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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1    วสัิยทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2538 โดยนำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 จำกกำรเติบโตธุรกิจอยำ่งรวดเร็วในระยะเวลำท่ีผำ่นมำของ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรอนัดบัหน่ึงในอุตสำหกรรมโรง
ภำพยนตร์ กำรควบรวมกิจกำรกบั บริษทั อีจีว ี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ จ ำกดั (มหำชน) และกำรเขำ้ร่วมทุนกบับริษทัต่ำงๆ ท่ี
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจใหก้บับริษทัฯในอนำคต ซ่ึงเป็นกำรเสริมสร้ำงใหบ้ริษทัฯ กำ้วสู่ควำมเป็น “สุดยอดเมืองหนงัระดบั
โลกและศูนยร์วมควำมบนัเทิงส ำหรับชีวติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment 
Complex Provider)” และจำกกำรท่ีบริษทัพฒันำและสรรหำสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ ในปี 2557
บริษทัจึงเปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้ำงฝันบนัเทิงระดบัโลก หรือ Sharing the world’s best entertainment 
dreams” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 22 บริษทั บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 8 บริษทัรวมถึง
เงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ท ำใหโ้ครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ขยำยวงกวำ้งครอบคลุมธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ ธุรกิจโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและ ลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ ธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ ธุรกิจใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีเช่ำและบริกำร 
ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ ธุรกิจศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด ธุรกิจเคเบ้ิลทีว ีธุรกิจลงทุน และธุรกิจใหเ้ช่ำ
และบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอปุกรณ์  

ณ ส้ิน ปี 2558 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนของโรงภาพยนตร์ มีสำขำรวมทั้งส้ิน 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็นสำขำในประเทศไทย จ ำนวน 89 
สำขำ 589 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 37 สำขำ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 52 สำขำ และสำขำใน
ต่ำงประเทศ  2 สำขำ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูำ 1 สำขำ 7 โรงภำพยนตร์ และประเทศลำว 1 สำขำ 5โรงภำพยนตร์ มีแบรนดใ์น
เครือทั้งหมด 12 แบรนด ์ท่ีประกอบกำรในประเทศไทย 

ส่วนของโบว์ลิง่,คาราโอเกะและลานสเกต็น า้แข็ง มีสำขำรวมทั้งส้ิน 20 สำขำ ใหบ้ริกำร 356 เลนโบวล่ิ์ง 199 หอ้ง
คำรำโอเกะ และ 5 ลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ โดยแบ่งเป็นในประเทศไทยมีแบรนด ์ เมเจอร์โบว ์ ฮิต และบลูโอ จ ำนวน 19 ซ่ึงตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 10  สำขำ ต่ำงจงัหวดั 9 สำขำ และในประเทศกมัพชูำอีก 1 สำขำ ใหบ้ริกำร 13 เลนโบวล่ิ์ง 

ส่วนของพื้นทีเ่ช่าและบริการ ใหบ้ริกำรในสำขำทั้งหมด 17 สำขำ รวมพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำทั้งส้ิน  50,658 ตำรำงเมตร มี
อตัรำพ้ืนท่ีเช่ำอยูท่ี่ 91% 
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ตำรำงจ ำนวนโรงภำพยนตร์ เลนโบวล่ิ์ง หอ้งคำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ จ ำนวนพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำแบ่งตำมกลุ่มบริษทั
ดงัน้ี 

บริษัท จ านวน
สาขา 

โรง
ภาพยนตร์ 
(โรง) 

โบว์ลิง่ 
(เลน) 

คาราโอเกะ 
(ห้อง) 

สเกต็น า้แขง็ 
(ลาน) 

พื้นทีใ่ห้เช่า 
(ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 66 395 220 143 2 15,636 

อจีวี ีซีนีม่า 12 76 - - - 23,111 

พารากอนซีนเีพลก็ซ์ 1 16 38 16 - 374 

เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ 2 28 46 30 1 11,537 

พาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์ 1 8 - - - - 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ 1 15 24 - 1 - 

หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 1 10 15 10 1 - 

ควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 1 8     

เวสต์เกตซีนีเพลก็ซ์ 1 12     

พรอมานาดซีนีเพลก็ซ์ 1 8     

อสีต์วลิล์ซีนีเพลก็ซ์ 1 8     

ไดอาน่าซีนีเพลก็ซ์ 1 5     

สาขาในประเทศกมัพูชา 1 7 13    

สาขาในประเทศลาว 1 5     

รวม 91 601 356 199 5 50,658 

 
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย

กำรฉำยภำพยนตร์ดว้ยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพฒันำคุณภำพของระบบภำพและ
ระบบเสียงให้ดีข้ึน และกำรจองตัว๋หนงัออนไลน์ ประกอบกบัไดท้ ำกำรตลำดเพ่ือจดัเก็บฐำนขอ้มูลลูกคำ้ดว้ยกำรออกบตัร
สมำชิก M Generation ท ำให้บริษทัมีฐำนขอ้มูลของลูกคำ้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นกำรจดัท ำรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยให้เหมำะสมกบัลูกคำ้แต่ละรำย นั่นหมำยควำมวำ่บริษทัสำมำรถส่ือสำรกบัลูกคำ้เฉพำะกลุ่มไดม้ำกข้ึน ส่งผลให้
ลูกคำ้กลบัมำใชบ้ริกำรในโรงภำพยนตร์มำกข้ึน  

บริษทัฯ มีแผนกำรขยำยสำขำเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหค้รอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีของประเทศไทย เปิดโอกำสใหลู้กคำ้สำมำรถมำใช้
บริกำรในโรงภำพยนตร์ไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนัน้ีในมุมมองของส่ือโฆษณำท่ีรองรับดว้ยระบบดิจิตอล จะท ำ
ใหเ้กิดมิติใหม่ในรูปแบบของกำรโฆษณำท่ีเหมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้ในแต่ละพ้ืนท่ี และถือเป็นกำรเพ่ิมรำยไดข้องส่ือโฆษณำ
ในอนำคตเช่นกนั  

ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนำมของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำม
เส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ไม่วำ่จะเป็น ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำย ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจ 
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ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนขยำยสำขำใหม่ ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำร ควำมเส่ียงทำงดำ้นอคัคีภยั ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำร
ก่อกำรร้ำยหรือเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรคำดกำรณ์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งชดัเจน เพ่ือลดผลกระทบในดำ้นลบใหห้มดไปหรือใหน้อ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นกำรน ำควำมเติบโตมำสู่องคก์รอยำ่งต่อเน่ืองและถำวร  

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์มีเป้ำหมำยหลกัในกำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ จำกกำรขยำยสำขำไปยงัจุดต่ำงๆ ทั้ง
ในกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวดั ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ประมำณร้อยละ 80 และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ี
วำงไว ้บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรเพ่ิมยอดขำยโดยกำรลงทุนขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ให้มำกข้ึน เพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริกำรทัว่ทุกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมถึงต่ำงจงัหวดั ท่ีมีศกัยภำพเพียงพอและคุม้ค่ำกบั
กำรลงทุน และนอกเหนือจำกกำรลงทุนขยำยสำขำเพ่ิม ทำงบริษทัฯ ก็ยงัมีนโยบำยท่ีจะเพ่ิมควำมสะดวกสบำยกบัผูม้ำใช้
บริกำรในกำรซ้ือบตัรชมภำพยนตร์โดยน ำเทคโนโลยีใหม่เขำ้มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับช่องทำงอ่ืนๆ ท่ีจะอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  และในเครือ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรให้บริกำรแลว้ใน
ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. ระบบ Call Center ท่ีใหบ้ริกำรลูกคำ้ดว้ยกำรโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบตัรไดทุ้กสำขำ 
2. ระบบกำรจ ำหน่ำยบตัรผำ่นทำง Internet  โดยผำ่น website http://www.majorcineplex.com 
3. ระบบจองซ้ือบตัรผำ่นตูจ้  ำหน่ำยตัว๋อตัโนมติั 
4. ระบบจองผำ่นเคำน์เตอร์เซอร์วสิ 
5. ระบบจองผำ่น application ในมือถือ ( App Major , Line Pay) 
นอกจำกเป้ำหมำยกำรขยำยธุรกิจโรงภำพยนตร์แลว้ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมส่วนแบ่งกำรตลำด

และเพ่ิมยอดขำยจำกธุรกิจโบวล่ิ์ง และกำรให้บริกำรห้อง Karaoke ควบคู่ไปดว้ย โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรลงทุนและ
กำรตลำดท่ีจะมีบริกำรโบวล่ิ์งควบคู่ไปกบัโรงภำพยนตร์ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีและควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำรเป็นหลกั  

บริษทัฯ ยงัไดมี้กำรขยำยตวัในส่วนของธุรกิจอ่ืนท่ีช่วยสร้ำงศกัยภำพในกำรเติบโตของยอดขำย และช่วยผลกัดนั
กำรใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งคุม้ค่ำมำกยิง่ข้ึน เช่น ธุรกิจส่ือโฆษณำ ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีครอบคลุมทั้งภำยในโรงภำพยนตร์และภำยใน
พ้ืนท่ีตวัอำคำร ผำ่นรูปแบบต่ำงๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม รวมไปถึงธุรกิจส่ือภำพยนตร์ ซ่ึงมีทั้งกำรผลิตภำพยนตร์ และจ ำหน่ำย ดีวดีี วซีีดี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

กำรท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดำ้น
พฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละบริหำรพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพและควำมช ำนำญดำ้นกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยแ์ละบริหำร
พ้ืนท่ีขนำดเล็ก ซ่ึงท ำให้กำรขยำยสำขำของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ยำ่งรวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไดม้ำกข้ึนดว้ย  ทั้ งน้ี
เน่ืองจำกบริษทัฯ ดงักล่ำวมีควำมสำมำรถพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับอำคำรท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร 
ไปจนถึงอำคำรขนำดใหญ่กวำ่ 100,000 ตำรำงเมตร เพ่ือรองรับกบักฎหมำยผงัเมืองท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบำงพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมำย
บงัคบัอยู ่

http://www.majorcineplex.com/
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 ความเป็นมาของธุรกจิในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ ไดเ้ร่ิมท ำธุรกิจโรงภำพยนตร์ในแนวเอน็เตอร์เทนเมนทค์อมเพลก็ซ์ (Entertainment  
Complex) ซ่ึงเป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งโรงภำพยนตร์ (Cinema) เขำ้กบัธุรกิจบนัเทิง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เกิด
เป็น “ศูนยบ์นัเทิง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนยบ์นัเทิงท่ีรวมเอำควำมบนัเทิงหลำกหลำยรูปแบบไว้
ในท่ีเดียว โดยมีโรงภำพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นบริกำรบนัเทิงหลกั และธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะเป็นธุรกิจรอง 
พร้อมเสริมดว้ยบริกำรบนัเทิงอ่ืนหลำกหลำยประเภท  เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและควำมครบวงจรในกำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ท่ีเขำ้ใชบ้ริกำรชมภำพยนตร์ อำทิเช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนหนงัสือ ร้ำนจ ำหน่ำยเทปเพลง วีดีโอ ร้ำนขำย
ของท่ีระลึก เป็นตน้ ท ำใหลู้กคำ้ของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สำมำรถเลือกหำควำมบนัเทิงไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

   เพื่อเป็นกำร ตอกย  ้ำควำมเป็นผูน้ ำธุรกิจไลฟ์สไตลเ์อน็เตอร์เทนเมนทอ์นัดบัหน่ึงของเมืองไทย ท่ีใหค้วำมส ำคญั 
กบักำรมุ่งมัน่พฒันำอุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ของไทยจนเป็นท่ียอมรับวำ่เป็นโรงภำพยนตร์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจำก
นำนำประเทศ โดยในปี 2557 บริษทัไดรั้บรำงวลั “ผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งภำคพ้ืนเอเชียประจ ำปี 2557 
หรือ Exhibitor of the year 2014 ในงำน Cine Asia 2014 ท่ีประเทศฮ่องกง และยงัได้รับรำงวลัส ำหรับผูป้ระกอบกำรโรง
ภำพยนตร์ท่ีมีวิสัยทัศน์และนวตักรรมได้รับกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์   3 ด้ำน คือ BRAND 
QUALITY (คุณภาพของแบรนด์)   BRAND AFFINITY (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ BRAND 
PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์) ซ่ึง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สำมำรถควำ้รำงวลัอยำ่งต่อเน่ือง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 
2554 – 2558 
 
ในปี 2558 บริษทัฯไดมี้กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

เมษายน 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต ในศูนยก์ำรคำ้ ดิ เอม็ควอเทียร์ ตั้งอยูบ่นถนนสุขมุวทิ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์

จ ำนวน 8 โรง (รวมระบบ IMAX , 4DX และ Screen X จำก ซีเจ ซีจีวี เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มีจอภำพยนตร์ทั้งหมดสำมดำ้น ใชเ้คร่ืองฉำยทั้งหมด 9 ตวั และใชร้ะบบเสียงดอลบี 

แอทมอส)  

 เปิดโรงภำพยนตร์อีจีว ีซีนีม่ำ สำขำนครศรีธรรมรำช ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 

 พฤษภาคม 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำเซ็นทรัล ระยอง ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 8 โรง 

 เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี น่ำน ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 

กรกฎาคม 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์อีจีว ีซีนีม่ำ สำขำบ๊ิกซี อุดรธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 

 เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 7 โรง 

สิงหาคม 2558 
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 บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั เปิดให้บริกำรโรง

ภำพยนตร์ ภำยใตแ้บรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินมั ประกอบดว้ย โรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง ท่ี ศูนยก์ำรคำ้ 

เวยีนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยูย่ำ่นใจกลำงเมืองเวยีงจนัทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยบริษทัถือหุ้น

ในสดัส่วนร้อยละ 60 และแพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 40 

 เปิดโรงภำพยนตร์อีจีว ีซีนีม่ำ สำขำโลตสั สุรำษฎร์ธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง 

 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริ

บิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั ประกอบกิจกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศลำว จ ำนวน 40,000 หุ้น เป็นเงิน 1.77 ลำ้น

บำท เป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน 

 เปิดโรงภำพยนตร์เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ บนห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำเวสต์เกต บำงใหญ่ ให้บริกำรโรง

ภำพยนตร์จ ำนวน 12 โรง (รวมระบบ 4DX และ IMAX) 

ตุลาคม 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำเซ็นทรัล สมุย ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 

 เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำโลตสั ขอนแก่น ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง 

 เปิดโรงภำพยนตร์พรอมำนำด ซีนีเพลก็ซ์ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 8 โรง (รวมระบบ 4DX) 

พฤศจกิายน 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์อีสตว์ลิล ์ซีนีเพลก็ซ์ ในศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 8

โรง (รวมระบบ 4DX) 

ธันวาคม 2558 

 เปิดโรงภำพยนตร์ไดอำน่ำ หำดใหญ่ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5โรง 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้
ภำยในกลุ่มรวมทั้งหมด 30 บริษทั และเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ดงัแผนภำพต่อไปน้ี 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  

 
หมำยเหตุ   
1) บริษทั เค อำรีน่ำ จ ำกดั ในปี 2557 เป็นกิจกำรร่วมคำ้ของบริษทั 

   2) ปี 2558 ปิดช ำระบญัชีบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั ,บริษทั อุดร ไฟวส์ตำร์ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั 
,บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วลิเลจ เอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั ,บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตำร์ จ ำกดั 
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ธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

ปี 2558 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ำกดั 99.93% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบ 3 มิติ สำขำ พำรำกอน 

2. บริษทั สยำม ซีนิเพลก็ซ์ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และระบบ 
Real D ภำยใตแ้บรนดพ์ำรำกอน ซีนีเพลก็ซ์ 

3. บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 99.98% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยใตแ้บรนดอี์จีว ีซีนีม่ำ 

4. บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 99.96% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ภำยใตแ้บรนดอี์จีว ีซีนีม่ำ  

สำขำศรีรำชำ 

5. บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 99.99% ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอุปกรณ์ 

6. บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  99.96% ธุรกิจลงทุน 

7. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์(แคมโบเดีย) 
จ ำกดั 

69.97% ธุรกิจโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งในประเทศกมัพชูำ  

 

จำกจุดเร่ิมตน้โรงภำพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพลก็ซ์ (Cineplex) ท่ีสร้ำงข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 2538 โดย 
คุณวิชำ พูลวรลกัษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้ำงบนท่ีดินท่ีมีสัญญำเช่ำระยะยำว 20-30 ปีในรูปแบบอำคำร 7-10 ชั้น 
ซ่ึงรวมโรงภำพยนตร์และศูนยร์วมควำมบนัเทิงไวด้ว้ยกนัและมีพ้ืนท่ีให้เช่ำส ำหรับร้ำนคำ้หลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ผูช้ม
ไดรั้บอรรถรสทั้งจำกจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีหลำกหลำยและร้ำนคำ้ร้ำนอำหำรท่ีมีใหเ้ลือกมำกมำย จำกปริมำณผูม้ำใชบ้ริกำรใน
ศูนย ์Standalone ท่ีมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง เป็นผลให้มีร้ำนคำ้เขำ้มำเช่ำพ้ืนท่ีกนัมำก ส่งผลให้บริษทัฯมีอตัรำพ้ืนท่ีเช่ำเกินกวำ่ 90 
% มำโดยตลอด โรงภำพยนตร์รูปแบบ  Standalone ณ ส้ินปี 2558 มี 5 สำขำได้แก่สำขำป่ินเกลำ้ (สำขำแรกของประเทศ
ไทย), สำขำสุขมุวทิ ,สำขำรัชโยธิน ,สำขำรังสิต และสำขำเอสพลำนำดงำมวงศว์ำน-แครำย 

นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone แลว้บริษทัฯยงัขยำยสำขำในอีก 3 รูปแบบดงัน้ี 
•  รูปแบบหำ้งสรรพสินคำ้ 
•  รูปแบบศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล์ 
•  รูปแบบหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่ 

ในอดีตกำรขยำยสำขำในรูปแบบห้ำงสรรพสินคำ้เป็นท่ีนิยม  เน่ืองจำกห้ำงสรรพสินคำ้มีอตัรำกำรเติบโตท่ีสูงมำก 
อีกทั้งยงัสำมำรถประหยดัเงินลงทุนไดม้ำกกวำ่กำรขยำยสำขำแบบ Standalone ต่อมำบริษทัฯไดเ้พิ่มรูปแบบกำรขยำย
สำขำอีกรูปแบบหน่ึงคือแบบศูนยก์ำรคำ้ไลฟ์สไตลม์อลลต์ั้งแต่ปี 2547 โดยกำรเขำ้ไปร่วมลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมน้ท์ซ่ึงเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจพฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลลซ่ึ์งใชเ้น้ือท่ี
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ในกำรก่อสร้ำงเพียง 3-5 ไร่มีระยะเวลำก่อสร้ำง 6-12 เดือนดงันั้นจึงสำมำรถเลือกท ำเลท่ีอยูใ่กลชุ้มชนเพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 
  จำกกระแสควำมนิยมในกำรรับชมภำพยนตร์และมีโรงภำพยนตร์เป็นผู ้เช่ำหลกัธุรกิจของ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวล
อปเมน้ท์จึงสำมำรถเติบโตไดก้วำ่  10 เท่ำในช่วง 4 ปีท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้ปัจจุบนับริหำรพ้ืนท่ีเช่ำสูงกวำ่ 4 แสน ตำรำงเมตร 
ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อทำงบริษทัฯคือสำมำรถเขำ้ไปตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนสำมำรถให้สะดวกต่อผูช้มภำพยนตร์โดยท่ีไม่ตอ้ง
เดินทำงไกล ส ำหรับผลดีต่อ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท์ก็คือสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ำใชบ้ริกำรได้
หลำกหลำยมำกข้ึนดว้ยโรงภำพยนตร์และเลนโบวล่ิ์งท่ีมีในศูนยก์ำรคำ้ 
  อีกทำงเลือกของกำรพฒันำรูปแบบสำขำของบริษทัฯ คือกำรเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์และเลนโบวล่ิ์ง โดยเป็นผู ้
เช่ำหลกัในหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบควำมส ำเร็จอยำ่งยิง่ในต่ำงจงัหวดัเพรำะหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่เหล่ำน้ีไม่
เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ำยใชส้อยส ำหรับคนต่ำงจงัหวดัแต่ยงัเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส ำหรับ
ครอบครัวอีกดว้ย โดยบริษทัฯไดร่้วมมือกบัหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่สองแห่ง ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
  ปัจจุบันบริษทัฯครองส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำร้อยละ 80 ของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมำ
จำกกำรควบรวมกิจกำรกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลำด ณ ขณะนั้นอยู่ท่ีประมำณร้อย
ละ 23 และกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯมีแบรนดใ์นเครือทั้งส้ิน 12 แบรนดด์งัน้ี 
   •   เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์    •   หำดใหญ่ซีนีเพลก็ซ์ 
   •   อีจีวซีีนีม่ำ      •   ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 
   •   พำรำกอนซีนีเพลก็ซ์   •   เวสตเ์กตซีนีเพลก็ซ์ 
   •   เอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์   •   พรอมำนำดซีนีเพลก็ซ์ 
   •   พำรำไดซ์ซีนีเพลก็ซ์    •   อีสตว์ลิลซี์นีเพลก็ซ์ 
   •   เมกำซีนีเพลก็ซ์     •   ไดอำน่ำซีนีเพลก็ซ์ 
 
  บริษทัฯมีสำขำในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้ งส้ิน 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ สำมำรถรองรับผูช้มได  ้
141,308 ท่ีนั่ง ทั้ งน้ีเน่ืองจำกประเทศไทยยงัมีจ ำนวนโรงภำพยนตร์ต่อจ ำนวนประชำกรอยู่ในระดบัต ่ำ บริษทัฯจึงมีแผน
ขยำยโรงภำพยนตร์เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของประชำกรในปี  2559 อีกจ ำนวน 60 - 90 โรงภำพยนตร์และต่อไปอีกอยำ่ง
นอ้ยปีละ 50 - 80 โรงเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 
  โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรลูกคำ้ในทุกระดบัชั้นและโรงภำพยนตร์ท่ีทนัสมยั
หลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรฉำยภำพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงท่ีมีคุณภำพ เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสให้กบัลูกคำ้ บริษทัมุ่งขยำยสำขำไปทั่วประเทศและเพ่ือให้ผูม้ำใชบ้ริกำรไดส้ัมผสัถึงควำมหลำกหลำยของโรง
ภำพยนตร์ในรูปแบบต่ำงๆบริษทัฯจึงเนน้ตกแต่งสำขำดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละแห่งโดยใชรู้ปแบบกำร
ตกแต่งภำยในโรงภำพยนตร์ดว้ยแนวทำงกำรออกแบบระดบัสำกลตำมสถำนท่ีท่ีไดรั้บควำมนิยมสูงทั่วโลกเพ่ือให้ผูช้ม
ภำพยนตร์ไดส้มัผสัถึงอรรถรสนั้น 
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  ส ำหรับลูกคำ้ในระดบัพรีเม่ียมบริษทัฯไดมี้กำรออกแบบและตกแต่งโรงภำพยนตร์ระดบัหกดำว เพื่อสนองกำรใช้
ชีวิตท่ีเหนือระดบัไวท่ี้โรงภำพยนตร์พำรำกอนซีนีเพล็กซ์อยำ่งเช่นโรงภำพยนตร์บำงกอกแอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน เป็น
ไลฟ์สไตส์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ใหม่สไตลบู์ทีคเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์แตกต่ำงท่ีตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ซ่ึงเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลนิ์ยมควำมสะดวกสบำยและควำมเป็นส่วนตวัในกำรชมภำพยนตร์อยำ่งเต็มรูปแบบส ำหรับ
ลูกคำ้ท่ีใช้บริกำรโรงภำพยนตร์ดังกล่ำวจะไดรั้บบริกำรพิเศษแบบส่วนตวั ณ หัองรับรองบำงกอกแอร์เวยส์บลูริบบอน
เลำจน์ ซ่ึงตกแต่งดว้ยบรรยำกำศสุดชิคพร้อมบริกำรอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมใหรั้บประทำนก่อนเขำ้ชมภำพยนตร์รวมไปถึง
บริกำรนวดสปำในโรงภำพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย  ภำยในโรงภำพยนตร์ตกแต่งดว้ยเบำะหนงัแทท่ี้ปรับเอนนอนไดแ้ละ
มีบริกำรหมอนและผำ้ห่มใหพ้ร้อมสรรพทุกท่ีนัง่ นอกจำกน้ีพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ยงัเปิดใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ “อินิกม่ำเดอะ
ชำโดวส์กรีน” อีกนวตักรรมหน่ึงท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพำะสมำชิกภำยในประกอบดว้ยห้องรับรองพิเศษพร้อมบำร์เคร่ืองด่ืม
และโรงภำพยนตร์สุดหรูขนำด 34 ท่ีนัง่เหมำะส ำหรับกำรจดัปำร์ต้ีส่วนตวัซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีทั้งจำกลูกคำ้ระดบั 
VIP และลูกคำ้องคก์ร 
  ในปี 2554 ไดมี้กำรเปิดบริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ท่ีพำรำกอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งโลก
ภำพยนตร์ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดำ้นไม่ว่ำจะเป็นภำพแสงสีเสียงสัมผสัและกล่ินเอฟเฟคต่ำงๆดว้ยกำรเพ่ิม
ควำมพิเศษใหก้บัโรงภำพยนตร์ดว้ยเกำ้อ้ีแบบเฉพำะพร้อมเอฟเฟคตระกำรตำถึง 24 ชนิดและระบบฉำยดิจิตอล 3 มิติ  

