท ์ เธียเตอร์ 

คุณสมใจนึก เองตระกลู /     x                       

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ /     // / // x / // x / // x / // x / // x / // x / // x / // x / // x / // x / // x 

คุณภารดี พูลวรลกัษณ์ /     // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // 

คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ /     //       / // / // / // / // / // / // / // / // 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ /     // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // 

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ /                       

คุณวิชยั พูลวรลกัษณ์ /                       

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /                       

คุณวลัลภ ตั้งตรงจิตร /                       

คุณนฤนาท  รัตนะกนก /                       

ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ** /                       

คุณกิติกร พุ่มสวา่ง      / // / //    / //     / //  / //    / // 

คุณอรชยั ปุณณะนิธิ         /               

คุณพรชยั อึ้งธนไพศาล         /               
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รายชื่อ 

บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ โฮลดิ้ง  ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์ อีจีวี  อีจีวี  อีจีวี  เค อารีน่า เอม็พิคเจอร์ส 

อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์ วิลเลจ เอก็ซิบิชัน่ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ เอก็ซิบิชัน่ ไฟวส์ตาร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ / // x / // x 

คุณภารดี พูลวรลกัษณ์ / // 

คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ / // / 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ / // / // x / // x / // x / // x / // x / // 

คุณกิติกร พุม่สวา่ง / // / // / // / // / // 

คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ / // / // / // / // / // / // /  // 

คุณถิรชยั วฒุิธรรม / 

คุณธนะชยั สนัติชยักลู / 

คุณอรรถพล ชดชอ้ย / 

คุณวิเชฐ ตนัติวานิช / 

คุณสง่า ฉตัรชยัรุ่งเรือง / 

คุณปรีชา ถาวรานนท ์ / // 

คุณประเสริฐ ศิริจงมีชยั / // 

คุณชญัญญ์าณ์ ธาํรงวนิิจฉยั / // 

คุณนุสรา ปิ่นแกว้ / // / // / // / // 

คุณอนงค ์สุขวรรณ / // 
หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ  / กรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกิจบริษัท) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ 

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
 

38  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

-0- -ไม่มี- 2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

2541 - 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

ประวตัิการอบรม 

สถาบนั : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 
- Risk Based Audit 
- Internal Control Integrated Framework 
- Fraud Audit 

     สถาบนั : สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
- การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 
- การทาํความเขา้ใจและทดสอบการควบคุมภายใน 

     สถาบนั : สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
- IT Audit for Non – IT Auditor 
- IT Audit Workshop for Non – IT Auditor 

     สถาบนั : Asia Business Connect  
- Internal Audit Best Practices 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

 

- ไม่ม ี-
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารแนบอื่นๆ 

 

 

- ไม่ม ี-
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