 
ณ ส้ินปี 2558 รวมสำขำท่ีใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 7 สำขำไดแ้ก่ สำขำพำรำกอน สำขำรัชโยธิน สำขำ 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัหำดใหญ่ สำขำเซ็นทรัลเวสต์เกต สำขำพรอมำนำด และสำขำเซ็นทรัล
อีสตว์ลิล ์ 
  ส ำหรับกำรให้บริกำรโรงภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ ในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ท่ีประเทศ
กมัพูชำ ตั้งอยูท่ี่ห้ำงอิออนมอลลก์รุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีประมำณ 6,000 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยโรงภำพยนตร์จ ำนวน 7 
โรง 1,578 ท่ีนัง่ เป็นโรงภำพยนตร์รูปแบบมลัติเพลก็ซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ จ ำนวน 5 โรง เป็นโรงภำพยนตร์วี
ไอพี 1 โรง และโรงภำพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง  และในปี 2558 ไดเ้ปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ในนครเวียงจนัทร์ประเทศ
ลำว จ ำนวน 5 โรง 1,148 ท่ีนัง่ 

 

ธุรกจิโบว์ลิง่ คาราโอเกะและลานสเกต็น า้แขง็ 

ปี 2558 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ 

และกำรบนัเทิง 

2. บริษทั  เค อำรีน่ำ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นคำรำโอเกะและกำรบนัเทิง 
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บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะในปี 2540 ท่ี Standalone สำขำสุขมุวทิจ ำนวน 20 เลนโดยเนน้ควำม 
หลำกหลำยของกำรบริกำรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯในกำรเป็นศูนยร์วมควำมบนัเทิงครบวงจรในท่ีแห่ง
เดียวภำยใตช่ื้อ “เมเจอร์โบวล์ฮิต” น ำเสนอบริกำรโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบนัเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
สถำนท่ีท่ีครอบครัวและเพ่ือนๆสำมำรถมำสงัสรรคด์ว้ยกนัไดแ้ตกต่ำงจำกโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือกำรกีฬำเพียง
อยำ่งเดียว ต่อมำในปี 2549 บริษทัฯไดเ้ปิดตวัโบวล่ิ์งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลำดภำยใตช่ื้อ “บลูโอริทึมแอนด์โบวล์” โดยมี
ลกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล่ิ์ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้ระดบับนในยำ่นธุรกิจใจกลำงเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้ำงสรรพสินคำ้สยำม
พำรำกอนให้บริกำรโบวล่ิ์ง 38 เลน หอ้งคำรำโอเกะ 16 หอ้ง และห้องแบบ Platinum 2 หอ้ง ภำยใน 1 ห้องประกอบดว้ยเลน
โบวล่ิ์ง 4 เลนและบริกำรคำรำโอเกะ ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี บริษทัจึงไดท้ ำกำรทยอยเปิดสำขำภำยใตแ้บรนด์ “บลู
โอริทึมแอนด์โบวล์” เร่ือยมำ ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศในเดือนมิถุนำยน 2557 บริษทัได้ท ำกำรเปิดสำขำ
ประเทศกมัพชูำใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง 13 เลน โดยมีหอ้งแบบแพลตินัม่ 1 หอ้ง  
 
  บริษทัฯไดเ้ปิดตวัลำนสเก็ตน ้ ำแข็งรูปแบบใหม่ภำยใตช่ื้อ “ซบัซีโร่” ซ่ึงกลำยเป็นท่ีสังสรรคส์ ำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ใจกลำงเมืองสร้ำงควำมสนุกแปลกใหม่บนลำนไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกคำ้ท่ีนิยมกีฬำทำ้ทำยสุดอินเทรนด์
ภำยใตค้อนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็นสถำนท่ีท่ีลูกคำ้เขำ้มำเล่นกีฬำและไดค้วำมบนัเทิงดว้ยบนพ้ืนท่ีให้บริกำร
ต่อสำขำประมำณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจำกนั้นยงัใหบ้ริกำรลำน Academy ส ำหรับเรียนรู้วธีิกำรเล่นกบัครูสอนระดบัมือ
อำชีพดว้ยบรรยำกำศส่วนตวัโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบนับริษทัฯเปิดให้บริกำรลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง
ทั้งหมด 5 สำขำไดแ้ก่ เอสพลำนำดสำขำงำมวงศ์วำนแครำย (ธนัวำคม 2552) สำขำสุขุมวิท (มีนำคม 2555) สำขำเมกำซีนี
เพล็กซ์ (พฤษภำคม 2555) สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ (พฤศจิกำยน 2556) และสำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัหำดใหญ่ 
(ธนัวำคม 2556)   

ณ 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯเปิดใหบ้ริกำรในประเทศไทยและประเทศกมัพชูำทั้งหมด 20 สำขำ ประกอบดว้ย 
เลนโบวล่ิ์ง 356 เลน หอ้งคำรำโอเกะ 199 หอ้ง และลำนสเก็ตน ำแขง็จ ำนวน 5 ลำน  
 
  ในปี 2551 ธุรกิจโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบนัเทิงไดถู้กขยำยไปยงัประเทศอินเดียบริษทัฯไดร่้วมลงทุน
กบับริษทัพีวีอำร์จ ำกดั (PVRL) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ชั้นน ำท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยท่ี์
ประเทศอินเดียร่วมกนัจดัตั้งบริษทัพีวีอำร์ บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนต์จ ำกดั (PVR blu-O)โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจโบวล่ิ์งเชิงสนัทนำกำรในประเทศอินเดีย PVR blu-O ไดเ้ปิดให้บริกำร Club Fashion Bowling สำขำแรกท่ีแอมเบียนส์
มอลล์เมืองนิวเดลีเม่ือเดือนมีนำคม 2552 ส้ินปี 2558  PVR blu-O เปิดให้บริกำรรวมทั้ งหมด  6 สำขำในประเทศอินเดีย
ได้แก่ Gurgaon (24 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 )   Pavilion mall เมือง Ludhiana (16 เลน) รวมเลนโบว์ล่ิง
ใหบ้ริกำรทั้งส้ิน 125 เลน 

เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนใน บริษทั เค อำรี 
น่ำ จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้เช่ำ ให้บริกำร ห้องคำรำโอเกะ และให้บริกำรอ่ืนๆเก่ียวกบักิจกำรดงักล่ำว โดยเปิดท ำกำรท่ี
ศูนยก์ำรคำ้เมกำบำงนำ เป็นจ ำนวนเงิน 8.69 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปล่ียนแปลงจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 49.99 
เป็นร้อยละ 99.99 และได้เปล่ียนจำกกิจกำรร่วมคำ้เป็นบริษัทย่อย จำกกำรซ้ือหุ ้นเพิ่มดงักล่ำวคำดวำ่จะเพิ่มส่วนแบ่ง
กำรตลำดและช่องทำงรำยไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทั 
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ธุรกจิส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั 99.93% ธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 

จำกกำรท่ีบริษทัฯ สำมำรถดึงดูดให้ลูกคำ้เขำ้มำใช้บริกำรในแต่ละปีได ้25-30 ลำ้นคนทัว่ประเทศ ท ำให้ธุรกิจ
บริกำรส่ือโฆษณำเติบโตไดเ้ป็นอย่ำงดี บริษทัย่อยภำยใตช่ื้อ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั” จดัตั้งข้ึนเพ่ือให้บริกำรส่ือ
โฆษณำทั้งในโรงภำพยนตร์และพ้ืนท่ีทั้งหมดภำยใน Cineplex ทัว่ประเทศอยำ่งครบวงจร ดว้ยควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
รำยไดเ้พ่ิมเติมจำกสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้ ท ำให้ธุรกิจส่ือโฆษณำของบริษทั หรือท่ีเรียกกนัวำ่ “cinemedia” มีอตัรำก ำไร
มำกกวำ่ร้อยละ 85 

ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมส่ือโฆษณำหลำกหลำย นบัตั้งแต่ โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณำ
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่ำงในสำขำ โฆษณำบนป้ำยโฆษณำพลิกได้ 3 หน้ำ (Tri-vision) โฆษณำบนจอ 
Plasma โฆษณำบน Menu Board รวมถึงโฆษณำบนส่ือกลำงแจ้ง (Billboard/Cut-out) และกำรโฆษณำในรูปแบบ 4 มิติ   
(4D Ads)  เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสำมำรถท ำไดเ้ฉพำะในโรงภำพยนตร์เท่ำนั้น  นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมีกำรท ำกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรขำยแบบโตต้อบสองทำง (Interactive media) และท ำโฆษณำสินคำ้ร่วมกบัเจำ้ของผลิตภณัฑ ์(Cross Promotion)   

จำกกำรท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทำงกำรโฆษณำท่ีมีประสิทธิภำพ หลำกหลำย และสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได ้
โดยตรงมำกกวำ่ส่ือโฆษณำประเภทอ่ืน ส่งผลให ้มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดดี้อยำ่งต่อเน่ืองทุกปี 

ธุรกจิพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ  ปี 2558 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรเฉพำะสำขำ
สุขมุวทิ,รังสิต,งำมวงศว์ำน 

2. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคเฉพำะ
สำขำสุขมุวทิ, รังสิต, งำมวงศว์ำน 

3. บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จ ำกดั 99.99% ธุรกิจให้เช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร ส ำหรับสำขำรัช
โยธิน 

4. บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค  

ส ำหรับสำขำรัชโยธิน 

5. บริษทั รัชโยธิน ซีนิม่ำ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีสำขำรัชโยธิน 

บริษัทฯให้บริกำรพ้ืนท่ี เช่ำในรูปแบบ  Standalone เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีหลำกหลำย
นอกเหนือจำกใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ โบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง โดยท ำกำรคดัเลือกประเภทของร้ำนคำ้ให้
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สอดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรเป็นหลกั ซ่ึงร้ำนคำ้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัแนวหนำ้และเป็นท่ี
นิยมของลูกคำ้ พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำมี 2 ลกัษณะ คือ เป็นสญัญำเช่ำระยะยำวมำกกวำ่ 3 ปี และสญัญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 
    เน่ืองจำกเป็นศูนยร์วมควำมบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พ้ืนท่ีของบริษทัฯจึงเป็นท่ีดึงดูดส ำหรับร้ำนคำ้ระดบัสำกลและ
แบรนดท่ี์เกิดข้ึนใหม่ในประเทศ ท่ำมกลำงกำรแข่งขันท่ีรุนแรงของร้ำนอำหำรจำนด่วนท่ีต่ำงตอ้งกำรพ้ืนท่ีใหม่ๆใน
กำรขยำยสำขำส่งผลต่ออตัรำกำรใชพ้ื้นท่ีเช่ำอยูใ่นระดบัสูงแทบทุกๆสำขำ พร้อมดว้ยบริกำรเสริมท่ีควบคู่ไปกบักำรใหเ้ช่ำ
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริกำรแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคีภยั กำรท ำควำมสะอำด และกำรรักษำควำมปลอดภยัรวมถึงกำรบริกำร
ส่วนกลำง ตวัอยำ่งเช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือน และท่ีจอดรถ 
   ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำรปรับพ้ืนท่ีให้กลำยเป็นแหล่งศูนยก์ำรคำ้บริเวณนอกอำคำรโรงภำพยนตร์ ของสำขำ 
เมเจอร์ รัชโยธิน มีกำรตกแต่งสถำนท่ีให้เป็นแบบสไตส์นำนำชำติ โดยใช้ช่ือว่ำ Center Point @ Major Ratchayothin มี
ร้ำนคำ้ ศูนยร์วมแฟชัน่ สถำนเสริมควำมงำม ร้ำนอำหำร นอกจำกน้ียงัมีลำนกิจกรรมอเนกประสงคก์ลำงพ้ืนท่ี Center Point 
ใหเ้ป็นตลำดนดัสินคำ้มือสอง ลำนกิจกรรม หรือ มินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย 

 
ธุรกจิส่ือภาพยนตร์  ปี 2558 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรส่ือภำพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

92.46% ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
โฆษณำ 

2. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จ ำกดั 92.46% ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์เพ่ือฉำยในโรง
ภำพยนตร์ เพ่ือจัดท ำวีซีดี ดีวีดี และเพ่ือถ่ำยทอดทำง
โทรทศัน์ 

3. บริษทั ทีว ีฟอรัม จ ำกดั 92.46% ส่ือและโฆษณำทำงโทรทศัน์และวทิย ุ

4. บริษทั เอม็ ว ีดี จ ำกดั 92.46% ธุรกิจจ ำหน่ำยแผน่วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

5. บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จ ำกดั 91.91% ธุรกิจจ ำหน่ำยวซีีดี ดีวดีีและลิขสิทธ์ิ 

6. บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั 92.46% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ 

7. บริษทั ทำเลนต ์วนั จ ำกดั 83.22% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ และรับจำ้งผลิตงำนทำงดำ้นบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 

8. บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสติง้ 
จ ำกดั 

41.61% ธุรกิจใหบ้ริกำรเคเบ้ิลทีว ี

9. บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ 26.42% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และวดีีทศัน์ 

10. บริษทั เอม็วพีี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ 36.98% ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั ประชำชนลำว 

บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์โดยกำรถือหุ้น 92.46% ในบมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เท 
นเมนท์ ในอดีตบริษทัฯถือหุ้นตรงในบริษทัเอ็มพิคเจอร์สจ ำกดัซ่ึงจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์เขำ้โรงภำพยนตร์และยงัไดถื้อหุ้น
ในบริษทัเอ็มวีดีจ  ำกดั (เดิมชื่อบริษทัแปซิฟิคมำร์เก็ตติ้งแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์กรุ้ปจ ำกดั) บริษทัฯไดท้ ำกำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจมำอยำ่งต่อเน่ืองและตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2552 เป็นตน้มำ  บริษทัทั้งสองไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรงำน 
 ของบมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ตั้งแต่ตน้น ้ ำถึง
ปลำยน ้ ำ 

ในดำ้นธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ บริษทั เอม็พิคเจอร์ส จ ำกดั บริหำรจดักำรจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีจะเขำ้ฉำยใน 
โรงภำพยนตร์เพ่ือให้มีภำพยนตร์เขำ้ฉำยอย่ำงต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดำห์ของปีเพ่ือช่วยสร้ำงรำยไดใ้ห้กบับริษทัอยำ่งสม ำ
เสมอแมใ้นช่วงท่ีภำพยนตร์จำกตลำดฮอลลีวูด้มีไม่มำกนกัโดยบริษทัเอ็มพิคเจอร์สจ ำกดัจะซ้ือภำพยนตร์จำกผูส้ร้ำงอิสระ
บริษทัหนังจำกประเทศญ่ีปุ่นและเกำหลีจำกกำรเป็นผูน้ ำในตลำดโรงภำพยนตร์ของบมจ . เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปส่งผลให้
รำยไดข้องบริษทัเอม็พิคเจอร์สจ ำกดัอยูใ่นระดบัท่ีแขง็แกร่ง 

ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในตลำดโฮมวดีีโอบริษทัเอม็วดีีจ ำกดับริหำรระยะเวลำกำรจดัจ ำหน่ำย (3-4  
เดือนหลงัจำกภำพยนตร์ออกฉำย) และรักษำระดบัรำคำขำยดีวีดีและซีวีดีท่ีออกสู่ตลำดให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมทั้งน้ี
เพ่ือใหภ้ำพยนตร์สำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรฉำยในโรงภำพยนตร์และตลำดโฮมวดีีโออยำ่งเตม็ท่ี 

และในปี 2552 บมจ. เอม็พิคเจอร์สเอน็เตอร์เทนเมนทย์งัไดก่้อตั้งบริษทัเอม็เตอร์ต้ีไนน์จ ำกดั (M39) ซ่ึงเป็น 
บริษทัสร้ำงภำพยนตร์ไทยคุณภำพข้ึนด้วยบริษทัฯและกลุ่มบริษทัในเครือมีวตัถุประสงค์หลกัคือกำรผลกัดันกำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทยและวำงรำกฐำนของกำรเติบโตใหแ้ก่วงกำรภำพยนตร์ในประเทศไทย 

ระหวำ่งปี 2556 บมจ. เอม็พิคเจอร์สเอน็เตอร์เทนเมนทไ์ดซ้ื้อหุน้สำมญัเพ่ิมในบริษทัทำเลนตว์นัจ ำกดั ด ำเนินธุรกิจ 
ให้บริกำรผลิตภำพยนตร์และรับจำ้งผลิตงำนทำงดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ ณ ส้ินปี 2558 มีสัดส่วนกำรถือหุ้นสำมญัคิดเป็น
ร้อยละ 83.22  และยงัไดซ้ื้อหุ้นสำมญับริษทัเมเจอร์กนัตนำบรอดแคสติ้งจ ำกดั (M Channel) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเผยแพร่ภำพ
ผำ่นสญัญำณดำวเทียมและจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จำกบริษทัเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปจ ำกดั (มหำชน) (Major) โดยวธีิแลก
หุน้สำมญัท่ีออกใหม่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.61 

ในปี 2557 บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ไดร่้วมทุนกบั 4 บริษทั คือ  บจ.ทรู ไอคอนเทน้ท ์ในกลุ่มทรู แบ็ง 
คอค ฟิลม์สตูดิโอ และแม็ทช่ิง สตูดิโอ พลสั  เปิดค่ำยหนงั “ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์” ผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพเพื่อป้อน
ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ พร้อมกบัเปิดตวัภำพยนตร์เร่ืองแรก “ตุ๊กแกรักแป้งมำก” ท่ีออกฉำยวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 ใน
โรงภำพยนตร์ทัว่ประเทศ ส ำหรับกำรร่วมทุนของทั้ง 4 บริษทั จะมี เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ ทรู ไอคอนเทน้ท ์
และแบ็งคอค ฟิลม์สตูดิโอ ร่วมทุนในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั คือ บริษทัละ 28.57%โดยคิดเป็นมูลค่ำรำยละ 50 ลำ้นบำท และแม็ท
ช่ิง สตูดิโอ พลสั ลงทุนในสัดส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่ำ 25 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินลงทุนตั้งตน้ทั้งหมด 175 ลำ้นบำท โดยมี
เป้ำหมำยท่ีจะผลิตภำพยนตร์ออกสู่ตลำดปีละ 4-6 เร่ือง และยงัมีแผนท่ีจะท ำกำรตลำดภำพยนตร์ไทยสู่ภูมิภำคอำเซียนอีก
ดว้ย ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทัถือหุน้คิดเป็นสดัส่วน 26.42% ของทุนจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในบริษทั เอม็ว ี
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พี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั ประกอบกิจกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศลำว จ ำนวน 40,000 หุ้น 
เป็นเงิน 1.77 ลำ้นบำท เป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน 

 
ธุรกจิอ่ืน 
เพ่ือต่อยอดธุรกิจบนัเทิงใหค้รบวงจร บริษทัฯไดร่้วมลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ มีรำยละเอียด ณ ส้ินปี 2558 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกจิทีป่ระกอบกจิการ 

1. บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 23.86% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 

2. บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50.00% 
(11.93% ทำงออ้มผำ่น SF) 

ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ  

3. กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

33.00% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 

4. บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40.00% ธุรกิจจ ำหน่ำยบตัรชมกีฬำ คอนเสิร์ต และ
งำนต่ำง ๆ 

5. บจ.พีวอีำร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 49.00% ธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ 

6. บจ.พีวอีำร์ 3.95% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ 
บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ผูพ้ฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด 

ไลฟ์สไตล์ มอลล์ในปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ำรคำ้ไลฟ์สไตล ์มอลลข์นำดกลำง ใกลก้บัแหล่งชุมชน เพ่ือช่วยให้ทั้ งสอง
ฝ่ำยเติบโตไปควบคู่กนั โดยมีโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผูเ้ช่ำหลกัท่ีช่วยดึงดูดลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร ขณะท่ีสยำม ฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท์ ซ่ึงอยูใ่นช่วงของกำรขยำยธุรกิจ ก็เป็นอีกช่องทำงท่ีช่วยให้เมเจอร์สำมำรถขยำยสำขำไดอ้ยำ่งง่ำยดำยยิ่งข้ึน
เช่นกนั ณ ส้ิน ปี 2558 บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ดว้ยสดัส่วน 23.86% 

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วำ่ SF 

บจ. รัชโยธินอเวนิว 
บริษทัฯ ลงทุนในบจ.รัชโยธินอเวนิว ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ โดยบริษทัฯถือหุน้โดยตรงท่ีสัดส่วน 

50.00% และถือหุน้ทำงออ้มผำ่นทำงบมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ในเดือนมิถุนำยน 2550 บริษัทฯได้มีพฒันำกำรท่ีส ำคญั คือควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ

อสังหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนท่ีเข้ำไปลงทุนในสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรใน
โครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต รวมมูลค่ำ 2,300 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วน 
33% ของกองทุนดงักล่ำว ทั้งน้ี ก ำไรท่ีไดม้ำจำกกำรขำยกองทุน บริษทัฯไดน้ ำไปลงทุนในสำขำ Standalone แห่งใหม่บน
ถนนรัตนำธิเบศร์ และในปลำยปี 2553 MJLF ยงัไดเ้ขำ้ไปลงทุนในสิทธิกำรเช่ำในอำคำรศูนยก์ำรคำ้เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน 
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โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 3,300 ลำ้นบำท และบริษทัยงัได้ลงทุนเพ่ิมและรักษำ
สดัส่วนกำรถือหุน้อยูท่ี่ 33%  ณ ส้ิน ปี 2558 

กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรต่อยอดทำงธุรกิจใน
ธุรกิจโรงภำพยนตร์ โดยเฉพำะในรูปแบบท่ีใชเ้งินลงทุนมำกแต่คืนทุนกลบัมำเร็ว อยำ่ง Standalone และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
โดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุนจำกผูถื้อหุน้และมีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองมำกเกินไป 

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วำ่  MJLF 

บจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร์ 
ในเดือนมิถุนำยน 2550 บริษทัฯไดเ้ขำ้ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมำสเตอร์.คอม ดว้ยสัดส่วน 40% และต่อมำได้

เปล่ียนช่ือเป็น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพ่ือช่วยขยำยงำนของบริษทัฯไปสู่ช่องทำงกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรชมกำรแสดง
ต่ำงๆ รวมถึงใช้สินทรัพยท่ี์มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้ช่องจ ำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์เป็นช่องทำงในกำร
จ ำหน่ำยบัตรชมกำรแสดงต่ำงๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต บัตรชมกีฬำ และบตัรโดยสำร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นกำรใชช่้อง
จ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตร์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยงัช่วยดึงดูดลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำในศูนยก์ำรคำ้มำกข้ึน
อีกดว้ย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 40.00% 

บจ. พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมนต์ 
บจ. พีวีอำร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นกิจกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบริษทัฯ กบั บจ.พีวีอำร์ จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2551 

เพ่ือประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งในประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นธุรกิจเสริมท่ีดีใหก้บั บจ.พีวีอำร์ มำกกวำ่เพียงแค่เป็นผูป้ระกอบกำรโรง
ภำพยนตร์ แต่ยงัมีธุรกิจบนัเทิงแนวไลฟ์สไตลเ์สริมดว้ย ธุรกิจโบวล่ิ์งแนวบนัเทิงน้ีไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี  PVR blu-O 
ไดเ้ปิดให้บริกำร Club Fashion Bowling สำขำแรกท่ีแอมเบียนส์ มอลล ์เมืองนิวเดลี เม่ือเดือน มีนำคม 2552 ณ ส้ินปี 2558  
PVR blu-O เปิดให้บริกำรรวมทั้งหมด  6 สำขำในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ Gurgaon (24 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) และ Paviliion  เมือง Ludhiana (16 เลน) ซ่ึงเปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2558 รวมเลนโบวล่ิ์งให้บริกำรทั้งส้ิน 
125 เลน กำรขยำยฐำนไปยงัตลำดอินเดียน้ีถือเป็นโอกำสทองส ำหรับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในกำรเติบโตในต่ำงแดน ใน
ตลำดท่ีมีศกัยภำพสูง และใหญ่กวำ่ประเทศไทยหลำยเท่ำตวั ณ ส้ิน ปี 2558 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 49.00% 

บจ. พวีอีาร์ 
บจ. พีวีอำร์ เป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยข์องอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ 

ชั้นน ำรำยหน่ึงของประเทศอินเดีย  พีวีอำร์เป็นผูบุ้กเบิกกำรสร้ำงเครือข่ำยโรงภำพยนตร์ในรูปแบบมลัติเพล็กซ์รำยแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนัเครือข่ำยของพีวอีำร์ ประกอบดว้ย 491 โรงภำพยนตร์ 109 สำขำในประเทศอินเดีย ณ 
ส้ินปี 2558 บริษทัฯมีสดัส่วนถือหุน้อยูท่ี่ 3.95% 

บจ. พีวอีำร์ จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกัษรยอ่วำ่ PVRL 
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กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วำงนโยบำยกำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือกำรท ำศูนยร์วมควำมบันเทิง ในนำม 
“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและลำน สเก็ตน ้ ำแข็ง ในนำม “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอน์โบวล์”และ “ซบั ซีโร่” เป็นบริกำรบนัเทิงหลกัท่ีจะดึงลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในสำขำ ส ำหรับพ้ืนท่ี
ส่วนท่ีเหลือภำยในสำขำ จะถูกจดัสรรให้กบักิจกำรร้ำนคำ้ภำยนอกเช่ำด ำเนินกำร โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   จะคดัสรร
เฉพำะร้ำนคำ้ท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรประเภทท่ีเสริมและสนบัสนุนใหส้ำขำมีควำมหลำกหลำยของสินคำ้และควำมครบ
วงจรในงำนบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงมำกข้ึน ทั้งน้ีสินคำ้และบริกำรนั้นจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัควำมตอ้งกำร
และรสนิยมของกลุ่มลูกคำ้ของโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งเป็นหลกั  

กำรขยำยสำขำในแต่ละคร้ัง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ควำมส ำคญักบักำรเลือกท ำเลท่ีตั้งเป็นส ำคญั สำขำของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำตั้งอยูบ่นท ำเลทองในเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนท่ีพกัอำศยั ใจกลำงเมือง ใกลส้ถำนศึกษำและ
สถำนท่ีท ำงำนบริษทัเอกชนและรำชกำร รวมทั้งกำรขยำยสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เขำ้ไปในหำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้
แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และห้ำงคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ลว้นเป็นโอกำสทำงกำรคำ้ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในกำรสร้ำง
ฐำนลูกคำ้และธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์งให้กวำ้งข้ึน โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดย้ดึนโยบำยกำรวำงรูปแบบ
ของสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำยในทุกสำขำ ท ำให้บริเวณพ้ืนท่ีให้บริกำรในแต่ละสำขำแวดลอ้มดว้ยร้ำนคำ้ร้ำนอำหำร
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีเป็นบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงหลกั  

จำกภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำมำรถจ ำแนกตำมรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจออกได้
เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) 

กำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง ในลกัษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็น
เจำ้ของอำคำรและจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เพ่ือธุรกิจหลกัคือโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือใหเ้ช่ำ
ส ำหรับร้ำนคำ้ต่ำงๆ และก ำหนดพ้ืนท่ีบำงส่วนให้เป็นพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลำงรวมทั้งลำนจดักิจกรรมกำรตลำด (Promotion 
Hall)  

จุดเด่นท่ีส ำคญัของกำรเป็น Standalone Complex ท ำใหมี้ควำมคล่องตวัอยำ่งมำกในกำรบริหำรธุรกิจภำยในพ้ืนท่ี
ให้เกิดประสิทธิภำพและส่งผลต่อรำยไดจ้ำกแต่ละธุรกิจในสำขำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมคล่องตวัในกำรก ำหนดเวลำเปิด-
ปิดอำคำรซ่ึงมีผลต่อระยะเวลำเปิดให้บริกำรและโอกำสกำรท ำรำยได ้กำรวำงผงัโครงสร้ำงพ้ืนท่ีบริกำรแต่ละส่วนอย่ำง
เหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขนำดพ้ืนท่ีร้ำนคำ้เช่ำ รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนยอดขำยในแต่
ละสำขำ  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) ประกอบดว้ย 5 สำขำไดแ้ก่สำขำป่ินเกลำ้ 
สำขำรัชโยธิน สำขำสุขมุวทิ สำขำรังสิต และสำขำเอสพลำนำด งำมวงศว์ำน แครำย 

รูปแบบท่ี 2 : สำขำ 

กำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของสำขำ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะด ำเนินกำรเช่ำพ้ืนท่ีบำงส่วนภำยในอำคำร
ศูนยก์ำรคำ้ กำรเช่ำพ้ืนท่ีท ำให้มีขอ้จ ำกดัในดำ้นของขนำดพ้ืนท่ีให้บริกำร ดงันั้นบริกำรหลกัท่ีมีในสำขำจะเปิดให้บริกำร
ส่วนโรงภำพยนตร์เป็นหลกัและจัดสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือจำกบริเวณโรงภำพยนตร์เพ่ือให้เช่ำช่วงส ำหรับเป็นร้ำนค้ำ
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ให้บริกำร ยกเวน้บำงสำขำ หำกไดพ้ื้นท่ีเช่ำท่ีมีขนำดใหญ่พอและมี ควำมเหมำะสมของท ำเลก็จะเปิดให้บริกำรทั้ งโรง
ภำพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีบำงส่วนส ำหรับใหเ้ช่ำช่วงต่อ (หำกมีพ้ืนท่ีเหลือ)  

ในรูปแบบของสำขำ  บริษทัฯ มีนโยบำยกำรขยำยสำขำโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซ่ำ เป็นตน้ 
2. รูปแบบท่ีอยูใ่นหำ้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 
3. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกำบำงนำ ซ่ึง

ด ำเนินกำรโดยบริษทั สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงรำยไดจ้ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2555 - 2558 มีดงัตอ่ไปน้ี  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 5,920          69.0       5,785          67.1       5,265          68.3       4,312          61.9       
2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,224          14.3       1,127          13.1       1,063          13.8       850             12.2       
3.ส่วนงานธุรกิจโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 454             5.3         481             5.6         429             5.6         451             6.5         
4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 522             6.1         520             6.0         482             6.2         505             7.2         
5. ส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 460             5.4         710             8.2         474             6.1         847             12.2       

รวมรายได้ 8,580          100.0     8,623          100.0     7,713          100.0     6,965          100.0     

หมายเหตุ ตวัเลขรายไดแ้ต่ละส่วนงานธุรกิจในตารางขา้งตน้ไดมี้การสุทธิรายการระหวา่งกนัแลว้

กลุ่มธุรกจิ

ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557 ประจ าปี 2556 ประจ าปี 2555

 

2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะกำรประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงภำพยนตร์ และขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
2. ธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะและลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ 
3. ธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 
4. ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 
5. ธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 

 
1  ธุรกจิโรงภาพยนตร์ (Cinema Business) 

1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.1.1 โรงภาพยนตร์ 

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์  เป็นโรงภำพยนตร์ในระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสำขำท่ี
เปิดให้บริกำรจะถูกก ำหนดให้มีโรงภำพยนตร์โดยเฉล่ียจ ำนวน 3 โรงข้ึนไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้สำมำรถรองรับกับจ ำนวน
ภำพยนตร์ท่ีจะเขำ้ฉำยไดห้ลำยเร่ืองในวนัและเวลำเดียวกนั ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทำงเลือกและควำมสะดวกในกำร
เลือกชมภำพยนตร์ให้แก่ลูกคำ้ โดยเพ่ิมโรงภำพยนตร์ระดบัพรีเม่ียม เพียบพร้อมดว้ยกำรตกแต่งสถำนท่ีหรูหรำ สวยงำม 
และกำรบริกำรท่ีประทบัใจลูกคำ้ยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีสำขำรวมทั้งส้ิน 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็นสำขำในประเทศ
ไทย จ ำนวน 89 สำขำ 589 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 37 สำขำ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 52 สำขำ 
และสำขำในต่ำงประเทศ  2 สำขำ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชำ 1 สำขำ 7 โรงภำพยนตร์ และประเทศลำว 1 สำขำ 5โรงภำพยนตร์ 
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มีแบรนด์ในเครือทั้งหมด 12 แบรนด์ ท่ีประกอบกำรในประเทศไทย สำมำรถรองรับจ ำนวนผูช้มได้ทั้ งส้ิน  141,308  ท่ีนั่ง 
ซ่ึงมีรำยละเอียดแต่ละสำขำ ดงัน้ี 

1) โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ จ ำนวน  66 สำขำ 395 โรงภำพยนตร์ 94,226 ท่ีนัง่ แบ่งเป็น 

1.1 สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน  24 สำขำ  

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.  Standalone 1. สำขำรังสิต 16 3,465 
4 สำขำ 2. สำขำรัชโยธิน 15 3,740 
  3. สำขำป่ินเกลำ้ 13 3,850 
  4. สำขำสุขมุวทิ 8 1,746 

2.  Lifestyle Mall 1. สำขำแจง้วฒันะ 
 

5 1,040 

1 สำขำ 

3.  Hypermarket 1. สำขำบำงกะปิ 10 2,256 

7 สำขำ 2. สำขำศำลำยำ 5 1,003 

  3. สำขำธญับุรี 4 1,020 

  4. สำขำโลตสันวนคร 4 1,194 

  5. สำขำศรีนครินทร์ 5 1,259 

 6. สำขำมหำชยั 5 1,168 

 7.สำขำโลตสับำงใหญ่ 8 2,050 
4.  Department Store   
12 สำขำ 

1. สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด ์
 

7 
 

1,476 
2. สำขำบำงนำ 10 1,954 

3. สำขำพระรำม 2 9 1,710 

4. สำขำพระรำม 3 9 2,596 

5. สำขำนนทบุรี 7 827 

6. สำขำเพชรเกษม 6 1,746 

7. สำขำรำมค ำแหง 7 2,114 

8. สำขำส ำโรง 12 2,228 

 9. สำขำสำมเสน 6 1,505 

 
10. สำขำเซ็นทรัลป่ินเกลำ้  
 

11 
 

1,973 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

 11. สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต 10 1,701 

 12.สำขำโรบินสนัสมุทรปรำกำร 5 1,165 

รวม 197 44,786 

 
1.2 สำขำต่ำงจงัหวดั จ ำนวน  42 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.  Hypermarket 1. สำขำนครสวรรค ์ 5 1,138 

23 สำขำ 2. สำขำพิษณุโลก 4 1,067 

  3. สำขำสมุย 3 918 

  4. สำขำชลบุรี 4 1,063 

  5. สำขำกระบ่ี 4 1,134 

  6. สำขำอยธุยำ 4 1,313 

  7. สำขำเพชรบูรณ์ 4 1,144 

  8. สำขำบำ้นโป่ง 5 1,442 

  9. สำขำอมตะนคร 5 1,310 

 10.สำขำก ำแพงเพชร 4 1,008 

 11.สำขำบ๊ิกซีจนัทบุรี 5 1,338 

 12.สำขำบ๊ิกซีร้อยเอด็ 5 1,277 

 13.สำขำโลตสัแกลง 4 1,079 

 14.สำขำบ๊ิกซีสุพรรณบุรี 4 1,068 

 15.สำขำโลตสัหนองบวัล ำภู 4 994 

 16.สำขำโลตสันครสวรรค ์ 4 972 

 17.สำขำฉะเชิงเทรำ 5 1,711 

 18.สำขำนครศรีธรรมรำช 4 971 

 19.สำขำโลตสัสุพรรณบุรี 4 839 
 20.สำขำบ๊ิกซีนครพนม 2 616 
 21.สำขำบ๊ิกซีปรำจีนบุรี 2 712 
 22.สำขำบ๊ิกซีน่ำน 2 498 
 23.สำขำโลตสัขอนแก่น ประตนู ้ ำ 5 1,041 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

2.  Lifestyle Mall 1. สำขำพทัยำ 8 1,748 

3 สำขำ 2. สำขำหวัหิน 4 1,404 

 3. สำขำสหไทย สุรำษฎธ์ำนี 7 1,408 

3.  Department Store 1. สำขำเชียงใหม่ 7 1,843 

16 สำขำ 2. สำขำอุดรธำนี 8 2,120 

 3. สำขำอุบลรำชธำนี 5 826 

 4. สำขำสระบุรี 4 1,100 

 5. สำขำเชียงรำย 5 1,231 

 6. สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี 7 1,566 

 7. สำขำเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,169 

 8. สำขำโรบินสนัสระบุรี 6 1,317 

 9.สำขำโรบินสนัสกลนคร 4 856 

 10.สำขำเดอะ สกำย อยธุยำ 4 951 

 11.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 10 2,435 

 12.สำขำโรบินสนัร้อยเอด็ 4 961 

 13.สำขำพงังำ 3 634 

 14.สำขำโรบินสนัมุกดำหำร 4 1,016 

 15.สำขำเซ็นทรัลระยอง 8 1,530 

 16.สำขำเซ็นทรัลสมุย 3 672 

รวม 198 49,440 

2) โรงภำพยนตร์อีจีว ี ซีนีม่ำ  จ ำนวน 12 สำขำ 76 โรงภำพยนตร์ 17,604 ท่ีนัง่ 

2.1) สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน  4 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 
 

สาขาในเครืออจีวี ี
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1 สำขำ 1. สำขำออ้มใหญ่ 5 1,224 

2. Department Store 1. สำขำซีคอนสแควร์ 14 3,311 

 3 สำขำ 2. สำขำซีคอนบำงแค 10 1,832 

  3. สำขำลำดพร้ำว 7 908 

รวม 36 7,275 
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2.2) สำขำต่ำงจงัหวดั จ ำนวน  8 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 
 

สาขาในเครืออจีวี ี
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 6 สำขำ 1.สำขำโลตสัขอนแก่น 5 1,228 

 2.สำขำแม่สอด 4 1,184 

 3.สำขำโลตสัสงขลำ 5 1,243 
 4.สำขำโลตสันครศรีธรรมรำช 4  876 

 5.สำขำบ๊ิกซี อุดรธำนี 4  844 

 6.สำขำโลตสั สุรำษฎร์ธำนี 6 1,298 

2. Department Store 1. สำขำโครำช 8 2,475 

2 สำขำ 2. สำขำศรีรำชำ 4 1,181 

รวม 40 10,329 

 
3) สำขำในเครือพำรำกอน ซีนีเพลก็ซ์ จ ำนวน 1 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือพารากอน 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สำขำสยำมพำรำกอน 16 4,476 

4) สำขำในเครือเอสพลำนำด จ ำนวน 2 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือเอสพลานาด 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Standalone 1 สำขำ 1. สำขำงำมวงศว์ำน แครำย 16 4,200 
2. Lifestyle Mall 1 สำขำ 1.สำขำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 12 2,725 
รวม  28 6,925 

5) สำขำในเครืออ่ืน ๆ จ ำนวน 8 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 8 สำขำ 1. สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค 8 1,550 
 2. สำขำเมกำ บำงนำ 15 3,445 
 3. สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ 10 2,361 
 4. สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 8 1,436 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

 5. สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต ์ 12 2,365 

 6. สำขำพรอมำนำด 8 1,911 

 7. สำขำเซ็นทรัลอีสวลิล ์ 8 1,232 

 8. สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่ 5 1,051 

รวม  74 15,351 

6) สำขำในต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 สำขำ 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในต่างประเทศ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 2 สำขำ 1. สำขำอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูำ 7 1,578 
 2. สำขำเวยีนเทียน เซ็นเตอร์ ประเทศ

ลำว 
5 1,148 

รวม  12 2,726 

ลกัษณะเด่นอีกประกำรหน่ึงของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ คือมีกำรตกแต่งโรงภำพยนตร์ (Theme) ท่ี
สวยงำมหรูหรำทนัสมยัหลำกรูปแบบแตกต่ำงกนัในแต่ละสำขำ ในเร่ืองของเกำ้อ้ีนัง่ชมภำพยนตร์จะมีใหเ้ลือกหลำยรูปแบบ 
และมีใหเ้ลือกหลำยระดบัรำคำ กำรจดัวำงเกำ้อ้ีภำยในโรงภำพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบนัได และแบบ Stadium รวมทั้งกำรวำง
เกำ้อ้ีสลบัช่องไฟระหวำ่งแถว ท ำใหไ้ม่เกิดกำรบงักนัระหวำ่งแถวหนำ้และแถวหลงั อีกทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีระหวำ่งแถวหนำ้และ
แถวหลงัใหก้วำ้งยิง่ข้ึน เพ่ือควำมสะดวกสบำยในกำรนัง่ตลอดช่วงเวลำชมภำพยนตร์ นอกจำกน้ีสำขำส่วนใหญ่ยงัจดัใหมี้
บริกำรหอ้งวไีอพี และมุมกำแฟรับรองลูกคำ้ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรนวดแบบสปำดว้ยเกำ้อ้ีไฟฟ้ำอยำ่งดี เพ่ือใหลู้กคำ้รู้สึก
ผอ่นคลำยระหวำ่งรอชมภำพยนตร์อีกดว้ย 

ในดำ้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ทุกสำขำ ไดติ้ดตั้งจอฉำยภำพยนตร์ขนำด
ใหญ่ Mega Screen ท่ีมีขนำดหนำ้กวำ้งตำมขนำดควำมกวำ้งภำยในโรงภำพยนตร์ ท ำใหผู้ช้มสำมำรถเห็นภำพไดช้ดัเจนใน
ทุกต ำแหน่งท่ีนัง่ และล่ำสุดก็มีนวตักรรมกำรชมภำพยนตร์ท่ีเรียกวำ่ Screen X เป็นเทคโนโลยใีนกำรฉำยภำพยนตร์ดว้ย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศำ รอบทิศทำง  เป็นจอจำกขอบล่ำงจรดเพดำนในรูปแบบเดียวกบัจอไอแมก็ซ์ โดยใชร้ะบบ
กำรฉำยภำพยนตร์จำก 3 ทิศทำง ดว้ยเคร่ืองฉำยภำพยนตร์ 9 ตวั มำพร้อมกบัระบบเสียง Dolby Atmos ท่ีใหเ้สียงสำมมิติ
รอบทิศทำง และล ำโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งควำมสมบรูณ์แบบทนัสมยัดำ้นเทคโนโลยรีะบบเสียงในระบบ All Digital 
Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวตักรรมเทคโนโลยคีวำม
บนัเทิงครบรสทั้งภำพ แสง และเสียงบนจอภำพ ซิลเวอร์สกรีน ท่ีมีควำมละเอียดคมชดั สมจริง กวำ่ระบบดิจิตอลทัว่ไปถึง 
30% ผำ่นเคร่ืองฉำย NEC DLP 4K ในโรงภำพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ 
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“โรงภาพยนตร์ จอยกัษ์ ไอแมกซ์” 

เป็นโรงภำพยนตร์จอยกัษแ์ห่งแรกของภูมิภำคเอเชีย เปิดใหบ้ริกำรท่ีพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ ภำยในโรงภำพยนตร์
สำมำรถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 491 ท่ีนัง่ เป็นโรงภำพยนตร์ท่ีมีจอฉำยภำพยนตร์ขนำดใหญ่ กวำ้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร 
พร้อมดว้ยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ท ำใหภ้ำพและเสียงท่ีถ่ำยทอดคมชดัเหมือนเขำ้อยูใ่น
เหตุกำรณ์จริง และปัจจุบนัทำงเมเจอร์ยงัไดน้ ำระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขำ้มำซ่ึงเป็นระบบกำรฉำยในรูปแบบ
ใหม่ท่ีใหภ้ำพคมชดักวำ่ปกติถึง 10 เท่ำ พลงัเสียง Digital Surround 12,000 วตัต ์ปัจจุบนัเมเจอร์ ซินีเพลก็ซ์ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร
โรงภำพยนตร์ ไอแมกซ์ จ ำนวน 6 สำขำ ประกอบดว้ย สำขำพำรำกอน ,สำขำรัชโยธิน,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่, 
สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่, สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต และสำขำเซ็นทรัลอีสวลิล ์รองรับผูเ้ขำ้ชมไดร้วม 2,594 ท่ีนัง่ 

ปัจจุบนัรำคำบตัรเขำ้ชมโดยเฉล่ีย 200-350 บำทส ำหรับภำพยนตร์ 3 มิติ (3D) และรำคำ 180-300 บำท ส ำหรับ
ภำพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตำมประเภทของเกำ้อ้ีท่ีใหบ้ริกำร เปิดใหบ้ริกำรทุกวนัตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภำพยนตร์แต่
ละเร่ืองใชเ้วลำในกำรฉำยโดยประมำณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่โมง นอกจำกน้ีโรงภำพยนตร์จอยกัษไ์อแมกซ์ยงัสำมำรถรองรับ
กำรฉำยภำพยนตร์ฮอลลีวดูควำมยำว 2-3 ชัว่โมงไดเ้พือควำมบนัเทิงอยำ่งต่อเน่ือง 

“โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดใหบ้ริกำรท่ีพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ เป็นท่ีแรก โรงภำพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลก
ภำพยนตร์ ท่ีจะใหลู้กคำ้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดำ้น ไม่วำ่จะเป็น ภำพ แสง สี เสียง สมัผสั และกล่ิน เอฟเฟคต่ำง ๆดว้ยกำร
เพ่ิมควำมพิเศษใหก้บัโรงภำพยนตร์ดว้ยเกำ้อ้ีแบบเฉพำะ พร้อมเอฟ็เฟ็กซ์ตระกำรตำถึง 24 ชนิด และระบบฉำยแบบดิจิตอล 
3 มิติ ซ่ึงเอฟ็เฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมำเป็นอยำ่งดี เพ่ิมควำมต่ืนเตน้ใหก้บัภำพยนตร์ไม่วำ่จะเป็นกำรขยบัของเกำ้อ้ี ลม
เป่ำ ละอองน ้ ำ กล่ิน แรงสัน่สะเทือน สะกิดขำ สะกิดหลงัและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมำกมำยโดยภำพจะฉำยบนจอภำพซิลเวอร์
สกรีน ท่ีใหภ้ำพคมชดัสมจริงภำพท่ีฉำยเป็นระบบ Master image 3D พร้อมแวน่ตำบำงเบำท่ีรับภำพเฉพำะระบบ 4 มิติ
เท่ำนั้น  ส ำหรับภำพยนตร์ท่ีจะเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้นเป็นภำพยนตร์ฟอร์มยกัษท่ี์หลำยคนช่ืนชอบ
แตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ท่ีเป็น Simulator ทัว่ๆไป เช่นท่ี Dream world หรือ Siam Ocean World ท่ีฉำยหนงัเพียง 7 นำที
เท่ำนั้นหรือแมก้ระทัง่ภำพยนตร์ไทยท่ีสำมำรถท ำ 4D Effect ไดเ้ช่นกนั โดยภำยในโรงภำพยนตร์สำมำรถรองรับผูช้มได้
สูงสุดถึง 140 ท่ีนัง่ รำคำบตัรเขำ้ชมโดยเฉล่ีย 400 บำท ปัจจุบนั เมเจอร์ฯ เปิดใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 7 สำขำ 
คือ สำขำพำรำกอน, สำขำรัชโยธิน, สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่, สำขำเซ็นทรัลเวส
เกตต,์ สำขำพรอมำนำด และสำขำเซ็นทรัลอีสวลิล ์

ในดำ้นควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ค ำนึงเป็นพิเศษ 
และถือเป็นหลกักำรส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะตอ้งมี โดยจะเห็นไดจ้ำกกำรเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในกำรออกแบบโรงภำพยนตร์ให้มี
ทำงเดินดำ้นนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกนัไม่สับสน  ซ่ึงจะตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นสำขำท่ีเป็น Standalone เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภำพยนตร์ไวใ้นอำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ขออนุญำตกบัทำงรำชกำรเลย และต่อเช่ือมกบัทำงหนี
ไฟ โดยเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟท่ีสำมำรถลงมำถึงชั้นล่ำงและมีประตูหนีไฟออกนอกอำคำรไดท้นัที ขอ้ส ำคญัทำงเดิน
โดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพ่ือควำมสวำ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ข้ึน ส ำหรับสำขำท่ีอยูต่ำมอำคำร
ของผูอ่ื้น ทำงบริษทัฯ ก็จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกักำรเดียวกบัอำคำรท่ีเป็นของบริษทัฯ เอง ทำงเดินไม่
มืดมีแสงสว่ำงเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดร้อบถึงกนัโดยตลอด ไม่สับสน นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้
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ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในจุดต่ำงๆและเคร่ืองมือตรวจจบัอำวธุเพ่ิมเติมในทุกสำขำ เพ่ือควำมปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูม้ำใชบ้ริกำรอีกดว้ย 

กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  มีลกัษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประกำร ดงัน้ี 

1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะลงทุนเฉพำะส่วนงำนโครงสร้ำง งำนตกแต่งโรงภำพยนตร์ และกำรลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีของโรงภำพยนตร์ท่ีส ำคัญ คือระบบกำรฉำยภำพและระบบเสียง ห รือจะเรียกรวมว่ำเป็น 
ผูล้งทุนใน Hardware โดยเจำ้ของภำพยนตร์หรือผูส้ร้ำงภำพยนตร์จะเรียกเป็น ผูล้งทุนใน Software 

2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภำระตน้ทุนในส่วนของกำรจดัซ้ือภำพยนตร์ (หนัง) เป็นหน้ำท่ีของบริษทั
ตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จะเป็น
ผูส่้งฟิลม์หรือเทปภำพยนตร์ใหโ้รงภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจำ้ของ 
Software จะเป็นผูล้งทุนโปรโมทภำพยนตร์ของตวัเองให้เป็นท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงหมำยถึงตน้ทุนทำงกำรตลำดทั้งหมดท่ี
เก่ียวกบัภำพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เจำ้ของภำพยนตร์จะตอ้งลงทุนเอง  

3. รำยไดจ้ำกค่ำบตัรชมภำพยนตร์ ทำงเจำ้ของโรงภำพยนตร์จะเป็นผูเ้ก็บจำกผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่ำ
ตัว๋หนังท่ีไดรั้บมำให้กบัเจำ้ของภำพยนตร์ โดยเฉล่ียในอตัรำร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งน้ีรำยไดส่้วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 53 ของรำยได้รวม กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัมีรำยได้เสริมจำกกำรขำย
เคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) และรำยไดจ้ำกกำรขำยบตัรสมำชิก (M-Generation Cash Card )ซ่ึงเป็นบริกำรเสริม
ท่ีสนบัสนุนยอดขำยตัว๋หนงัไดเ้ป็นอยำ่งดี  

4. รำยไดท่ี้มีบทบำทส ำคญัอีกรำยกำรหน่ึงคือรำยไดจ้ำกค่ำโฆษณำบนจอภำพยนตร์ (On-screen Advertising) 
และพ้ืนท่ีใชส้อยนอกโรงภำพยนตร์ ในฐำนะเจำ้ของสถำนท่ีรวมถึงกำรไดรั้บเงินสนบัสนุนท ำกิจกรรมร่วมกบัเจำ้ของสินคำ้
ต่ำงๆ (Sponsorship)  

5. โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มีควำมโดดเด่น คือเป็นเจำ้ของอำคำรเอง (บำงสำขำ) ดงันั้นจึงสำมำรถ
ท่ีจะจดักำรบริหำรเร่ืองของเวลำฉำยภำพยนตร์ไดง่้ำยกวำ่กำรเขำ้ไปเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรของผูอ่ื้น เช่นฉำยรอบแรกเร็วกว่ำ 
หรือรอบสุดทำ้ยสำมำรถเลิกไดดึ้กกวำ่คู่แข่ง และยงัสำมำรถท่ีจะใชพ้ื้นท่ีในกำรจดักิจกรรมต่ำงๆท่ีเก่ียวกบัภำพยนตร์ในกำร
ส่งเสริมกำรขำยได ้ 

6. ขนำดของโรงท่ีใหญ่กวำ่ ซ่ึงบำงโรงของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีขนำดใหญ่สำมำรถจุผูช้มไดถึ้งประมำณ
กวำ่ 1,000 ท่ีนัง่ ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในกำรรองรับกบัปริมำณของผูช้ม ท่ีเขำ้ชมเม่ือเวลำท่ีมีภำพยนตร์ในระดบั Blockbuster 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำมำรถท่ีจะท ำเงินรำยไดจ้ำกโรงขนำดใหญ่ไดม้ำก แต่ส ำหรับโรงขนำดเลก็จะตอ้งฉำยภำพยนตร์เร่ือง
เดียวกนัหลำยรอบจึงจะไดร้ำยไดเ้ท่ำโรงขนำดใหญ่ 
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 1.1.2  สาขาและท าเลทีต่ั้ง 

สำขำท่ีเปิดใหบ้ริกำรในปัจจุบนั มีพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรครอบคลุมแหล่งชุมชนจ ำนวนมำก สรุปไดด้งัน้ี 

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สำขำป่ินเกลำ้ เลขท่ี 554 ถนนบรมรำชชนนี ตรงขำ้มศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซำ ป่ินเกลำ้ 
2. สำขำสุขมุวทิ เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขมุวทิปำกซอยสุขมุวทิ 61 
3. สำขำรัชโยธิน เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ี้แยกรัชโยธิน 
4. สำขำรำมค ำแหง เลขท่ี 73 ถนนรำมค ำแหงใกลเ้ดอะมอลล ์3 รำมค ำแหง 
5. สำขำแจง้วฒันะ โครงกำร ดิ อเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้ำ้งบ๊ิกซี 
6. สำขำรังสิต เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนำยก ใกลศู้นยก์ำรคำ้ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต 
7. สำขำพระรำม 3 บนชั้น 7 และชั้น 8  อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3 
8. สำขำบำงนำ บนชั้น 6  อำคำรเซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ 
9. สำขำบำงกะปิ บนชั้น 3  อำคำรเทสโก ้โลตสั สำขำบำงกะปิ 
10. สำขำพระรำม 2 บนชั้น 4  อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 
11. สำขำนนทบุรี บนชั้น 4 , 6 หำ้งริเวอร์ พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 
12. สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ บนชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ถนนรำมอินทรำ 
13. สำขำเพชรเกษม บนชั้น 2 อำคำรสยำมฟิวเจอร์ เพำเวอร์ เซ็นเตอร์ 
14. สำขำส ำโรง บนชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้อิมพีเรียล เวลิด ์ส ำโรง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
15. สำขำศำลำยำ บนชั้น 1 ของหำ้งเทสโก-้โลตสั บนถนนพทุธมณฑลสำย 5 
16. สำขำธญับุรี บนชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6 ต ำบลรังสิต อ ำเภอ ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 
17. สำขำโลตสันวนคร บนชั้น3 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธำนี 
18. สำขำศรีนครินทร์ บนชั้น 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บำงเมืองใหม่จ.สมุทรปรำกำร 
19. สำขำสำมเสน เลขท่ี 1024 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สุพรีม สำมเสน ถนนสำมเสน เขตดุสิต 
20. สำขำมหำชยั เลขท่ี 79 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำมหำชยั จ.สมุทรสำคร 
21. สำขำพำรำไดซ ์ เลขท่ี 61 อำคำรเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
22.สำขำเมกำ ซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 39 หมู่ 6  ศูนยก์ำรคำ้เมกะบำงนำ ถ,บำงนำ-ตรำด บำงแกว้ บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 
23.สำขำเซ็นทรัลป่ินเกลำ้ บนชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรัล พลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ ถนนบรมรำชชนนี 
24.สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต บนชั้น 3 F อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ถนนวภิำวดีรังสิต 
25.สำขำโลตสับำงใหญ่ อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวยีง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
26.สำขำโรบินสนั
สมุทรปรำกำร 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต ำบลทำ้ยบำ้นใหม่ อ.สมุทรปรำกำร  
จ.สมุทรปรำกำร 10280 

27.สำขำซีคอนบำงแค บนชั้น 4 F อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์ พำร์ค บำงแค ถนนเพชรเกษม 
28.สำขำลำดพร้ำว บนชั้น 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ อิมพีเรียล เวลิด ์ลำดพร้ำว ถนนลำดพร้ำว 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 

29.สำขำซีคอนสแควร์ บนชั้น 4 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
30.สำขำออ้มใหญ่ บนชั้น 2 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม 
31.สำขำพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ บนชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1 
32.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์ บนชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสพลำนำด ถนนรัชดำภิเษก 
33.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 56 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสพลำนำด  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ   
งำมวงศว์ำน แครำย อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000  
34.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 
 

ศูนยก์ำรคำ้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวทิ 35 (เจริญนิเวศน)์ แขวงคลองตนัเหนือ เขต
วฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

35.สำขำเซ็นทรัล เวสตเ์กต 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.
บำงใหญ จ.นนทบุรี 11140 

36.สำขำเดอะ พรอมำนำด 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เดอะ พรอมำนำด เลขท่ี 587,589 ถ.รำมอินทรำ  แขวงคนันำยำว  เขตคนั
นำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

37.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์
วลิล ์

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐม์นูธรรม 
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

 

สาขาในเขตต่างจงัหวดั 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สำขำเชียงใหม่ บนชั้น 4  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลำซ่ำเชียงใหม่ 
2. สำขำนครสวรรค ์ บนชั้น 3  อำคำรวถีิเทพจงัหวดันครสวรรค ์
3. สำขำอุดรธำนี บนชั้น 5  ศูนยก์ำรคำ้เจริญศรี คอมเพลก็ซ์ 
4. สำขำฉะเชิงเทรำ บนชั้น 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสเอฟฉะเชิงเทรำ 
5. สำขำอุบลรำชธำนี บนชั้น 3 เอส เคชอ้ปป้ิง พำร์ค อุบลรำชธำนี 
6. สำขำหวัหิน บนชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้มำร์เก็ต วลิเลจ 
7. สำขำสมุย ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำสมุย 
8. สำขำพิษณุโลก ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั 
9. สำขำพทัยำ ชั้น 4 โครงกำรดิอเวนิว พทัยำ 
10. สำขำชลบุรี ชั้น 2 อำคำรบ๊ิกซีสำขำชลบุรี 
11. สำขำกระบ่ี ชั้น 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำกระบ่ี 
12. สำขำอยธุยำ ตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ของหำ้งบ๊ิกซี บนถนนสำยเอเชีย อยธุยำ 
13. สำขำเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ของหำ้งโลตสับนถนนเกตปัุญญำ เพชรบูรณ์ 
14. สำขำบำ้นโป่ง ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 110 หมู่5 ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี 
15. สำขำอมตะนคร ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู่ 5 ต.คลองต ำหรุอ.เมือง จ.ชลบุรี 
16. สำขำสระบุรี เลขท่ี 179/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
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17. สำขำเชียงรำย เลขท่ี 99/9 ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย ต.รอบเวยีง จ.เชียงรำย 
18 .สำขำก ำแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 
19. สำขำ เซ็นทรัลพิษณุโลก ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก เลขท่ี 9/99  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล จ.พิษณุโลก 
20. สำขำจนัทบุรี ชั้น 2 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1012 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด จ.จนัทบุรี 
21.สำขำนครศรีธรรมรำช ศูนยก์ำรคำ้สหไทยพลำซ่ำ เลขท่ี 1392 ถ.ศรีปรำชญ ์ต.ท่ำวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
22.สำขำบ๊ิกซีร้อยเอด็ 320 หมู่ท่ี 10 ต ำบลเหนือเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 
23.สำขำโลตสัแกลง อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 แลขท่ี 279/1 ถ.สุขมุวทิ อ.แกลง จ.ระยอง 
24.สำขำบ๊ิกซีสุพรรณบุรี ชั้น 2 หำ้งบ๊ิกซี เลขท่ี 140/20 ถ.มำลยัแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
25.สำขำโลตสัหนองบวัล ำภู อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 36 หมู่ 2 ต.ล ำภู อ.หนองบวัล ำภู จ.หนองบวัล ำภู  
26.สำขำเดอะสกำย อยธุยำ เดอะสกำยชอปป้ิงเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขท่ี 59/99 หมู่ 1ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยำ 
27.สำขำโลตสันครสวรรค ์ 124/12 หมู่ท่ี 10 หำ้งเทสโก ้โลตสั ต ำบลวดัไทร อ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์
28.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั 
เชียงใหม่ 

ชั้น5  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

29.สำขำโรบินสนัสระบุรี ชั้น2 ศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั หอ้ง 235 เลขท่ี 99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชนั อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
30.สำขำเซ็นทรัลอบุลรำชธำนี ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำ เลขท่ี 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี 
31.สำขำโรบินสนัสกลนคร หำ้งโรบินสนั 88/8 ถนนนิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.สกลนคร จ.สกลนคร 
32.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั 
หำดใหญ่ ชั้น 5 ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ ถ.กำญจนวณิชย ์อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
33.สำขำโลตสัสุพรรณบุรี อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 72000 
34.สำขำโลตสัสงขลำ อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต.เขำรูปชำ้ง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000 
35.สำขำบ๊ิกซีนครพนม อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หอ้งเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2 ซ.ร่วมมิตร 
   ถ.นิตโย ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 
36.สำขำบ๊ิกซีศรีมหำโพธิ 
 

618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 
25140 

37.สำขำโรบินสนัร้อยเอด็ อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
38.สำขำพงังำ อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยชำ้ง อ.เมือง  
  จ.พงังำ 82000 
39.สำขำโรบินสนัมุกดำหำร อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยำงกรู ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000 
40.สำขำโครำช บนชั้น 3 อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้เดอะมอลล ์ถนนมิตรภำพ จงัหวดันครรำชสีมำ  
41.สำขำศรีรำชำ บนชั้น 3 อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้โรบินสนั ศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 
42.สำขำโลตสัขอนแก่น ชั้น 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 709 ม.3 ต.ศิลำ จ.ขอนแก่น 
43.สำขำโลตสัแม่สอด อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 17 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 

44.สำขำโลตสันครศรีธรรรำช 
 

อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
80000 
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45.สำขำเซ็นทรัลระยอง 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1 ถนนบำงนำ-
ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

46.สำขำบ๊ิกซีน่ำน 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน 
จ.น่ำน 55000 

47.สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้สหไทย กำร์เดน้ พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี   เลขท่ี 528/1 ถนนตลำดใหม่  
ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000 

48.สำขำบ๊ิกซีอุดรธำนี 1 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000 
49.สำขำโลตสั สุรำษฏร์ธำนี 
 

อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฏร์ธำนี จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84000 

50.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ อ.เกำะสมุย จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84320 

51.สำขำโลตสัขอนแก่น 1 เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
52.สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ไดอำน่ำคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนำรถ ต.ต ำบล 
หำดใหญ่ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ 90110 

 1.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสำขำ เปิดให้บริกำรทุกวนัตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 
ชัว่โมงต่อวนั โดยเฉล่ียหนงั 1 เร่ืองใชเ้วลำในกำรฉำยประมำณ  2-3 ชัว่โมง ท ำให้โรงภำพยนตร์แต่ละโรงสำมำรถท ำรอบ
ฉำยได้เฉล่ีย 4 ถึง 7 รอบต่อวนั กำรวำงโปรแกรมหนังจะถูกก ำหนดโดยจ ำนวนหนังใหม่ท่ีจะเขำ้ฉำยในแต่ละสัปดำห์ 
(Movie Line up) และหนงัท่ีอยูร่ะหวำ่งฉำย ซ่ึงโดยเฉล่ียในแต่ละสัปดำห์จะมีหนงัใหม่เขำ้ฉำยประมำณ 5-6 เร่ือง และหนงั
แต่ละเร่ืองจะมีระยะเวลำในกำรฉำยโดยเฉล่ียประมำณ 2-3 สัปดำห์ หรืออำจจะนำนกวำ่นั้นข้ึนอยูก่บักระแสควำมนิยมของ
หนงั 

 1.1.4  ภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ด ำเนินนโยบำยผกูพนัธมิตรกบัทุกค่ำยบริษทัตวัแทนภำพยนตร์ เปิด
กวำ้งให้ทุกค่ำยน ำภำพยนตร์เขำ้ฉำยดว้ยเง่ือนไขกำรแบ่งรำยไดค้่ำบตัรเขำ้ชมท่ีต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมนิยมของภำพยนตร์
เร่ืองนั้นๆ ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ มีจ ำนวนภำพยนตร์เขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้ งส้ิน 351 เร่ือง จำก
จ ำนวนภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในประเทศทั้งส้ิน 376 เร่ือง โดยมีรำยละเอียดประกอบ ดงัน้ี 

ประเภทของภาพยนตร์ จ านวนทีฉ่ายทั้งหมด(เร่ือง) 
จ านวนทีฉ่ายใน 

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ (เร่ือง) 
รวมภำพยนตร์ต่ำงประเทศ 315 294 
ภำพยนตร์ไทย 61 57 
รวมภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยทั้งหมด¹ 376 351 
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จำกตำรำงขำ้งตน้จะเห็นไดว้ำ่ภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในปี 2558 มีจ ำนวน 376  เร่ือง หรือเฉล่ียมีภำพยนตร์เขำ้ใหม่ทุก
สัปดำห์ๆ ละ 4-6 เร่ือง ซ่ึง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไดพ้ิจำรณำคดัภำพยนตร์ท่ีมีคุณภำพหลำกหลำยแนว ตรงควำมตอ้งกำรของ
ผูช้มเขำ้ฉำยทั้งหมด 351 เร่ือง หรือร้อยละ 93 ของภำพยนตร์ทั้งหมด และวำงโปรแกรมกำรฉำยในโรงภำพยนตร์ใหน้ำนข้ึน  

 1.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

รำคำบตัรเขำ้ชมภำพยนตร์จะแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัสำขำและประเภทของเกำ้อ้ีนัง่ท่ีใหค้วำมสะดวกสบำยระหวำ่ง
กำรชมภำพยนตร์ท่ีต่ำงกนั  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ,หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ ,ควอ
เทยีร์ ซีเนอาร์ต ,เวสเกตต์ซีนีเพลก็ซ์ ,อสีวลิล์ซีนีเพลก็ซ์และพรอมานาดซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Normal มำตรฐำน 90-310 
Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทำ้แขนได ้ 140-260 
Premium 170-250 
Privilage Seat (Imax) 180-270 
First class เกำ้อ้ีนัง่แบบพบัท่ีเทำ้แขนไดบ้นชั้นลอย 210-250 
Hall Of  Frame 210-270 
Platinum chair เกำ้อ้ีนัง่มีท่ีวำงเคร่ืองด่ืม, ป๊อปคอร์นและมีผำ้รองศีรษะ 220-280 
Premium(Imax) 250-350 
Emperor chair เกำ้อ้ีประเภทปรับเอนนอนยดืขำได ้ 300-420 
Quartier Chair 300-420 
Opera chair  เกำ้อ้ีคู่ขนำดกวำ้ง  350-1040 
Mega Milano Chair 350-370 
Ultima chair 400 
Milano Twin Seat 600-640 
Galleria 600-640 
Opera Deco (เกำ้อ้ีคู่) 600-640 
Ultimate Chair (เกำ้อ้ีคู่) (Imax) 600-1200 
Q CoCoon Chair 1000-1100 
Ultra Screen 1000-1400 
Mega Ultra Screen(เกำ้อ้ีคู)่ 1600 
Q CoCoon Chair (เกำ้อ้ีคู่) 1800-2000 
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โรงภาพยนตร์ในเครืออจีวี ีและไดอาน่า ซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Normal มำตรฐำน 100-240 
Honeymoon seat 130-260 
Gold Class 250-470 
Premier (เกำ้อ้ีคู่) 400-440 
Milano Twin Seat (เกำ้อ้ีคู่) 500-640 
Premier Suite (เกำ้อ้ีคู่) 600-640 

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 
Premium 200-300 
Privilage 220-350 
Royal Balcony 280-340 
Privilage(IMAX) 300-350 
Prestige , Platinum  350 - 400 
Prestige (IMAX) , Platinum (IMAX) 350 - 400 
Paragon Chair(เกำ้อ้ีคู)่ 700-840 
Enigma(เกำ้อ้ีคู)่ 3500 
Blue Ribbon 1000-1100 
Ultimate IMAX (เกำ้อ้ีคู่) 1200 
Blue Ribbon(คู)่ 1800-2000 

1.1.6  บริการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) 

รำยไดจ้ำกส่วนบริกำร Concession หน้ำโรงภำพยนตร์ เป็นรำยไดเ้สริมท่ีส ำคญัและสร้ำงควำมครบวงจรในงำน
บริกำรให้แก่ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซ่ึงในปี 2558 มีสัดส่วนรำยไดคิ้ดเป็นร้อยละ 16 ของรำยไดร้วม โดยมีสินคำ้หลกัคือ ป๊อป
คอร์น (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอดัลม (Soft Drink) ในภำชนะท่ีออกแบบให้เขำ้กบัภำพยนตร์เร่ืองดงัท่ีก ำลงัเขำ้ฉำยอยูใ่น
ขณะนั้น และมีสินคำ้เสริมเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยและเพ่ิมทำงเลือกใหลู้กคำ้ เป็นแซนวชิ ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทำนเล่น
จ ำพวกขนมซองนำนำชนิดเช่นมนัฝร่ังแผน่กรอบ (Potato Chip) ผลไมอ้บแหง้ และลูกอม เป็นตน้ 

กำรก ำหนดจ ำนวนจุดขำยหรือเคำน์เตอร์บริกำรใหเ้พียงพอกบัจ ำนวนโรงภำพยนตร์  จ ำนวนท่ีนัง่รวมและจ ำนวน
ผูม้ำใชบ้ริกำร ประกอบกบักำรตกแต่งเคำน์เตอร์บริกำรให้สะอำดสวยงำมสะดุดตำทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคำ้ 
อีกทั้งกำรจดัต ำแหน่งกำรวำงสินคำ้ในเคำน์เตอร์ให้สะดวกต่อกำรให้บริกำรเพ่ือลดระยะเวลำกำรรอคิวเขำ้ซ้ือ เป็นกลยทุธ์
กำรขำยท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถสร้ำงควำมประทบัใจ ควำมสนใจ และกระตุน้ยอดขำยสินคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1.2.1  การตลาด 

 ก. กลยุทธ์การตลาด  

ดว้ยกำรวำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีจะเป็นศูนยร์วมควำมบนัเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภำพยนตร์เป็นสินคำ้หลกั 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำ้วสู่กำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ดว้ยกำรด ำเนินกลยทุธ์กำรแข่งขนัอยำ่งมืออำชีพตลอดมำ
ตั้งแต่เร่ิมกิจกำร โดยกำรวำงต ำแหน่งกำรตลำด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภำพยนตร์เป็นโรงภำพยนตร์ท่ีมี
มำตรฐำนของสถำนท่ีและงำนบริกำรในระดบัสูง ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงควำมนิยมในศูนยบ์นัเทิง และดว้ยกำรใชก้ลยทุธ์กำร
สร้ำงช่ือสินคำ้ “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ใหก้บัทั้งโรงภำพยนตร์และศูนยบ์นัเทิง ในปี 2557 บริษทั
ไดเ้ปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้ำงฝันบนัเทิงระดบัโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ท่ีพร้อมจะ
สรรหำสุดยอดนวตักรรมและเทคโนดลยใีหม่ๆ ของทุกควำมล ้ำสมยัจำกโลกบนัเทิงฮอลลีวูด้ ท ำให้ปัจจุบนัโรงภำพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เป็นท่ีนิยมของลูกคำ้ในดำ้นบริกำรบนัเทิงท่ีไดม้ำตรฐำน ทนัสมยัและครบวงจร 

รำยละเอียดกลยทุธ์กำรตลำดท่ีน ำมำใชป้ระกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกัดงัน้ี 

กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำทุกโรง มีจุดเด่นท่ีเหนือและแตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ของ
คู่แข่งอย่ำงชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองควำมสวยงำมหรูหรำของสถำนท่ีบริกำรทั้ งภำยนอกและภำยใน 
โรงภำพยนตร์และควำมทนัสมยัของระบบเทคโนโลยีดำ้นภำพและเสียง ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกกำรติดตำมศึกษำพฤติกรรมของ
ลูกค้ำผู ้ใช้บริกำรโรงภำพยนตร์ (Moviegoer) อย่ำงต่อเน่ือง พบว่ำลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับควำมสวยงำมและควำม
สะดวกสบำยของสถำนท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ ดงันั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จึงมีกำรก ำหนด
เป็นนโยบำยและแผนงำนท่ีต่อเน่ืองในกำรปรับปรุงและพฒันำสำขำให้มีควำมสวยงำมและทนัสมยัอยูเ่สมอ ดว้ยรูปแบบ
ของโรงแรมระดบั 5 ดำว เป็นหลกั  

1) กลยทุธ์ดำ้นท ำเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก ำหนดนโยบำยในกำรเลือกท ำเลท่ีตั้ งสำขำโรงภำพยนตร์ โดยมี

องคป์ระกอบส ำคญัคืออยูใ่นเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนใจกลำงเมือง ใกลส้ถำนศึกษำ ใกลห้้ำงสรรพสินคำ้ ใกลส้ถำนท่ีท ำงำน
บริษทัเอกชน ใกลส้ถำนท่ีรำชกำร ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอำศัย และอยู่ในเส้นทำงท่ีกำรสัญจรไปมำสะดวก มีรถประจ ำ
ทำงผ่ำนหลำยสำยและเป็นทำงผ่ำนออกสู่ภำคต่ำงๆ เพ่ือให้เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทำงธุรกิจไดแ้ก่  Stand 
alone Complex, สำขำในห้ำงสรรพสินคำ้, สำขำใน Discount Store และสำขำในศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดให้เหมำะสมกบัในแต่
ละท ำเลท่ีตั้งสำขำ 

2) กลยทุธ์กำรท ำตลำดเชิงรุกกบัลูกคำ้ 
เพ่ือสร้ำงฐำนลูกคำ้และรักษำควำมสัมพนัธ์อนัดีอย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้

ด ำเนินกลยทุธ์กำรตลำดเชิงรุกกบัลูกคำ้ แผนกำรตลำดท่ีมีควำมรวดเร็วและมีควำมคล่องตวัในกำรปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถำนกำรณ์ตลำดท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอรวมถึงแผนกำรท ำกำรตลำดแบบ Direct marketing เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้  

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 33  

กลยทุธ์กำรท ำกำรตลำดเชิงรุกท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

- กำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำย รวมถึงจดัภำพยนตร์ท่ีครบอรรถรสมำก
ท่ีสุด 

- งำนบริกำรท่ีประทบัใจระดบัมำตรฐำนโรงแรม ท่ีเขำ้ใจลูกคำ้ 
- กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง สำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็น 3 วธีิกำร 

แบบท่ี 1)  กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยพิเศษเฉพำะช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, 
ช่วงปลำยปี เป็นตน้ และกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทั้งปี เช่น ท ำบตัรอิเลค็โทรนิคแทนเงินสด เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยแก่
ลูกคำ้ในกำรเขำ้ชม และกำรซ้ือบัตรชมภำพยนตร์ นอกจำกน้ี ยงัมีกำรท ำกิจกรรมรอยลัต้ีโปรแกรม (Loyalty Program) 
รวมถึงกำรท ำโปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษบำงช่วงเวลำอีกดว้ย 

แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น กำรแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภำพ โฆษณำ
ภำพยนตร์ท่ีค่ำยภำพยนตร์ผลิตออกมำเพ่ือแจกใหก้บัผูช้มภำพยนตร์ท่ีนิยมสะสมเป็นท่ีระลึก  

แบบท่ี 3)  แบบเป็นบตัรก ำนลั เช่น บตัรก๊ิฟ กำร์ด ใชแ้ทนกำรส่งของขวญัให้แก่กนั
ในเทศกำลต่ำงๆ และบตัรของขวญัส ำหรับองค์กร ท่ีสำมำรถพิมพรู์ปภำพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งกำรได ้เพ่ือมอบให้ลูกคำ้
หรือผูมี้อุปกำรคุณ 

3) กลยทุธ์กำรสร้ำงพนัธมิตรธุรกิจ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่น

บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ควำมร่วมมืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนท่ีในกำรท ำ
โปรโมชั่นหนังแต่ละเร่ืองจัดฉำยหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้ งกำรช่วยจัดโปรแกรมรอบฉำยหนังให้
เหมำะสมกบัควำมนิยมของตลำด โดยแต่ละสำขำจะวำงโปรแกรมหนงัจ ำนวนรอบฉำยของหนงัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั มี
ควำมยืดหยุน่ค่อนขำ้งมำก โดยหนังเร่ืองใดท่ีมีกระแสควำมนิยมมำกจะถูกวำงรอบฉำยจ ำนวนมำกรอบ ในขณะเดียวกนั
หนงัเร่ืองใดท่ีเขำ้ฉำยแต่ไดรั้บควำมนิยมจำกผูช้มต ่ำก็จะถูกถอดจำกโปรแกรมเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้ ำหนงัเร่ืองท่ีไดรั้บควำม
นิยมมำกกวำ่เขำ้ฉำยแทนเพ่ือใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

พนัธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีส ำคญัคือสปอนเซอร์ เป็นบริษทัเจำ้ของสินคำ้บริษทัใหญ่ ๆ และ
ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือทำงกำรคำ้เป็นสำกล (International Brand) และมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยกลุ่มเดียวกบัลูกคำ้ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภำพยนตร์จะร่วมท ำแผนกำรตลำดกบักลุ่มสปอนเซอร์อย่ำงต่อเน่ือง เช่นกำรท ำโฆษณำบน
จอภำพยนตร์และกำรท ำโปรโมชัน่ภำยในพ้ืนท่ีสำขำ เป็นตน้ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองด้วยภำพยนตร์ท่ีเข้ำฉำยในปัจจุบันมีจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำยของประเภทสูง มี
ภำพยนตร์ท่ีเหมำะกับผูช้มทุกวยั ท ำให้ฐำนลูกค้ำผูช้มภำพยนตร์ค่อนขำ้งกวำ้ง กลุ่มลูกค้ำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยัรุ่น วยัท ำงำน วยัสูงอำย ุและกลุ่มท่ีมำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัท ำงำนจะมีควำมถ่ีในกำรใช้
บริกำรชมภำพยนตร์สูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกควำมสะดวกดำ้นเวลำและควำมชอบดูภำพยนตร์หลำกแนวกว่ำ
กลุ่มลูกคำ้อ่ืน 
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นอกจำกกลุ่มลูกค้ำท่ี เป็นผู ้นิยมชมภำพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหก้วำ้งข้ึน โดยมีเป้ำหมำยขยำยเขำ้สู่กลุ่มผูท่ี้ยงัไม่นิยมชมภำพยนตร์ (Non-moviegoers) 
หรือผูท่ี้ยงัไม่ชอบไปโรงภำพยนตร์ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวำ่ยงัมีอีกเป็นจ ำนวนมำก กำรท ำกำรตลำดโดยใชก้ลยทุธ์กำรเขำ้ถึงหรือ 
Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริกำร มีส่วนลด หำกกำรท ำกำรตลำดกับลูกคำ้กลุ่มน้ีส ำเร็จจะสำมำรถท ำให้กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพ่ิมฐำนลูกคำ้และจ ำนวนยอดขำยให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกเหนือจำกกำรกระตุน้
ยอดขำยจำกกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตำมชมภำพยนตร์เป็นประจ ำ 

ค. ช่องทางการจ าหน่าย 

กำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ผ่ำนช่องจ ำหน่ำยตัว๋ (Box Office) บริเวณดำ้นโรงภำพยนตร์ เป็นวธีิเดิม
ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้ในกำรซ้ือตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ และลด
ระยะเวลำในกำรรอซ้ือตัว๋ท่ีจุดจ ำหน่ำยตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดจ้ดัให้มีช่องทำงกำรจอง และ/หรือ จ ำหน่ำยตัว๋    เพ่ิมอีก 4 
วธีิ ดงัน้ี 

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

ซีนีเพลก็ซ์ท่ี www.paragoncineplex.comและ เอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์ ท่ี www.esplanadecineplex.com 
3) เคำน์เตอร์เซอร์วสิ 
4) เคร่ืองจ ำหน่ำยตัว๋อตัโนมติั (E – Ticket) 
5) Mobile Application ,Line Pay 
 

1.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ มีมูลค่ำรวมทั้งส้ินโดยประมำณ 
6,000 ลำ้นบำท เป็นส่วนของมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีใชร้ะบบส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกค่ำขำยตัว๋หนัง 
ประมำณร้อยละ 70 ของมูลค่ำตลำดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 เป็นมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ท่ีจ ำหน่ำยผ่ำนระบบสำยหนงั
ในต่ำงจงัหวดั  

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในปี 2558 ยงัคงปรับตวัข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีปัจจยัหนุนมำจำกกำรเขำ้ฉำย
ภำพยนตร์ต่ำงชำติฟอร์มใหญ่ท่ีส่วนใหญ่เป็นภำพยนตร์ท่ีเป็นภำคต่อจำกภำพยนตร์ท่ีเคยเขำ้ฉำยและประสบควำมส ำเร็จ ซ่ึง
มีฐำนผูช้มภำพยนตร์อยูแ่ลว้ ขณะท่ีโรงภำพยนตร์มีกำรขยำยสำขำอยำ่งมำก เพ่ือรองรับผูช้มใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ส่งผลให้
ธุรกิจโรงภำพยนตร์มีแนวโนม้เติบโตโดดเด่น 

ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัมีรำยได้จำกธุรกิจโรงภำพยนตร์รวมอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 5,920  ลำ้น
บำท เพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 2.3  เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีรำยไดจ้ ำนวน 5,785 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกควำมสำมำรถใน
กำรท ำรำยไดจ้ำกภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยดงักล่ำวขำ้งตน้ และทำงตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ได้มีแผนปรับปรุงก ำหนดฉำย
ภำพยนตร์ใหก้ระจำยตวัมำกยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยไดข้องภำพยนตร์แต่ละเร่ือง นอกจำกนั้นกำร

http://www.majorcineplex.com/
http://www.paragoncineplex.com/
http://www.esplanadecineplex.com/


 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 35  

ท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดให้กับภำพยนตร์เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงกระแสควำมนิยมให้กับภำพยนตร์มำกยิ่งข้ึน 
รวมทั้งมีจ ำนวนสำขำท่ีใหบ้ริกำรมำกข้ึน ส่งผลใหร้ำยไดเ้ติบโตข้ึนตำมไปดว้ย 

ข. โอกาสเตบิโตของธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

1. โอกำสเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์สำมำรถประเมินไดจ้ำกตวัช้ี (Indicator) ทำงธุรกิจไดแ้ก่
จ ำนวนประชำกรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คำดวำ่ประชำกรในประเทศไทย จ ำนวนประมำณ 70 ลำ้นคน
เฉล่ียจ ำนวนประชำกรต่อโรง (918 โรง) อยูท่ี่ระดบัประมำณ 73,000 คนต่อโรง มีระดบัรำคำตัว๋เฉล่ีย (Average ticket price) 
เท่ำกบัประมำณ 5.5 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัตวัเลขของประเทศเกำหลีใต ้ท่ีมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 50 ลำ้นคน 
เฉล่ียจ ำนวนประชำกรต่อโรง 21,500 คนต่อโรง และประเทศไทย  มีระดบัรำคำตัว๋เฉล่ียเท่ำกบัประมำณ 9 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
จ ำนวนตัว๋ภำพยนตร์ท่ีขำยไดใ้นปี 2558 ในประเทศเกำหลีใต ้มีจ ำนวนประมำณทั้งส้ิน 200 ลำ้นใบ ในขณะท่ีประเทศไทยมี
จ ำนวนประมำณ 40 ลำ้นใบ ซ่ึง เปรียบเทียบกบัประเทศเกำหลีใตแ้ลว้แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยยงัมีภำวะจ ำนวนโรง
ภำพยนตร์นอ้ยกวำ่จ ำนวนประชำกร Under Screen คือมีจ ำนวนภำพยนตร์ (Software) ท่ีผลิตออกมำและรอจะเขำ้ฉำยในโรง
ภำพยนตร์รอบแรกมำกกวำ่จ ำนวนโรงภำพยนตร์ (Hardware) ท่ีรองรับ ท ำให้ภำพยนตร์แต่ละเร่ืองมีระยะเวลำกำรเขำ้ฉำย
และจ ำนวนรอบท่ีฉำยในโรงภำพยนตร์ไดร้ะยะเวลำจ ำกดัโดยเฉล่ียประมำณ 2–3 สัปดำห์ ระยะเวลำกำรฉำยและจ ำนวน
รอบฉำยจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูก่บัควำมนิยมของภำพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกบัควำมนิยมของหนังเร่ืองอ่ืนท่ีมี
ก ำหนดกำรเขำ้ฉำยในช่วงเดียวกนัเป็นปัจจยัส ำคญั และเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะภำพยนตร์จำกฮอลลีวดูท่ีมีจ ำนวนสูงถึงปีละประมำณกวำ่ 500 เร่ือง กบัจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีสำมำรถน ำเขำ้มำฉำย
ในประเทศไดเ้พียงปีละประมำณ 200-300 เร่ือง   

2. ในภำคเอกชน หลำยๆ บริษทันอกจำกจะไดเ้พ่ิมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมภำพยนตร์มำกข้ึน 
ทั้งในส่วนของจ ำนวนภำพยนตร์ไทยท่ีเพ่ิมข้ึนจำกหลำยๆ ค่ำย เช่น ไฟวส์ตำร์, GDH559 , สหมงคลฟิลม์ , M39 ,Talent One 
,Transformation film และค่ำยใหม่อย่ำง TMoment ท่ีแยกตัวมำจำก GTH ท ำให้ เกิดจ ำนวนผู ้ผ ลิตท่ี มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เพ่ิมข้ึนในตลำดภำพยนตร์ไทย และยงัเนน้ในดำ้นคุณภำพให้มำกข้ึนดว้ย ทั้งในส่วนของงบประมำณกำรถ่ำย
ท ำ สถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีมีขนำดใหญ่ และไดม้ำตรฐำนสูงข้ึนเทียบชั้นไดก้บั Hollywood ในสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงท ำให้
สัดส่วนรำยไดจ้ำกภำพยนตร์ไทยมีสัดส่วนอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 40 ของรำยไดร้วมในอุตสำหกรรม  ในขณะท่ีภำครัฐได้
พยำยำมส่งเสริมให้ผูส้ร้ำงภำพยนตร์ต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนใชป้ระเทศไทยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ ซ่ึงสัญญำณต่ำงๆ 
เหล่ำน้ีน่ำจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทำงตรง และในระยะยำวต่อไป 

3. ในต่ำงจงัหวดัของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่ีจงัหวดัท่ีมีโรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่ำ ท่ีมีสภำพค่อนขำ้งทรุดโทรม ไม่ทนัสมยั ท ำใหท้ำงกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินวำ่โอกำสในกำร
ขยำยกำรเติบโตไปในต่ำงจงัหวดั โดยเฉพำะหวัเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยงัมีโอกำสอีกสูง นอกจำกนั้นประชำกรใน
ต่ำงจงัหวดัมีก ำลงัซ้ือสูง และขำดควำมบนัเทิงในรูปแบบโรงภำพยนตร์ท่ีทนัสมยั ไดม้ำตรฐำน ท ำให้ควำมตอ้งกำรท่ีจะ
ไดรั้บควำมบนัเทิงในรูปแบบน้ีมีสูงมำกดว้ย 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท ำให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินวำ่โอกำสกำรเติบโตในธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ภำยในประเทศยงัมีอีกมำก จำกกำรท่ีหลำยๆ ฝ่ำยเข้ำมำลงทุน และสนับสนุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์
ภำยในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงภำพยนตร์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสำหกรรม และเป็นตวัหลกัส ำหรับวงกำร
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ภำพยนตร์ทั้งภำยในประเทศ และทัว่โลกท่ีตอ้งอำศยัช่องทำงน้ีในกำรเผยแพร่ผลงำนภำพยนตร์เป็นล ำดบัแรกก่อนจึงจะ
เผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ในล ำดบัถดัไป ดงันั้นโรงภำพยนตร์จึงจ ำเป็นตอ้งมีมำตรฐำนสูงดำ้นสถำนท่ี และระบบเทคโนโลย ี
เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูช้ม ดังนั้ นบริษัทฯ จึงยงัคงนโยบำยในกำรขยำยเขำ้สู่พ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลและใน
ต่ำงจงัหวดั เพ่ือท ำใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมสะดวกในกำรไปชมภำพยนตร์มำกยิง่ข้ึน 

ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน) 

ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบนั มี 2 รำยหลกั ดงัน้ี  

ช่ือโรงภาพยนตร์ บริษัทผู้ประกอบการ จ านวนสาขา จ านวนโรงภาพยนตร์* 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, อีจีว,ี พำรำ
กอน ซีนีเพลก็ซ์ และเอสพลำ
นำด ซีนีเพลก็ซ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 91 601 

เอส เอฟ เวลิด์ , เอส เอฟ เอก็ซ์ 
และ เอส เอฟ ซีนีม่ำ 

บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 46 314 

ท่ีมำ: บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพำะของกำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ท่ีตอ้งอำศัยประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็น
ส ำคัญ อีกทั้ งขนำดของเงินลงทุนจ ำนวนมำกและท ำเลท่ีตั้ งสำขำท่ีเหมำะสมทำงเศรษฐกิจท่ีค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจลว้นเป็นรำยเดิมท่ีอยูใ่นวงกำรเท่ำนั้นและเป็นกำรยำกส ำหรับรำยใหม่จะเขำ้มำเร่ิมธุรกิจ  

ง. ส่วนแบ่งตลาด 
ปัจจุบนัโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลำดรวมกนั คำดวำ่ประมำณร้อยละ 801 

ส่วนท่ีเหลืออีกประมำณร้อยละ 20 เป็นของโรงภำพยนตร์รำยอ่ืนอีกจ ำนวนหลำยรำย ทั้งน้ีส่วนแบ่งตลำดจะวดัจำกยอดขำย
ตัว๋ภำพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพำะในรอบสปัดำห์แรกท่ีเขำ้ฉำย 

 
จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ ประเมินภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจโรงภำพยนตร์ปี 2559 จะเป็นกำรแข่งขนักนัในโรงภำพยนตร์
ในระบบมลัติเพล็กซ์ และระบบดิจิตอล สำมมิติ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของลูกคำ้ผูช้มภำพยนตร์ในปัจจุบนั โดยรูปแบบกำรแข่งขนั
นอกจำกจะเป็นกำรเร่งพฒันำระบบเทคโนโลยภีำพและเสียงแลว้ ยงัเป็นเร่ืองกำรปรับปรุงตกแต่งสถำนท่ีบริกำรใหท้นัสมยั 
สอดคลอ้งกับควำมนิยมท่ีปรับเปล่ียนอย่ำงรวดเร็วของลูกคำ้  กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ในกำรเขำ้ถึงบริกำรของ
บริษทัฯ รวมถึงกำรขยำยสำขำเขำ้สู่พ้ืนท่ีท ำเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่ำงจงัหวดัมำกข้ึนแนวโน้มกำรแข่งขนัจะ
มุ่งเนน้ไปยงักำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ในระยะยำวมำกกวำ่ 

                                           

1ท่ีมำ :  บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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 1.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 1.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

ก. ภาพยนตร์ 
โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภำระตน้ทุนในกำรจดัซ้ือภำพยนตร์ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ

โรงภำพยนตร์จะเปิดรับภำพยนตร์เขำ้ฉำย จำกทุกค่ำยผูผ้ลิตทั้งค่ำยต่ำงประเทศและในประเทศ ผำ่นบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์ทั้ งรำยใหญ่และรำยอิสระ โดยเป็นกำรเจรจำตกลงส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกยอดขำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ทั้ งน้ีไม่มี
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรห้ำมฉำยในโรงภำพยนตร์เครืออ่ืน และยอดขำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์นั้นรวมส่วนท่ีเป็นโปรโมชัน่ 
หรือส่วนลดของโรงภำพยนตร์ดว้ย ในลกัษณะเร่ืองต่อเร่ืองและโรงต่อโรง ไม่มีกำรท ำสัญญำผูกพนัระยะยำว อ ำนำจกำร
ต่อรองอตัรำส่วนแบ่งรำยไดจ้ะอยู่บนพ้ืนฐำนของประวติัยอดขำยตัว๋ ผูป้ระกอบกำรรำยใดท่ีมีโรงภำพยนตร์จ ำนวนมำก 
ลูกคำ้ใหค้วำมนิยมและมีประวติักำรท ำยอดขำยตัว๋สูงอยำ่งต่อเน่ือง จะมีอ ำนำจกำรต่อรองส่วนแบ่งสูงตำมไปดว้ย  

ข. บริษัทตวัแทนจ าหน่ายภาพยนตร์ 
บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย 

และบริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์และจดัจ ำหน่ำย 
 บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ 

1. บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์รำยใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่
จะเป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัโซน่ี พิคเจอร์ส รีลิสซ่ิง วอลท์ ดิสนีย ์สตูดิโอ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ยไูนเตด็ อินเตอร์เนชัน่แนล พิคเจอร์ส (ฟำร์อีสต)์ จ ำกดัและ Warner Brothers (FE), Inc 

2. บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
บริษทัในเครือของบริษทัผลิตรำยใด แต่จะเป็นผูซ่ึ้งจะน ำเขำ้หนงัจำกต่ำงประเทศ หรือผูท่ี้จดัหำหนงัภำยในประเทศเอง โดย
จะท ำธุรกิจในลกัษณะซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จำกบริษทัผูผ้ลิตหรือผูส้ร้ำงภำพยนตร์ จำกตลำดคำ้ภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ 
เช่น เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ หรือจำกผูส้ร้ำงภำพยนตร์รำยเล็กภำยในประเทศทัว่ไป โดยอำศยัเน็ตเวร์ิคท่ีมีอยูใ่นกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

 บริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์ไทยและจดัจ ำหน่ำย 
บริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์ไทย มีผูท่ี้เขำ้มำในวงกำรผลิตภำพยนตร์เพ่ิมข้ึนหลำยค่ำย เช่น กลุ่ม

ของบริษทั อำร์เอส โปรโมชัน่, กลุ่มของบริษทัแกรมม่ี, กลุ่มในเครือสถำนีโทรทศัน์ช่อง 3, กลุ่มไฟวส์ตำร์, กลุ่มสหมงคล
ฟิลม์ กลุ่มบริษทั โมโน กรุ้ป รวมถึงบริษทัในกลุ่มของบริษทัเมเจอร์ อำทิเช่น M39 ,ทำเลน้ท์ วนั,ทรำนฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ เป็น
ตน้ ซ่ึงแนวโน้มกำรท่ีธุรกิจภำพยนตร์ไทยมีกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง จึงมีหลำยค่ำยท่ีเขำ้สู่ธุรกิจน้ีเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยำกรท่ีมีอยูเ่พ่ิมช่องทำงธุรกิจดว้ย 

 1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
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2.  ธุรกจิโบว์ลิง่ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดว้ยกำรวำงกลยทุธ์กำรตลำดเนน้สร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนบริกำรเพ่ือเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์   ซ่ึงเป็น
ธุรกิจหลกั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดข้ยำยเขำ้สู่ธุรกิจโบวล่ิ์งใชช่ื้อทำงกำรคำ้วำ่ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์
โบวล์” สุดยอดโบวล่ิ์งสมบูรณ์แบบ โดยวำงนโยบำยกำรเปิดสำขำของเมเจอร์ โบวล์ ควบคู่ไปกบักำรขยำยสำขำของโรง
ภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้ งน้ียงัไดเ้สริมกิจกำรลำนสเก็ตน ้ ำแข็งรูปแบบใหม่เขำ้มำภำยใตก้ำรบริหำรของ บลูโอ ริทึม
แอนดโ์บวล์ อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สำขำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน, สำขำสุขุมวทิ ,สำขำเมกำซีนีเพล็กซ์ ,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั 
เชียงใหม่ และสำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เมเจอร์ โบวล์ ฮิต น ำเสนอบริกำรโบวล่ิ์งในลักษณะของกีฬำเพ่ือควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีแตกต่ำงจำกโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือกำรกีฬำ เมเจอร์ โบวล์มีรูปแบบผสมผสำนระหวำ่งบริกำรโบวล่ิ์ง
ด้วยอุปกรณ์โบวล่ิ์งสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้ งลูก พิน และเลน เขำ้กับบรรยำกำศบันเทิง ในลกัษณะ 
Boutique Bowl พร้อมกำรใหบ้ริกำรคำรำโอเกะ เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกใหก้บัผูม้ำใชบ้ริกำร พร้อมกนัน้ียงัมีบริกำรจ ำหน่ำยอำหำร
และเคร่ืองด่ืม และบริกำรจดักำรแข่งขนั (Tournament) พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ   

อตัรำค่ำเกมส์โบวล่ิ์งถวัเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 45 บำทถึง 107 บำทต่อเกมส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสำขำ ช่วงวนัและเวลำท ำกำร   
นอกจำกน้ียงัมีบริกำรเสริมเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้แก่ผูท่ี้มำใชบ้ริกำรไดแ้ก่ บริกำรให้เช่ำรองเท้ำ จ ำหน่ำยถุงเท้ำ และ
บริกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และอุปกรณ์โบวล่ิ์งในร้ำนโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเป็นร้ำนคำ้ท่ีด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก  

บริกำรห้องคำรำโอเกะในนำม “เมเจอร์ คำรำโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงท่ีสอดคลอ้งเป็นอยำ่งดี
กบัควำมนิยมและพฤติกรรมของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรโบวล่ิ์งท่ีนิยมมำกนัเป็นกลุ่มคณะ ตำมนโยบำยของบริษทั เมเจอร์ 
โบวล์จะมีหอ้งคำรำโอเกะเปิดใหบ้ริกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำขำ  

ในปี 2549 เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะน ำ Brand ใหม่ ออกสู่ตลำดภำยใตช่ื้อ บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์ (Blu-O Rhythm 
and Bowl)น ำเสนอบริกำรโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบนัเทิง โดยเนน้ควำมเป็น life style และเป็นสถำนท่ีพบปะ
สงัสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม่ โดยสำขำแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 สยำมพำรำกอน และสำขำท่ีสองตั้งอยูท่ี่ชั้น 4 ดิ เอสพลำ
นำด (ถนนรัชดำภิเษก) ในส่วนของบรรยำกำศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ควำมบนัเทิง ในลกัษณะ Club Fashion 
Bowling พร้อมกำรให้บริกำรคำรำโอเกะในบรรยำกำศ Chill out เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกให้กับผูม้ำใช้บริกำร พร้อมกันน้ียงัมี
บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริกำรจดักำรแข่งขนั พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ  

นอกจำกน้ี ยงัมีบริกำรลำนสเก็ตน ้ ำแขง็รูปแบบใหม่ ภำยใตช่ื้อ “ซบั ซีโร่” ซ่ึงเป็นลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ท่ีเนน้ควำม
บนัเทิง แบบ Sport Entertainment  

ในปัจจุบนัเมเจอร์ โบวล่ิ์ง มีจ ำนวนสำขำทั้งส้ิน 20 สำขำแบ่งเป็น ใหบ้ริกำรในประเทศไทยจ ำนวน 19 สำขำ และ
ในประเทศกมัพชูำอีก 1 สำขำ  มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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เมเจอร์ โบว์ล 
 

จ านวน 
เลนโบว์ลิง่ 

จ านวน 
ห้องคาราโอเกะ 

จ านวน 
ลานสเกต็น า้แข็ง 

1 สำขำป่ินเกลำ้ 20 15  

2 สำขำสุขมุวทิ (บลูโอ) 20 10 1 

3 สำขำรัชโยธิน (บลูโอ) 38 24  

4 สำขำรังสิต 26 17  

5 สำขำนครสวรรค ์ 12 9  

6 สำขำอุดรธำนี 16 7  

7 สำขำแฟชัน่ไอส์แลนด ์ 16 13  

8 สำขำหวัหิน 8 5  

9 สำขำสมุย 8 7  

10 สำขำแจง้วฒันะ 14 9  

11 สำขำพทัยำ (บลูโอ) 22 9  

12 สำขำชลบุรี 10 8  

13 สำขำอยธุยำ 10 10  

14  สำขำสยำมพำรำกอน (บลูโอ) 38 16  

15 สำขำเอสพลำนำด-รัชดำ (บลูโอ) 22 17  

16 สำขำงำมวงศว์ำน-แครำย (บลูโอ) 24 13 1 

17 สำขำเมกำซีนีเพลก็ซ์ 24 - 1 

18 สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่   1 

19 สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ 15 10 1 

20 สำขำในประเทศกมัพชูำ 13   

รวมทั้งส้ิน 356 199 5 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 2.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ วำงต ำแหน่งสินคำ้และบริกำร (Positioning) ให ้“เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” เป็นสุดยอด

โบว์ล่ิงท่ีมีควำมสมบูรณ์ ทั้ งในเร่ืองกำรออกแบบและกำรให้บริกำรท่ีเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู ้มำใช้บริกำร ด้วย
วตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินธุรกิจโบวล่ิ์งเพ่ือเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์และเพ่ิมควำมหลำกหลำยให้บริกำรภำยในสำขำ
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ท ำให้กลยทุธ์กำรตลำดดำ้นต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช ้ลว้นเป็นกลยทุธ์กำรท ำตลำดร่วมและสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์กำรตลำดของโรงภำพยนตร์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์มำตรฐำนสูง กลยทุธ์ดำ้นท ำเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ กลยทุธ์กำรท ำตลำดเชิง
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รุก และกลยทุธ์กำรสร้ำงพนัธมิตรธุรกิจ แมว้ำ่จะมีรำยละเอียดต่ำงกนับำ้งเน่ืองจำกควำมต่ำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำก
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต ยงัมี แบรนด์ บูลโอ ริทึม แอนด์ โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิง่ข้ึน โดย
วำงต ำแหน่งของผลิตภณัฑใ์ห้แตกต่ำงจำกเมเจอร์โบวล์ ซ่ึงจะเนน้ควำมเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้ำหมำยผูซ่ึ้งช่ืนชอบ
กำรพบปะสังสรรค ์ในสถำนท่ีท่ีมีบรรยำกำศหรู และกำรบริกำรเป็นเสิศ โดยสถำนท่ีตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบวล์ ได้
ตั้ งอยู่กับห้ำงใหญ่ใจกลำงเมือง นอกจำกน้ีในส่วนของลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง ยงัเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยในระดับเด็ก ถึงวยัรุ่น 
เน่ืองจำกมีกำรจดัคลำสอบรมท่ีไดรั้บควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก 

 
ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของธุรกิจโบวล่ิ์ง เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดียวกบัลูกคำ้ของธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ ท่ีนิยมและช่ืนชอบในควำมทนัสมยัของสินคำ้และบริกำร และมีพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยสินคำ้เพ่ือควำมบนัเทิงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

ค. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
1. ท่ีสำขำของเมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด ์โบวล์  
2. ทีมงำนขำยงำนจดัเล้ียง ท่ีเขำ้ถึงลูกคำ้โดยตรง 

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรสถำนโบวล่ิ์งเฉพำะกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีสำขำมำกกวำ่ 5 สำขำ มีเพียง  

เมเจอร์โบวล์ ฮิตและ บลูโอ ริท่ึม แอนดโ์บว ์จึงจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของธุรกิจ  
 
ข.  แนวโน้มการแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล่ิ์งมีขอ้จ ำกดัอยูห่ลำยประกำร ซ่ึงท ำให้กำรเขำ้มำของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เป็นได้
ค่อนขำ้งยำก ตวัอยำ่งขอ้จ ำกดัเช่น ขนำดพ้ืนท่ีให้บริกำรท่ีมีขนำดใหญ่ อีกทั้งถูกจ ำกดัดว้ยควำมกวำ้งและควำมยำวของเลน
โบวล่ิ์ง และเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในกำรก่อสร้ำงสถำนท่ีและจดัซ้ืออุปกรณ์โบวล่ิ์ง เป็นตน้ 

ส ำหรับแนวโน้มกำรแข่งขนัในธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบกำรรูปแบบเดิม น่ำจะออกมำในลกัษณะของ
กำรเร่งพฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรและอำจมีกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำประกอบดว้ย ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกบั “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์”ด้วยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกคำ้ท่ีต่ำงกัน เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นตน้ โดยท่ี 
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ท่ีพำลูกหรือเด็กเขำ้มำใชบ้ริกำร 

 2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 2.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
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ก. บริษัทตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิง่ 
อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีมีจ ำหน่ำยในปัจจุบันเป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยใน

ประเทศ ในกรณีของ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีทันสมัยของบรันสวิค 
(Brunswick) ผูน้ ำอุปกรณ์โบวล่ิ์งระดบัโลก โดยเป็นกำรซ้ือตรงจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส ำหรับส่วนงำนครัวดูแลดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืมนั้นกำรจดัซ้ืออำหำรสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนั

โดยกำรประมูลเปรียบเทียบรำคำแต่ละรำยส่วนเคร่ืองด่ืมจ ำพวกแอลกอฮอลน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินคำ้ในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็นหลกัและมีสินคำ้จำกรำยอ่ืนเสริม กำรสั่งซ้ือจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของรำคำเป็นหลกัไม่มีรำยประจ ำผูกขำดท ำ
ใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรจดัซ้ือสูง 

 
2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

3.  ธุรกจิบริการส่ือโฆษณา (Advertising Business) 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั ” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจหลักเพ่ือให้บริกำรส่ือโฆษณำในสำขำของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พำรำกอน  
ซีนีเพล็กซ์ เอสพลำนำด ซีนีเพล็กซ์  อีจีวี และเมกำ ซีนีเพล็กซ์ รวม 91 สำขำ และรวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์ โบวล์ 
เมเจอร์ คำรำโอเกะ บลูโอ ริทึมแอนด์โบวล์ และธุรกิจต่ำงๆท่ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ถือหุ้นอยู ่เช่น สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอป
เมน้ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรท ำโปรโมชัน่ภำพยนตร์และใหบ้ริกำรทำงกำรตลำด โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

กำรโฆษณำในโรงภำพยนตร์หรือปัจจุบันเรียกว่ำ Cinemedia จัดเป็นช่องทำงโฆษณำอีกช่องทำงหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภำพ และเป็นท่ีนิยมของบริษทัโฆษณำและบริษทัเจำ้ของสินคำ้ เน่ืองจำกสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดได้มำกกว่ำกำรโฆษณำผ่ำนส่ือประเภทอ่ืนอย่ำงส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ หรือแผ่นป้ำยโฆษณำ รวมถึงนวตักรรม
โฆษณำ ใหม่ล่ำสุดท่ีเรียกวำ่ 4D Ads  ท่ีลูกคำ้จะไดรั้บอรรถรส มำกข้ึน ส่ือต่ำงๆของบริษทัฯ เป็นกำรโฆษณำถึงกลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยในแนวกวำ้ง (Mass Advertising) และแมว้ำ่ในปี 2558 อุตสำหกรรมโฆษณำมีมูลค่ำรวมประมำณ 97,229  ลำ้นบำท 
ซ่ึงเป็นมูลค่ำก่อนหักส่วนลดใหก้บัลูกคำ้ ซ่ึงลดลงกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำ เป็นผลจำกสถำนกำรณ์บำ้นเมืองและสภำพเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ผลต่อกำรใชจ่้ำยในระดบัมหภำค อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ยงัมีรำยไดจ้ำกธุรกิจโฆษณำ ในปี 2558 เท่ำกบั 1,224 ลำ้นบำท 
เติบโตร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ  เน่ืองมำจำกกำรปรับเปล่ียนกลยทุธ์กำรขำยและช่องทำงกำรขำยใหห้ลำกหลำยและ
เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดม้ำกข้ึน โดยมีจ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรในศูนยก์ำรคำ้ โรงภำพยนตร์ และ โบวล่ิ์ง ของบริษทัฯ ในปี 
2558 ทั้งส้ินกวำ่ 30 ลำ้นคน ส่งผลใหมี้ศกัยภำพในกำรเติบโตและแข่งขนัสูง 

กำรใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำภำยในโรงภำพยนตร์  และภำยในสำขำของโรงภำพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพลก็ซ์ อยูภ่ำยใต้
กำรดูแลและบริหำรงำนของเมเจอร์ ซีนีแอด  โดยเป็นลกัษณะกำรจำ้งบริหำรและมีกำรแบ่งส่วนรำยรับค่ำโฆษณำระหวำ่ง
เจำ้ของโรงภำพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด  
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 3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.1.1  บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบริกำรโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ดงัน้ี 
1. โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) 
2. โฆษณำบนจอวดีีโอ (VDO Wall)  
3. โฆษณำบนป้ำยโฆษณำพลิกได ้3 หนำ้ (Tri Vision) บนผนงัหนำ้โรงภำพยนตร์  
4. โฆษณำบนจอ Plasma บริเวณจุดจ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตร์ 
5. โฆษณำบน Menu Board ณ บริเวณเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
6. โฆษณำบนจอ Plasma ณ บริเวณเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
7. โฆษณำกลำงแจง้ (Billboard/Cut-out) 
8. โฆษณำส่ีมิติในโรงภำพยนตร์ 4D Ads 
 
จำกจ ำนวนรูปแบบโฆษณำทั้งหมดดงักล่ำวขำ้งตน้ ท ำใหโ้ฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) ใน 91  สำขำรวม 

601 โรงภำพยนตร์ (รวมโฆษณำบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็นส่ือท่ีนิยมและมียอดเงินโฆษณำ
สูงสุด ในอุตสำหกรรมโฆษณำในโรงภำพยนตร์ท่ีบริษทัโฆษณำและบริษทัเจำ้ของสินคำ้สนใจเลือกและจดัสรรงบประมำณ
เพ่ือลงโฆษณำ นอกเหนือจำกกำรลงโฆษณำในส่ือยอดนิยมอยำ่งส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุทั้งน้ีเน่ืองจำกจุดเด่นของกำรลง
โฆษณำในโรงภำพยนตร์สำมำรถคำดกำรณ์จ ำนวนของผูรั้บส่ือโฆษณำหรือผูบ้ริโภคไดค้่อนขำ้งชดัเจน อีกทั้งสำมำรถส่ือ
ไดต้รงกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำร  

 3.1.2  การท าโปรโมช่ันภาพยนตร์ (Movie Promotion) 

สำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะของบริกำร 
1. กำรท ำกิจกรรมร่วมกบับริษทัผลิตภำพยนตร์ (Movie Co-promotion) โดยมีบริษทัเจำ้ของสินคำ้เขำ้ร่วม

เป็นผูส้นบัสนุนรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำกิจกรรม  
2. กำรท ำโปรโมชัน่ภำพยนตร์ (Film Promotion) เป็นกำรท ำโปรโมชัน่น ำเสนอภำพยนตร์ให้กบัค่ำยหนัง

อิสระ 

 3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นกำรให้บริกำรกบับริษทัเจำ้ของสินคำ้ท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด โดยกิจกรรมทำง
ตลำดในแต่ละคร้ังจะจดัข้ึนภำยในพ้ืนท่ีของสำขำโรงภำพยนตร์ 

 3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 3.2.1  การตลาด 
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ก. กลยุทธ์การตลาด 
ในกำรขำยส่ือโฆษณำในโรงภำพยนตร์ กลยทุธ์กำรตลำดจะเนน้กำรน ำเสนอใหลู้กคำ้บริษทัโฆษณำและ

บริษทัเจำ้ของสินคำ้เห็นว่ำโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมกำรใชจ่้ำยซ้ือ
สินคำ้เพ่ือควำมบนัเทิงอยำ่งไม่จ ำกดั ฐำนอำยคุ่อนขำ้งกวำ้งตั้งแต่วยัรุ่น วยัท ำงำนและกลุ่มท่ีมำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมี
ควำมสม ่ำเสมอในกำรเขำ้มำใช้บริกำรจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัท ำงำน จำกขอ้มูลรำยได้โรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งสำมำรถ
ประเมินยอดจ ำนวนผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำร (Visitor) ภำยในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพลำ
นำด ซีนีเพล็กซ์ และเมกำ ซีนีเพลก็ซ์ ในปี 2558 ไดว้ำ่มีจ ำนวนสูงถึงประมำณ 30 ลำ้นคนต่อปี ในจ ำนวนน้ีอำจมีควำมถ่ีใน
กำรเขำ้มำใชบ้ริกำรมำกน้อยต่ำงกนัในแต่ละสำขำ ทั้งน้ีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรแต่ละสำขำจะแปรผนัตำมจ ำนวนโรง
ภำพยนตร์ โบวล่ิ์ง และบริกำรอ่ืนๆ ในสำขำ เช่นท่ีสำขำรัชโยธินจะมีจ ำนวนผูเ้ขำ้มำชมหนำแน่นมำกท่ีสุดประมำณ 2  ลำ้น
คนต่อปี โดยจ ำนวนผูม้ำใชบ้ริกำรจะหนำแน่นในช่วงวนัศุกร์ เสำร์ อำทิตยแ์ละช่วงปิดภำคเรียน  

กำรจดักิจกรรมโฆษณำประชำสมัพนัธ์ และกิจกรรมทำงกำรตลำด เพ่ือส่งเสริมกำรขำยแบบโตต้อบสอง
ทำง (Interactive media) และ กำรท ำโฆษณำสินคำ้ร่วมกับเจ้ำของผลิตภณัฑ์ (Cross promotion) ซ่ึงสำมำรถท ำได้กบัทุก
พ้ืนท่ีสำขำของ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีว ีอนัไดแ้ก่ภำยในและภำยนอกโรงภำพยนตร์ บริเวณลำนโบวล่ิ์ง หอ้งคำรำโอเกะ 
พ้ืนท่ีส่วนกลำงในสำขำ รวมทั้งลำนภำยนอกอำคำร  

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
แบ่งออกได ้2 ประเภทคือลูกคำ้บริษทัโฆษณำ (Media Agency) และลูกคำ้ทำงตรง (Direct Client) คือ

บริษทัเจำ้ของสินคำ้ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
ค. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ส ำหรับลูกคำ้บริษทัโฆษณำ กำรเขำ้ถึงลูกคำ้บริษทัใชว้ธีิ Direct Approach 
  

 3.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 

จำกขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จ ำกดั พบว่ำค่ำใชจ่้ำยโฆษณำผ่ำนส่ือโรงภำพยนตร์และส่ือ
โฆษณำภำยนอกอำคำร (Outdoor) ในปี 2558 มีมูลค่ำรวมประมำณกวำ่ 9,000 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นมูลค่ำก่อนหักส่วนลดให้กบั
ลูกคำ้ คิดเป็น 8% ของมูลค่ำอุตสำหกรรมโฆษณำทั้งหมด กำรใชจ่้ำยโฆษณำในโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
มีส่วนแบ่งตลำดมำกกวำ่ร้อยละ 70 ซ่ึงสะทอ้นถึงควำมนิยมของบริษทัโฆษณำในโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป ในดำ้นโอกำสกำรเขำ้ถึงกลุ่มผูช้มสูงสุดโดยเปรียบเทียบ  

ข. แนวโน้มการแข่งขัน 

เน่ืองดว้ยงบประมำณซ้ือส่ือโฆษณำของบริษทัโฆษณำและบริษทัเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีค่อนขำ้งจ ำกดัในแต่ละปี ท ำให้
กำรจดัสรรงบโฆษณำแต่ละประเภทตอ้งมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป็นหลกัส ำคญั ท ำใหแ้นวโนม้กำร
แข่งขนั น่ำจะออกมำในรูปของแต่ละค่ำยโรงภำพยนตร์หนัมำขยำยสำขำและปรับปรุงโรงภำพยนตร์ให้มีควำมทนัสมยัเพ่ือ
เพ่ิมควำมนิยม  แต่ทั้ งน้ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดก้ำ้วรุดหน้ำอย่ำงโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภำพยนตร์ เน่ืองจำก
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็น Entertainment Complex และมีบริกำรท่ีมำกกวำ่โรงภำพยนตร์ มีสินคำ้และบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิง
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หลำกหลำยชนิด พร้อมให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรในสำขำ และมีพ้ืนท่ีภำยในสำขำท่ีสำมำรถจดักิจกรรมทำงกำร
ตลำดได ้ท ำให้โอกำสในกำรสร้ำงและขยำยฐำนลูกคำ้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกัษณะท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองดว้ยนโยบำย
กำรพฒันำท่ีไม่หยดุน่ิงทั้งกำรขยำยสำขำและปรับปรุงงำนบริกำรท่ีสม ่ำเสมอโดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรและรสนิยมของ
ลูกคำ้เป็นหลกั ท ำใหโ้อกำสในกำรแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เหนือกวำ่คู่แข่งโดยเปรียบเทียบ 

 3.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

เป็นกำรใชท้รัพยำกรเฉพำะท่ีมีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพ่ือจดักิจกรรมสร้ำงรำยไดเ้ขำ้บริษทัฯ  เช่น โรง
ภำพยนตร์ โบวล่ิ์ง พ้ืนท่ีภำยในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้ งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 
,mobile application และจอ digital เพื่อกำรโฆษณำ เป็นตน้ 

 3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

 

 4.  ธุรกจิให้บริการพื้นทีเ่ช่า (Rental Space Business) 

กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรพ้ืนท่ีเช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะเกิดข้ึนและขยำยตวัควบคู่ไปกบักำรเปิดสำขำ
ใหม่โดยกำรให้บริกำรพ้ืนท่ีเช่ำมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบับริกำรภำยในสำขำ โดยกำรคดัเลือกประเภท
ร้ำนคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรเป็นส ำคญั  

 4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 4.1.1  พื้นทีใ่ห้เช่า 

ในปัจจุบนักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เป็นเจำ้ของ และบริหำรพ้ืนท่ีเช่ำใน 17 สำขำ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ภำยในสำขำจะ
ถูกจดัสรรใชไ้ปเพ่ือกิจกำรภำยในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรของโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์ง ส่วนท่ี
เหลือจะเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลำง และพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำเป็นร้ำนคำ้ทัว่ไป รำยละเอียดพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำในแต่ละสำขำเป็นดงัน้ี 

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีวี ี 

พื้นทีใ่ห้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

1. สำขำสุขมุวทิ 6,617 92 เจำ้ของ 

2. สำขำรัชโยธิน* 2,979 97 เจำ้ของ 

3. สำขำรำมค ำแหง 451 73 ใหเ้ช่ำช่วง 

http://www.majorcineplex.com/
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เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีวี ี 

พื้นทีใ่ห้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

4. สำขำเชียงใหม่ 30 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

5. สำขำรังสิต* 1,564 100 เจำ้ของ 

6. สำขำพระรำม 2 133 92 ใหเ้ช่ำช่วง 

7. สำขำนครสวรรค ์ 190 50 ใหเ้ช่ำช่วง 

8. สำขำสมุย 436 92 ใหเ้ช่ำช่วง 

9. สำขำส ำโรง 2,148 41 ใหเ้ช่ำช่วง 

10.สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต 692 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

11. สำขำพิษณุโลก 186 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

12.สำขำโลตสันวนคร 99 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

13. สำขำงำมวงศว์ำน แครำย 11,537 82 เจำ้ของ 

14. สำขำสยำมพำรำกอน 374 58 ใหเ้ช่ำช่วง 

15.สำขำบำงกะปิ 110 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

16. สำขำเมโทรโพลิส 21,961 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

17. สำขำออ้มใหญ่  1,150 99 ใหเ้ช่ำช่วง 

รวม 50,658 91   

* เฉพำะพ้ืนท่ีภำยใตส้ญัญำเช่ำแบบมีค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำ ซ่ึงมิไดโ้อนไปท่ีกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 

พื้นทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

พื้นทีใ่ห้เช่า 

 (ตรม.) 
(ไม่รวมพืน้ท่ีรายการระหว่างกัน) 

Occupancy Rate 
(%) 

 

1.  สำขำรัชโยธิน 8,465 98% 

2.  สำขำรังสิต 2,269 100% 

3. สำขำรัชโยธิน อเวนิว 8,181 98% 

รวม 18,915 99% 
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 4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 

พ้ืนท่ีให้เช่ำเปิดเป็นร้ำนคำ้สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือร้ำนคำ้เช่ำท่ีท ำสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี 
และร้ำนคำ้เช่ำท่ีท ำสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จำกจ ำนวนพ้ืนท่ี 50,658 ตำรำงเมตร ไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำร
ของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริกำรเสริมท่ีควบคู่ไปกบักำรให้เช่ำพ้ืนท่ี โดยบริกำรจะครอบคลุมงำนบริกำรหลกัๆ เช่นกำรให้บริกำรแสง
ไฟ ไอเยน็ และบริกำรพ้ืนท่ีส่วนกลำงเช่น ลิฟท์โดยสำร บนัไดเล่ือน บริกำรระบบป้องกนัอคัคีภยั บริกำรท ำควำมสะอำด 
บริกำรรักษำควำมปลอดภยั และกำรใหบ้ริกำรท่ีจอดรถภำยในสำขำ 

 4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 4.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
เน่ืองจำกลกัษณะเด่นของพ้ืนท่ีให้เช่ำอยูใ่นสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นกลยทุธ์กำรขำยในตวัท่ีท ำ

ใหก้ำรขำยพ้ืนท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืนตลอดมำในทุกสำขำ ทั้งน้ีเน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้และจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยใน
สำขำเป็นประเด็นพิจำรณำหลกัท่ีเจำ้ของร้ำนคำ้เลือกท่ีจะเปิดสำขำตำมสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลูกคำ้ท่ีเช่ำพ้ืนท่ีภำยในสำขำ จะตอ้งเป็นร้ำนคำ้ระดบัแนวหนำ้ท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำวำ่มีสินคำ้และบริกำร

ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ  อีกทั้งมีรูปแบบกำรตกแต่งร้ำนคำ้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของสำขำของเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ท่ีวำงแนวไว ้โดยร้ำนคำ้ส่วนใหญ่เป็นพนัธมิตรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเน่ืองมำตั้งแต่
สำขำแรกท่ีสุขุมวิท และด้วยควำมสัมพนัธ์อนัดีท ำให้กำรให้เช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับสำขำใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 
ประกอบกบัพ้ืนท่ีของเมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีมำกเหมือนพลำซ่ำอ่ืนๆ ดว้ยกำรรักษำภำพลกัษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่ีไม่
มุ่งหวงัท ำธุรกิจดำ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์แต่เป็นกำรรักษำสมดุลกำรใชพ้ื้นท่ีเพ่ือให้เกิดควำมคุม้ค่ำของอำคำร เพ่ือ
เสริมศกัยภำพของสินคำ้ จึงสำมำรถรักษำระดบั Occupancy Rate ไดเ้กือบทั้งหมดทุกสำขำ เน่ืองจำกเป็นลูกคำ้รำยเดิมท่ี
ขยำยสำขำไปพร้อมกบัโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้ำนเค เอฟ ซี ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ร้ำนแมคโดนลั ร้ำนแบลค แคน
ยอน และร้ำนหนงัสือบี ทู เอส เป็นตน้  

ค. ช่องทางการจ าหน่าย 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด ำเนินกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโดยผ่ำนทีมงำนขำยพ้ืนท่ี เขำ้เสนอรูปแบบ และจุดเด่น

ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  โดยมีจ ำนวนลูกคำ้และฐำนลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในสำขำเป็นจุดขำยส ำคญั ประกอบกับ
ภำพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นตรงเป้ำหมำยกลุ่มผูม้ำใช้บริกำรภำยในอำคำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทำงเลือกของเจ้ำของ
กิจกำรในกำรลงทุน นอกจำกน้ีในปี 2557 บริษทัฯ ยงัมีกำรปรับพ้ืนท่ีบริเวณภำยนอกอำคำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์สำขำรัช
โยธิน ให้กลำยเป็นแหล่งศูนยก์ำรคำ้ท่ีทนัสมยั มีกำรตกแต่งสถำนท่ีให้เป็นแบบสไตลน์ำนำชำติ โดยใชช่ื้อวำ่ Center Point 
@ Major Ratchayothin มีร้ำนค้ำ ศูนย์รวมแฟชั่น สถำนเสริมควำมงำม ร้ำนอำหำรมำกกว่ำ 200 ร้ำนค้ำ  และยงัมีลำน
กิจกรรมอเนกประสงคก์ลำงแจง้ ไวส้ ำหรับจดักิจกรรม ตลำดนดัมือสอง หรือมินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 47  

 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ดว้ยควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ดว้ย

ประสบกำรณ์กำรเปิดสำขำท่ีผ่ำนมำ แมว้ำ่จะมีบำงสำขำท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยก์ำรคำ้และบำงสำขำตั้งอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้ ลูกคำ้
พ้ืนท่ีเช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัคงให้ควำมเช่ือมัน่ท่ีจะเปิดและขยำยสำขำตำมไปกับสำขำใหม่ของเมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งพ้ืนท่ีภำยในศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ ในวนัน้ียงัขำดแคลนและมีจ ำนวนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงเร่ิมเกิดกำร
ลงทุนศูนยก์ำรคำ้ใหม่ข้ึนในเขตพ้ืนท่ีต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 
 4.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

 5.  ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทส่ือภำพยนตร์ภำยใตบ้ริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นกำรรวมกันของธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิ ภำพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย  ์และผลิตภำพยนตร์ไทย และส่ือ
ภำพยนตร์ต่ำง ๆเพ่ือฉำยผำ่นโรงชั้นน ำของประเทศไทยพร้อมทั้งจ ำหน่ำยลิขสิทธิผ่ำนทำงส่ือโทรทศัน์ในรูปแบบของ Free 
TV และระบบ Pay TV ซ่ึงถือเป็นกำรรวมกนัตั้งแต่ตน้น ้ ำถึงปลำยน ้ ำ โดยธุรกิจดงักล่ำวไดส่้งเสริมรำยไดแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
บริษทั  

 5.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจส่ือภำพยนตร์สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือกำรน ำเขำ้ภำพยนตร์ และผลิตภำพยนตร์ เพ่ือจดัจ ำหน่ำยภำยใน 
โรงภำพยนตร์ และกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในตลำดโฮมวดีีโอ ไดแ้ก่ วซีีดี ดีวดีี บลูเรย ์และเคเบ้ิลทีว ีโดยเขำ้ซ้ือลิขสิทธ์ิใน
กำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์จำกผูผ้ลิตภำพยนตร์ และท ำกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ควบคู่กนัไป 

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

อุตสำหกรรมส่ือภำพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ของเคร่ืองเล่นวซีีดี และดี
วีดีมีรำคำท่ีถูกลง ท ำให้ผูบ้ริโภคมีก ำลงัในกำรซ้ือมำกยิ่งข้ึน และจำกภำพยนตร์ใหม่ท่ีออกสู่ตลำดมีจ ำนวนมำกข้ึนทุกปี 
ประกอบกบัโรงภำพยนตร์ในปัจจุบนัมีจ ำนวนจ ำกดัดว้ยระยะเวลำในกำรฉำยเพียง 52 สปัดำห์ต่อปี ท ำใหบ้ริษทัจดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์มีกำรแข่งขนักนัสูง ไม่วำ่จะเป็นกำรคดัเลือกภำพยนตร์ท่ีน่ำสนใจและมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บควำมนิยมเม่ือเขำ้ฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรตลำด กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคำ้
หนัมำสนใจสะสมภำพยนตร์มำกยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนับริษทัอ่ืนท่ีท ำธุรกิจโฮม เอน็เตอร์เทนเมน้ท์มีอยู ่12 รำยหลกัคือ 

1. บริษทั แฮปป้ีโฮม เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั 
2. บริษทั แมงป่อง จ ำกดั (มหำชน) 
3. บริษทั ดี เอน็ เอ 2002 จ ำกดั(มหำชน) 
4. บริษทั บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ำกดั 
5. บริษทั โรส มีเดีย แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 
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6. บริษทั อี.ว.ีเอส.เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 
7. บริษทั ไร้ทพิ์คเจอร์ จ ำกดั 
8. บริษทั ไรท ์บียอน จ ำกดั 
9. บริษทั แคทำลิสท ์อลัลำย แอนด ์ประเทศไทย จ ำกดั 
10. บริษทั ยไูนเตด็ โฮมเอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั 
11. บริษทั เจ-บ๊ิคส์ ฟิลม์จ ำกดั 
12. บริษทั ตรีอมร พลสั จ ำกดั 

ผลกระทบทำงดำ้นกำรละเมิดลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ยงัคงเป็นปัญหำท่ีมีมำอย่ำงต่อเน่ืองในปัจจุบนั เน่ืองจำกมีกำร
ลกัลอบวำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย ซ่ึงรำคำนั้นต ่ำกว่ำรำคำขำยของภำพยนตร์ลิขสิทธ์ิมำก ดังนั้นรัฐบำลไดมี้นโยบำย
ปรำบปรำมกำรละเมิดลิขสิทธ์ิอยำ่งเคร่งครัดมำกยิง่ข้ึน โดยรัฐบำลไดป้ระชุมมีมติใหต้ั้งศูนยป์ฎิบติักำรป้องปรำมกำรละเมิด 
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำแห่งชำติ (ศปช.) เพ่ือป้องกนัปละปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำโดยมีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
มำร่วม ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ 
(ปอศ.) เพ่ือด ำเนินกำรปรำบปรำมสินคำ้ละเมิดลิขสิทธิอยำ่งเด็ดขำด ในส่วนของบริษทัจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ไดร่้วมกบักร
มทรัพสินยท์ำงปัญญำเปิดช่องทำงให้ผูบ้ริโภคแจง้ขอ้มูลผูล้ะเมิดลิขสิทธิทำงปัญญำผำ่นทำงเวปไซดแ์ละโทรศพัทข์องกรม
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

และเน่ืองด้วยอุตสำหกรรมของธุรกิจผลิตภำพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะ
ภำพยนตร์ไทยในปัจจุบนั หลำยๆ เร่ืองมีรำยไดต้่อเร่ืองมำกกวำ่ 50 ลำ้นบำท  ประกอบกบั ผูผ้ลิตภำพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภำพ
มีจ ำนวนผูข้ำยนอ้ยรำยและภำวะกำรแข่งขนัในตลำดผลิตภำพยนตร์ไม่สูงมำก ส่งผลต่อแนวโนม้ของธุรกิจผลิตภำพยนตร์
ให้ไปในทิศทำงท่ีดีข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองตำมไปด้วย บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็น
ควำมส ำคญัของแนวโนม้ธุรกิจภำพยนตไ์ทย ดงันั้นจึงจดัตั้งบริษทั เอ็มเทอร์ต้ีไนนท ์สตูดิโอ จ ำกดั (M39)  บริษทั ทำเลน้ท ์
วนั จ ำกดั และบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีสร้ำงภำพยนตร์ท่ีมีคุณภำพป้อนเขำ้สู่ตลำดทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมรำยไดท่ี้มัน่คงใหบ้ริษทัต่อไป 

 5.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนำมของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยสำมำรถประเมินปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนได้
ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากการพึง่พาภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 
ผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ในฐำนะของผูฉ้ำยภำพยนตร์จ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยค่อนขำ้งสูง หำก

บริษทัไม่สำมำรถหำภำพยนตร์เพ่ือน ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ได ้ส่งผลให้บริษทัสูญเสียรำยได ้ เน่ืองจำกเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ส ำคญัในกำรก่อให้เกิดรำยไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 69 ของรำยไดท้ั้งหมด   รำยไดห้ลกัของโรงภำพยนตร์มำ
จำกกำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ โดยรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์จะข้ึนอยูก่บัจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำย 
และระดบัควำมนิยมของภำพยนตร์แต่ละเร่ือง อยำ่งไรก็ตำม โรงภำพยนตร์เป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์อนัดบัแรก 
และมีควำมส ำคญัสูงท่ีสุด เจำ้ของ และผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ จ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำโรงภำพยนตร์ในกำรฉำยภำพยนตร์ เพ่ือเป็น
ใบเบิกทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยในรูปแบบของวซีีดี และดีวีดีต่อไป ดงันั้น กำรท ำธุรกิจระหวำ่งผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ 
ผูผ้ลิตภำพยนตร์ และบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ จึงมีลกัษณะเก้ือกูลกนั ทั้งน้ีเพ่ือเป้ำหมำยกำรเติบโตของทั้ งสอง
ธุรกิจร่วมกนัท ำใหค้วำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ลดนอ้ยลง  

ปัจจุบันบริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 802 (ส่วนแบ่งตลำดจะวดัจำกยอดขำย 
ตัว๋ภำพยนตร์แต่ละเร่ือง) ซ่ึงถือเป็นผูน้ ำตลำดอนัดบั 1 นบัเป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจต่อรองของบริษทักบัเจำ้ของและผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์มำกข้ึน นอกจำกน้ีกำรท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์และท ำกำรตลำดผ่ำนบริษทั เอม็ พิคเจอร์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ท ำให้บริษทัลดควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำภำพยนตร์จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ลงใน
ช่วงเวลำท่ีไม่มีภำพยนตร์ฟอร์มยกัษจ์ำกฮอลลีวูด้เขำ้ฉำยในประเทศ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยท่ีจะรักษำสัมพนัธภำพทำงธุรกิจระยะยำวกบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงโดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลิตภำพยนตร์และผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์จะตอ้งพ่ึงพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั 
ดงันั้น บริษทัจะท ำควำมตกลงกบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ตั้งแต่กำรวำงแผนในกำรผลิตภำพยนตร์ตั้งแต่ตน้ ท ำให้บริษทัสำมำรถ
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 
กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมธุรกิจโรงภำพยนตร์นั้น ปัจจุบนัโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะมีฐำนะเป็นผูน้ ำใน

วงกำรทั้งในดำ้นสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีกำรขยำยสำขำใหม่และปรับปรุงสำขำเดิมให้มีรูปลกัษณ์ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
โดยกำรลงทุนขยำยสำขำใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone ห้ำงสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด และห้ำงคำ้ปลีกขนำดใหญ่ 
เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ให้ครอบคลุมทุกระดบัควำมตอ้งกำร แต่กำรเพ่ิมข้ึนของสำขำและกำรเติบโตของโรงภำพยนตร์คู่แข่ง 
ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจกำรของเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ อำทิเช่น สัดส่วนรำยได้ลดลง ,เกิดกำรเปรียบเทียบทั้ งในเชิง
สภำพแวดลอ้มและกำรบริกำร เป็นตน้ บริษทัตระหนกัดีถึงกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึน จึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำร
สร้ำงและรักษำฐำนลูกค้ำ ด้วยกำรวำงกลยุทธ์กำรตลำดท่ีต่อเน่ืองและน ำเสนอบริกำรเพ่ือควำมบันเทิงท่ีมำกกว่ำ 

                                           

2 ท่ีมำ :  บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ อนัไดแ้ก่ SONY , Warner Brothers  และ United International Pictures  
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โรงภำพยนตร์ เช่น บริกำรโบวล่ิ์ง และคำรำโอเกะ ร้ำนคำ้ในสำขำ รวมทั้งกำรปรับปรุงสำขำเดิมให้สวยงำมอยูเ่สมอ ท ำให้
ศกัยภำพกำรแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์   โดดเด่นกวำ่โรงภำพยนตร์อ่ืน 

ในอีกดำ้นหน่ึงคู่แข่งท่ีส ำคญัของธุรกิจโรงภำพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีทั้งถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย  
ท่ีมีกำรผลิตมำกข้ึน อนัมีผลมำจำกอำยกุำรฉำยภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์ท่ีสั้นลง ซ่ึงอำจสร้ำงผลกระทบต่อรำยไดแ้ละกำร
เติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์ แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นนัยส ำคญั ทั้งน้ีเน่ืองจำกบริกำรท่ีน ำเสนอในสำขำของเมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ท ำให้ลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรไดรั้บควำมบนัเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือไปจำกกำรมำเพียงเพ่ือชมภำพยนตร์ นอกจำกน้ีในดำ้น
กำรปรำบปรำมส่ือผิดกฎหมำยดงักล่ำว รัฐบำลทุกชุดไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัปัญหำน้ี ดว้ยกำรด ำเนินมำตรกำรเร่งปรำบปรำม
อยำ่งเขม้งวดและมีควำมคืบหนำ้อยำ่งเป็นรูปธรรม มีผลท ำใหส่ื้อผิดกฎหมำยลดลงเป็นอยำ่งมำก  

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 
ในปี 2559 บริษทัฯมีโครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้ งในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมประมำณ 60-90 โรง โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดว่ำจะใชป้ระมำณ 1,000 
ลำ้นบำท โดยใชเ้งินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ/หรือ กำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงิน
สดจำกกำรด ำเนินงำน  

กำรลงทุนในสำขำใหม่อำจเกิดควำมไม่แน่นอนของผลตอบแทนจำกกำรลงทุน อำจส่งผลให้บริษทัตอ้งเล่ือน
ระยะเวลำกำรเปิด หรือมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงข้ึนจำกตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ดว้ยประสบกำรณ์ควำมส ำเร็จอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้
บริษทัมีระยะเวลำคุม้ทุน (Payback Period) โดยเฉล่ียประมำณ 3-4 ปีส ำหรับกรณีสำขำและมีอตัรำผลตอบแทนเฉล่ียของ
โครงกำร (IRR) ประมำณร้อยละ 15-20 ซ่ึงเป็นไปตำมผลจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร (Feasibility Study)  
ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยในกำรขยำยสำขำ ท่ีมีกำรวำงแผนก ำหนดท ำเลท่ีตั้งบนท ำเลทองในเขตพ้ืนท่ี
แหล่งชุมชนท่ีพกัอำศยั ใจกลำงเมือง ใกลส้ถำนศึกษำและสถำนท่ีท ำงำนบริษทัเอกชนและรำชกำร และมีควำมสะดวกใน
กำรใช้บริกำร ท ำให้ผูบ้ริหำรมีควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถน ำควำมส ำเร็จมำสู่สำขำใหม่และสร้ำงควำมเติบโตให้กับกลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองต่อไป  

อยำ่งไรก็ตำม หำกระยะเวลำคุม้ทุนไม่เป็นไปตำมท่ีคำด บริษทัก็จะพิจำรณำปรับเพ่ิมหรือลดจ ำนวนโรงภำพยนตร์ 
ปรับจ ำนวนเลนโบวล่ิ์ง  ปรับจ ำนวนพ้ืนท่ีเช่ำ หรือปรับค่ำเช่ำพ้ืนท่ี ให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ โดยกำรลงทุนสำขำใหม่
ทุกแห่งจะใชม้ำตรกำรเดียวกนัน้ีในกำรพิจำรณำและด ำเนินงำน จำกกำรร่วมลงทุนกบับริษทั สยำม ฟิวเจอร์ส ดีเวลลอปเมน้ 
จ ำกดั (มหำชน) และกำรขยำยสำขำผ่ำนห้ำงสรรพสินคำ้และห้ำงคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ยงัช่วยให้บริษทัทรำบถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหาร 
เน่ืองดว้ยกิจกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยทีมงำนบริหำรของนำย

วชิำ พลูวรลกัษณ์ ผูก่้อตั้งกิจกำร เสมือนวำ่กิจกำรตอ้งพ่ึงพำช่ือเสียงและประสบกำรณ์ของผูก่้อตั้งเท่ำนั้น อีกทั้งบริษทัอำจมี
ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีกลุ่มผูก่้อตั้งอำจลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัลงหรือออกจำกกำรเป็นผูบ้ริหำรในกิจกำร จะส่งผลให้
เสียควำมสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ และสูญเสียควำมเช่ือมัน่ในบริษทั ท ำให้ส่งผลกระทบกบัรำยไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั ซ่ึง
ควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นไปได้ยำกมำกเม่ือพิจำรณำถึงควำมเป็นเจ้ำของและควำมผูกพนัท่ีนำยวิชำ พูลวรลกัษณ์ ไดส้ร้ำง
กิจกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองตลอดมำ และมีควำมตั้งใจท่ีจะประกอบกิจกำรให้เติบโตต่อไปในฐำนะ
ของผูบ้ริหำรและผูก่้อตั้งซ่ึงยงัผกูพนักบัธุรกิจอยำ่งลึกซ้ึง  
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อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนงำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำง
ผูบ้ริหำรรุ่นใหม่ในกำรบริหำรกิจกำรของกลุ่มบริษทั กบัทั้งผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกิจภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์อย่ำงมำก จึงส่งผลให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
ทำงดำ้นน้ีได ้

ความเส่ียงทางด้านอคัคภีัย 
บริษทัอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอคัคีภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดด ำเนินกำร ท ำให้สูญเสียรำยได ้อย่ำงไรก็ตำม

บริษทัได้มีกำรท ำสัญญำเอำประกันครอบคลุมในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงเป็นไปตำมลกัษณะและมีเง่ือนไขปกติของธุรกิจโดยได้
รวมถึงกำรประกนัภยัดำ้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงินท่ีพอเพียงแก่ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนได ้เช่น ทรัพยสิ์น และรำยไดท่ี้สูญเสีย
จำกกำรหยดุด ำเนินกำร ซ่ึงครอบคลุมควำมเสียหำยบุคคลท่ี 3 ดว้ย นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัจดักำรซอ้มดบัเพลิงเป็นประจ ำทุกปี 
โดยไดรั้บค ำแนะน ำและช่วยเหลือจำกต ำรวจดบัเพลิงท่ีมำสำธิตวธีิกำรเป็นประจ ำ 

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 
สถำนกำรณ์กำรก่อควำมไม่สงบภำยในประเทศยงัมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทับำ้ง เช่น 

ผูเ้ขำ้ชมลดลง รำยไดล้ดลง แต่มิไดมี้นัยส ำคญั อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงให้ควำมส ำคญักบันโยบำยรักษำควำมปลอดภยั
อยำ่งรัดกุมและเขม้งวด กำรติดตำมข่ำวสำรและมำตรกำรเฝ้ำระวงัอยำ่งใกลชิ้ดยงัคงถูกน ำมำใชเ้พ่ือเป็นกำรป้องกนัและลด
โอกำสท่ีจะเกิดเหตุวุน่วำยต่ำงๆในสำขำท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษทั ตลอดจนมีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะรับมือกบั
เหตุต่ำงๆอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีรวมไปถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอำวธุและกลอ้งวงจรปิดเพ่ิมเติมในทุกสำขำของบริษทั เพ่ือ
ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ความเส่ียงอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรคำดกำรณ์ของบริษทั บริษทัไดมี้กำรจดัท ำแผนควำมต่อเน่ืองทำง

ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำงๆ โดยแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจน้ี 
บริษทัจะน ำมำปรับใชใ้นสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ไดทุ้กสถำนกำรณ์ และอยำ่งทนัท่วงที จึงสำมำรถลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 สิทธิการเช่าทีด่นิ 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท 1. เช่ำระยะเวลำ 28 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- โอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินของบริษัท เมเจอร์ พรอพ
เพอร์ต้ี จ  ำกัด เพ่ือเป็นหลักประกันวงเงินกู้ของ
บริษัท ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้ช ำระเงินกู้ครบทั้ ง
จ  ำนวนแลว้ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัมิไดด้ ำเนินกำร
ไถ่ถอนหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำก
ทำงบริษทัฯ ยงัมีกำรใชว้งเงิน PN, อำวลั, LG อยู ่

2. เช่ำระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2567 8.25 

งำมวงศว์ำน- 

แครำย 

เช่ำระยะเวลำ 21 ปี 4 เดือน 10 วนั ส้ินสุด
ปี 2573 

18.18 -ไม่มี- 

4.2 อาคาร 

สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท 1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์พรอพเพอร์ต้ี 83.14 เป็นหลกัประกนัร่วมกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินตำม (5.1) 

2. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์พรอพเพอร์ต้ี 97.29 -ไม่มี- 

รัชโยธิน 1. รัชโยธิน เรียลต้ี 2.17 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์สไตล,์รัชโยธิน เรียลต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต 1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์พรอพเพอร์ต้ี 1.31 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์สไตล,์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
พรอพเพอร์ต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน- 

แครำย 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี 470.24 -ไม่มี- 
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4.3 สิทธิการเช่าพ้ืนทีใ่นอาคาร 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

เชียงใหม ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 6 ปี ส้ินสุด ปี 2560 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ป่ินเกลำ้ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2560 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2573 39.70 -ไม่มี- 

รัชโยธิน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พระรำม 3 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บำงนำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 
(โรงภำพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

บำงกะปิ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี ส้ินสุดปี 2569 

(โรงภำพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เสรีเซ็นเตอร์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 
2566 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รำมค ำแหง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 17 ปี 9 เดือน ส้ินสุดปี 
2560 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

พระรำม 2 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 6 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2556 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นนทบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี 10 เดือน ส้ินสุด
ปี  2572 

5.32 -ไม่มี- 

อุดรธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 
(โรงภำพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2562 
(โบวล่ิ์ง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เมโทรโพลิส เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี  2565 
(พ้ืนท่ีเช่ำ) 

 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุบลรำชธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 4.64 -ไม่มี- 

เพชรเกษม เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 30 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  173.71 -ไม่มี- 

หวัหิน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
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ภำระผกูพนั 

สมุย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี ส้ินสุดปี 2561 
(โบวล่ิ์ง) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี ส้ินสุดปี 2562 
(โรงภำพยนตร์) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

พิษณุโลก เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564   
(โรงภำพยนตร์)           

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  95.59 โอนสิทธิกำรเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นหลักประกัน
วงเงินสินเช่ือจ ำนวน 200 ล้ำนบำทของบริษัท 
กับธนำคำร ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทได้ท  ำกำรช ำระบำงส่วน และ
คงเหลือยอดเงินกู้จ  ำนวน 60 ล้ำนบำท ณ 31 
ธันวำคม 2557 (หมำยเหตุงบกำรเงินข้อ 18 ค่ำ
เช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ,ขอ้ 21 เงินกูย้มื 

ส ำโรง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปีส้ินสุดปี 2559 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พทัยำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ชลบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2570  -ไม่มี- -ไม่มี- 

กระบ่ี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2565          -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศำลำยำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2566  -ไม่มี- -ไม่มี- 

อยธุยำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2571              -ไม่มี- -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

ธญับุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บำ้นโป่ง (รำชบุรี) เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อมตะนคร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

มหำชยั เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สระบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 18 ปีส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สำมเสน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปีส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ก ำแพงเพชร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงรำย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ภำระผกูพนั 

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

จนัทบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมกำ ซีนีเพล็กซ ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 28.1 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอน บำงแค เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 29.1 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นครศรีธรรมรำช เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัล อุบลรำชธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัล ำภู เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนั สกลนคร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เดอะสกำย อยธุยำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม ่

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนั สระบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หำดใหญ่ 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนกังำนใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 30 ปี ส้ินสุดปี 2581 25.40 -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ลำดพร้ำว เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดปี 2557 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 30 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัลป่ินเกลำ้ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดปี 2557 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โครำช เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ขอนแก่น เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั แม่สอด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีรำชำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2558 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั สุพรรณบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั บำงใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 56  

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

โลตสั สงขลำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2577 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นครพนม เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีมหำโพธิ(ปรำจีนบุรี) เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พงังำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดำหำร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัสมุทรปรำกำร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 120.87 -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี น่ำน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สหไทย สุรำษฎร์ธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น1 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พรอมำนำด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวิลล ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั นครศรีธรรมรำช เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธำนี1 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั สุรำษฏร์ธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ไดอำน่ำ หำดใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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4.4 อุปกรณ์ 

4.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนกิจกำรโรงภำพยนตร์ประกอบดว้ย โครงสร้ำงของโรงภำพยนตร์ งำนตกแต่ง งำน
เกำ้อ้ี งำนสเตเดียมยกระดบัพ้ืน งำนระบบเสียง เคร่ืองฉำย งำนโครงจอ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงภำพยนตร์ มีมูลค่ำตำม
บญัชี ณ 31 ธนัวำคม 2558 รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 5,508 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

ป่ินเกลำ้ เช่ำระยะยำว/ผูใ้ห้เช่ำ, เจำ้ของ/บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รังสิต เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระรำม 3 เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เชียงใหม ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บำงนำ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

บำงกะปิ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เสรีเซ็นเตอร์ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รำมค ำแหง เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระรำม 2 เจำ้ของ/ บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นนทบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรำ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุดรธำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุบลรำชธำนี เช่ำระยะยำว /  ผูใ้ห้เช่ำ  -ไม่มี- 

เพชรเกษม เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

หวัหิน เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

สมุย เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

พิษณุโลก เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

ส ำโรง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พทัยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ชลบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

กระบ่ี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศำลำยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อยธุยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ธญับุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

รำชบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

อมตะนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน-แครำย เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

มหำชยั เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สระบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สำมเสน เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ก ำแพงเพชร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เชียงรำย เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล พิษณุโลก เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

จนัทบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เมกำซีนีเพล็กซ ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

นครศรีธรรมรำช เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั นครสวรรค ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลรำชธำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัล ำภู เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สกลนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

เดอะสกำย อยธุยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สระบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั หำดใหญ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั สุพรรณบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั บำงใหญ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นครพนม เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ศรีมหำโพธิ(ปรำจีนบุรี) เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พงังำ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดำหำร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัสมุทรปรำกำร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีน่ำน เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สหไทย สุรำษฏธ์ำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น 1 เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะ พรอมำนำด เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวิลล ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เจำ้ของ / สยำม ซีนีเพล็กซ์ -ไม่มี- 

กรุงเทพ ไอแมกซ์ เจำ้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์  -ไม่มี- 

ศรีรำชำ เจำ้ของ / อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ -ไม่มี- 

ซีคอน เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

ฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ซีคอนบำงแค เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ลำดพร้ำว เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล ป่ินเกลำ้ เจำ้ของ/ อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โครำช เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ขอนแก่น เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

แม่สอด เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสั สงขลำ เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสั นครศรีธรรมรำช เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธำนี 1 เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัสุรำษฏร์ธำนี เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

ไดอำน่ำ หำดใหญ่ เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

4.4.2 อุปกรณ์โบว์ลิง่  ห้องคาราโอเกะ และลานสเกต็น า้แขง็ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนกิจกำรโบวล่ิ์งประกอบดว้ย อุปกรณ์โบวล่ิ์ง และเคร่ืองตกแต่ง มีมูลคำ่ตำมบญัชี ณ 
31 ธนัวำคม 2558 รวมจ ำนวน 692 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ป่ินเกลำ้ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รังสิต เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อุดรธำนี เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจำ้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เจำ้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

หวัหิน เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สมุย เจำ้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เมกำซีนีเพล็กซ ์ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

พทัยำ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ชลบุรี เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อยธุยำ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน-แครำย เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม ่ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั หำดใหญ่ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งำนระบบสำธำรณูปโภครวมถึง งำนระบบลิฟท์ บันไดเล่ือน และอำคำรท่ีจอดรถด้วย มีมูลค่ำตำมบัญชี ณ  
31 ธนัวำคม 2557 รวมจ ำนวน  102.84 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน แครำย เจำ้ของ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส -ไม่มี- 
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สรุปสาระส าคญัของสัญญา 

สำระส ำคญัของสญัญำเช่ำท่ีดิน 

สาขาสุขุมวทิ 
ฉบบัท่ี 1   
ผูใ้ห้เช่ำ : นำงสุภำ โพธิรัตนงักูล, นำยชำญวฒิุ โพธิรัตนงักูร, นำงสุภำวรรณ รัตนมงัคละ, นำงอรวรรณ 

เท่ียงธรรม, นำยชุติภทัร โพธิรัตนงักูร, นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ,์ และนำงกณัณิกำ วิโรจน์วธัน์   
ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ : 19 เมษำยน 2539 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 28 ปี นบัจำกวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2539 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ต ำบลพระโขนง อ ำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนำดพ้ืนท่ี 1-0-76 ไร่ 
หมำยเหตุ : ส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือสญัญำน้ีเลิกกนัไปไม่วำ่ดว้ยเหตุใดก็

ตำม 
ฉบบัท่ี 2   
ผูใ้ห้เช่ำ : นำงสุภำ โพธิรัตนงักูล (ผูท้รงสิทธิเก็บกิน), นำยชำญวฒิุ โพธิรัตนงักูร,  

นำงสุภำวรรณ รัตนมงัคละ, นำงอรวรรณ เท่ียงธรรม, นำยชุติภทัร โพธิรัตนงักูร, นำงกณัณิกำ 
วิโรจน์วธัน์ และ นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ : 19 เมษำยน 2539 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 28 ปี นบัจำกวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2539 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ต ำบลพระโขนง อ ำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนำดพ้ืนท่ี 1-1-83 ไร่ 
หมำยเหตุ : ส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือสญัญำน้ีเลิกกนัไปไม่วำ่ดว้ยเหตุใด 
ฉบบัท่ี 3   
ผูใ้ห้เช่ำ : ร้ำนสหกรณ์ กรุงเทพ จ ำกดั โดยนำยฉำยศิลป์  เช่ียวชำญพิพฒัน์ กบันำงอุรุวรรณ  ชูทรัพย ์  
ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ : 9 มกรำคม 2547 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 20 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ วนัท่ี 5 เมษำยน 2547 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 7584 ,7586,7587,7394 เน้ือท่ี 3 ไร่ 21 ตำรำงวำ ตั้งอยูท่ี่ ต  ำบลพระโขนง อ ำเภอ 

พระโขนง กรุงเทพฯ 

สาขางามวงศ์วาน-แคราย 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เอก–ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั   
ผูเ้ช่ำ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี 
วนัท่ีท ำสญัญำ : 24  มีนำคม 2551 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 21 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัจำกวนัท่ี 28 ตลุำคม 2551 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 1995 เลขท่ีดิน 4  และ โฉนดเลขท่ี 213114 เลขท่ีดิน 5 ต  ำบลบำงซ่ือ อ ำเภอเมือง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   
ขนำดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 
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สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1839 ถ.พหลโยธิน  แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ :  26 มิถุนำยน  2550 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 10,969.84 ตรม. 

สาขารัชโยธิน (โบว์ลิง่) 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
ท่ีตั้ง : อำคำรเมเจอร์รัชโยธิน 1839 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 26 มิถุนำยน  2550 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 15 ปี 
เน้ือท่ี : 4,651.61 ตรม. 

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 12130 
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 26 มิถุนำยน  2550 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 8,477 ตรม. 

สาขารังสิต (โบว์ลิง่) 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
ท่ีตั้ง 
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ 

: 
: 

439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 12130 
26 มิถุนำยน  2550 

ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 3,922 ตรม. 

สาขาป่ินเกล้า ฉบบัที ่1 (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท ์(ถือหุ้นโดยคุณจ ำเริญ พลูวรลกัษณ์ บิดำคุณวิชำ  พลูวรลกัษณ์ซ่ึง

เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจ ำเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 1 กุมภำพนัธ์ 2545 
ท่ีตั้ง : บริเวณชั้นท่ี 2,3,4 อำคำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำขำป่ินเกลำ้  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 554 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กทม.  
เน้ือท่ี : 7,000 ตรม. 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ  15 ปี 
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สาขาป่ินเกล้า ฉบบัที ่1 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จ  ำกดั (ถือหุ้นโดยคุณจ ำเริญ พลูวรลกัษณ์ บิดำคุณวิชำ พลูวรลกัษณ์ซ่ึง

เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจ ำเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
รำยละเอียดทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ : อุปกรณ์ทั้งหมดในโรงภำพยนตร์ จ  ำนวน 8 โรง  
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 28 มกรำคม 2545 
ระยะเวลำ : 15 ปีนบัจำก 1 กุมภำพนัธ์ 2545 

สาขาป่ินเกล้า ฉบบัที ่2 (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เพชรป่ินเกลำ้ จ  ำกดั (ถือหุ้นโดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มำรดำ คุณวิชำ พลูวรลกัษณ์

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวียง ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กทม. 
เน้ือท่ี : 5,311.45 ตรม.  
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 1 เมษำยน 2548 
ระยะเวลำ : 25 ปี นบัจำก จำกวนัให้เปิดบริกำร 

สาขาป่ินเกล้า (โบว์ลิง่) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เพชรป่ินเกลำ้ จ  ำกดั (ถือหุ้นโดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มำรดำ คุณวิชำ พลูวรลกัษณ์

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวียง ไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทั.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป  จ  ำกดั 
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 
เน้ือท่ี : 2,357.43 ตรม.  
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 1 มกรำคม 2548 
ระยะเวลำ : 25 ปี นบัจำก จำกวนัให้เปิดบริกำร 

สาขาเชียงใหม่ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ เชียงใหม่ จ  ำกดั  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 6 ปี / 10 มีนำคม 2554   
ท่ีตั้ง : 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนววัลำย 

ต  ำบลหำยยำ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
เน้ือท่ี : 5,180 ตรม. 

สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั 

(มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 6 ปี / 1 พฤษภำคม 2555-30 เมษำยน 2561 
ท่ีตั้ง : ชั้น 7-8 ของอำคำรศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรัล พลำซำ พระรำม 3 
เน้ือท่ี : 7,016.28 ตร.ม. 
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สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เซ็นทรัลเพลยแ์ลนด ์จ  ำกดั  
ผูเ้ช่ำ  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 6 ปี / 27 กรกฎำคม  2555-26 กรกฎำคม 2561 
ท่ีตั้ง : 1091 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ ชั้น 6 หมู่ท่ี 12 ถ.บำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขต

บำงนำ  กรุงเทพฯ 10260 
เน้ือท่ี : 6,273.50 ตรม. 

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 24 ปี / 4 ตุลำคม 2545 
ท่ีตั้ง : 3109  อำคำรโลตสั ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำบำงกะปิ ชั้น 3 ถนนลำดพร้ำว คลองจัน่ บำงกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 
เน้ือท่ี : 6,685 ตรม. 

สาขาเสรีเซ็นเตอร์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั พำรำไดซ์ พำร์ค จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 12 ปี 5 เดือน/ 1 มกรำคม 2553-31 พฤษภำคม 2566 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอำคำรพำรำไดซ์ พำร์ค  
เน้ือท่ี : 5,523 ตรม. 

สาขารามค าแหง 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เดอะมอลล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั  
ผูเ้ช่ำ  บริษทัฯ  
วนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 1 ธนัวำคม 2542 
ท่ีตั้ง : 73 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 
เน้ือท่ี : 7,852 ตรม. 
ระยะเวลำสญัญำเช่ำ : 17.9 ปี 
หมำยเหตุ : บริษทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นผูเ้ช่ำพ้ืนท่ีแทนเมเจอร์ ซีนีม่ำ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2542 

สาขาพระราม 2 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั 

(มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 6 ปี / 5 ธนัวำคม 2555 - 4 ธนัวำคม 2561 
ท่ีตั้ง : 128 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพระรำม 2 ชั้น 4 ถนนพระรำมท่ี 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เน้ือท่ี : 5,175.30 ตรม. 
หมำยเหตุ : - 
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สาขานครสวรรค์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. นิภำพรพฒัน์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี / 1 กรกฎำคม 2546 
ท่ีตั้ง : 320/11 อำคำรศูนยก์ำรคำ้วี-สแควร์ พลำซำ ชั้น 3  ถนนสวรรควิ์ถี 

ต ำบลปำกน ้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 
เน้ือท่ี : 6,952 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : เม่ือครบ 10 ปี ต่อสญัญำไดอี้ก 5 ปีโดยตอ้งมี หนงัสือแจง้ต่ออำยสุญัญำไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือน

ก่อนสญัญำจะครบก ำหนด 

สาขานนทบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.กรุงสยำมเซ็นเตอร์วิว 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี / 1 พฤศจิกำยน 2546 
ท่ีตั้ง : 5/81  อำคำรศูนยก์ำรคำ้ริเวอร์มอลลพ์ล่ำซ่ำ ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบลูสงครำม ต 

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

สาขาฉะเชิงเทรา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี / 1 กุมภำพนัธ์ 2547 
ท่ีตั้ง : 9/2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสเอฟฉะเชิงเทรำ ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.หนำ้เมือง อ.

เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 
เน้ือท่ี :  5,386 ตำรำงเมตร 

สาขาอุดรธาน ี(โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สำขำอุดรธำนี) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี / 27 มีนำคม 2555 – 26 มีนำคม 2570 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ  ถนนประจกัษศิ์ลปำคม 

ต ำบลหมำกแขง้  อ.เมืองอุดรธำนี  จ.อุดรธำนี 41000 
เน้ือท่ี : 6,330 ตำรำงเมตร 

สาขาอุดรธาน ี(โบว์ลิง่) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เจริญศรีอำเขต จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี / 1 ตุลำคม 2547- 30 กนัยำยน 2562 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ  ถนนประจกัษศิ์ลปำคม 

ต ำบลหมำกแขง้  อ.เมืองอุดรธำนี  จ.อุดรธำนี 41000 
เน้ือท่ี : 2,550 ตำรำงเมตร 
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สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์  (โรงภาพยนตร์) 
 
 
 
 
 

สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์ (โบว์ลิง่) 
 
 

 

 
 
สาขาอุบลราชธาน ี
 
 
 

 

 
สาขาหัวหิน  

ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ– ธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ผูเ้ช่ำ – ธุรกิจโบวล่ิ์ง 

: 
: 

บริษทัฯ 
บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป  

อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  18 กุมภำพนัธ์ 2549 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้หวัหิน มำร์เก็ตวิลเลจ ชั้นท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
เน้ือท่ี : 3,967 ตำรำงเมตร  

สาขาสมุย 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  5 พฤษภำคม 2549 
ท่ีตั้ง : 1/7 หมู่ท่ี 6 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำสมุย ชั้น 1 หมู่ท่ี 6ต  ำบลบ่อผดุ  

อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี 84320 
เน้ือท่ี : 3,761 ตำรำงเมตร 

 
 
 

ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท ์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำรโรงภำพยนตร์ ( เปิด 4 เมษำยน 2548 )  
ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมู่ท่ี 7 ถ.รำมอินทรำ แขวง/เขตคนันำยำว  กรุงเทพมหำนคร 
เน้ือท่ี : ประมำณ 5,322 ตำรำงเมตร 

ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท ์ 
ผูเ้ช่ำ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ 

: บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
:   10 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร  (เปิด 30 เมษำยน  2548) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 5/5-6 อำคำรศูนยก์ำรคำ้แฟชัน่ไอส์แลนด ์ชั้น 3F7 ถ.รำมอินทรำ แขวงคนันำยำว  เขต
คนันำยำว กรุงเทพฯ 10230 

เน้ือท่ี : 2,206.77  ตำรำงเมตร 

ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เรืองรังษีอุบล 2003 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี /  6 สิงหำคม 2548   
ท่ีตั้ง : พ้ืนท่ีชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ SK SHOPPING  PARK  เลขท่ี 105 ต.ในเมือง 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี  
เน้ือท่ี : 2,520  ตำรำงเมตร 
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สาขาแจ้งวฒันะ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 12 ปี  /  1 พฤษภำคม 2549   
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 อำคำรดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ท่ี 1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
เน้ือท่ี : ประมำณ 4,687 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 28 สิงหำคม 2549 (ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำรปี 2550) 

สาขาพษิณุโลก (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  15 กนัยำยน 2549   
ท่ีตั้ง : 909 อำคำรเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพิษณุโลก ชั้น 1,2 

หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั ต  ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  65000 
เน้ือท่ี : 2,950 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 14 กนัยำยน 2549 

สาขาเอสพลานาด 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์  : บริษทัฯ  
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี  /  1 พฤษภำคม 2549   
ท่ีตั้ง : 99 อำคำรเอสพละนำด ชั้น2-5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
เน้ือท่ี : ประมำณ 10,325 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 14 ธันวำคม 2549 ธุรกิจโบว์ล่ิงเปิดด ำเนินกำร 25 

กุมภำพนัธ์  2550 

สาขาส าโรง 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. อิมพีเรียล พลำซ่ำ จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 3 ปี โดยให้ค  ำมัน่ให้เช่ำต่อไปอีก 2 ครำวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี /   

1 เมษำยน 2556-31 มีนำคม 2559 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี1 ถนนสุขมุวิท ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดั

สมุทรปรำกำร 10270 
เน้ือท่ี : 13,946 ตำรำงเมตร 

 
 
 
 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 69  

สาขาพทัยา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร   
ท่ีตั้ง : 399/9 ชั้น 2-4 อำคำรดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 
เน้ือท่ี : ประมำณ 7,145 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 9 สิงหำคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 11 สิงหำคม 

2550 

สาขาชลบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร   
ท่ีตั้ง : 49/1 หมูท่ี่ 3 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

20000 
เน้ือท่ี : 5,634.12 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 11 ตุลำคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 20 ตุลำคม 

2550 

สาขากระบี ่
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  5 ธนัวำคม 2550 
ท่ีตั้ง : 191 อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 2 หมู่ท่ี 12  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี  81000 
เน้ือท่ี : 3,065 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 5 ธนัวำคม 2550 

สาขาศาลายา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  25 มกรำคม 2551 
ท่ีตั้ง : 99/14 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำศำลำยำ ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ต.บำงเตย  

อ.สำมพรำน  จ.นครปฐม  73110 
เน้ือท่ี : 2,546 ตำรำงเมตร 

สาขาอยุธยา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร 28 กุมภำพนัธ์ 2551 
ท่ีตั้ง : 80 หมู่ท่ี 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี สำขำอยธุยำ ชั้นท่ี 2 ต.บำ้นกรด อ.บำงปะอิน จ.

พระนครศรีอยธุยำ 13160 
เน้ือท่ี : 4,790 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์-ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 28 กุมภำพนัธ์ 2551 
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สาขาเพชรบูรณ์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 25 เมษำยน 2551 
ท่ีตั้ง : 929 หมู่ท่ี 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำเพชรบูรณ์ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.

เพชรบูรณ์ 
เน้ือท่ี : 3,620 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสันวนคร 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  11 กนัยำยน 2551 
ท่ีตั้ง : 98/103  อำคำรเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 13  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 
เน้ือท่ี : 3,600 ตำรำงเมตร 

สาขาธัญบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร 8 สิงหำคม 2551 
ท่ีตั้ง : 158/17 อำคำรบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทมุธำนี 12110 
เน้ือท่ี : 3,285 ตำรำงเมตร 

สาขาราชบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 19 กนัยำยน 2551 
ท่ีตั้ง : 110  อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำบำ้นโป่ง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ้     

อ.บำ้นโป่ง  จ.รำชบุรี 
เน้ือท่ี : 3,050 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 25 กนัยำยน 2551 

สาขาศรีนครินทร์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  28 พฤศจิกำยน 2551 
ท่ีตั้ง :  9  อำคำรเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่     

อ.สมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 
เน้ือท่ี : 3,393 ตำรำงเมตร 

สาขาอมตะนคร 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 21 ตลุำคม 2552 
ท่ีตั้ง : 700/75 หมู่ท่ี 5 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำอมตะนคร ชั้น 1  ต  ำบลคลองต ำหรุ อ  ำเภอเมือง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000 
เน้ือท่ี : 3,348 ตำรำงเมตร 
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สาขามหาชัย 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร  1 เมษำยน 2553 
ท่ีตั้ง : 79 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สำขำมหำชยั หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง

สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 
เน้ือท่ี : 3,140 ตำรำงเมตร 

สาขาสระบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. สุขอนนัต ์ปำร์ค 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 18 ปี /โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร 8 เมษำยน 2553 
ท่ีตั้ง : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ต  ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  18000 
เน้ือท่ี : - ตำรำงเมตร 

สาขาสามเสน 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. สุพรีม สำมเสน 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี  /  โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร  30 สิงหำคม 2553 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1024 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สุพรีม สำมเสน ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 
เน้ือท่ี : ประมำณ 4,000 ตำรำงเมตร 

สาขาก าแพงเพชร 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร  2 ธนัวำคม 2553 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร 

62000 
เน้ือท่ี : 2,477 ตำรำงเมตร 

สาขาเชียงราย 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. ซีพีเอน็ เชียงรำย 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  30 มีนำคม 2554 
ท่ีตั้ง : 99/9 หมู่ท่ี 13 ต  ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 
เน้ือท่ี : 3,365.93 ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  20 ตุลำคม  2554 
ท่ีตั้ง : 9/99 หมู่ท่ี 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก  แขวงพลำยชุมพล อ ำเภอเมือง

พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
เน้ือท่ี : 2,939.90 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 22 ธนัวำคม  2554 
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สาขาจนัทบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  / โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร 19 ธนัวำคม 2554 
ท่ีตั้ง : 1012 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2  ถนนท่ำแฉลบ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
เน้ือท่ี : 3,448 ตำรำงเมตร 

สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 28 ปี  /  3 พฤษภำคม 2555 
ท่ีตั้ง : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
เน้ือท่ี : 17,704  ตำรำงเมตร 

สาขานครศรีธรรมราช 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. นครรอยลัซิต้ี 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  13 ธนัวำคม 2555 
ท่ีตั้ง : 1392 ถนนศรีปรำชญ ์ต ำบลท่ำวงั อ  ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
เน้ือท่ี : 2,593  ตำรำงเมตร 

สาขาร้อยเอด็ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  31 มกรำคม 2556 ( เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 320 หมู่ท่ี 10 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ต ำบลเหนือเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 
 

เน้ือท่ี : 3,050  ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสั นครสวรรค์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  22 กุมภำพนัธ์ 2556 -21 กุมภำพนัธ์ 2571 
ท่ีตั้ง : 124/12 หมู่ท่ี 10 ต  ำบลวดัไทร อ ำเภอเมืองนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 

เน้ือท่ี : 2,575.70  ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธาน ี
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  05 เมษำยน 2556 (( เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 311 หมู่ท่ี 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซ่ำ ต  ำบลแจระแม 

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34000 
เน้ือท่ี : 4,052.56 ตำรำงเมตร 
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สาขาโลตสั หนองบัวล าภู 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  10 เมษำยน 2556-09 เมษำยน 2571 
ท่ีตั้ง : 36 หมู่ท่ี 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั ต  ำบลล ำภู 

อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู 39000 
เน้ือท่ี : 3,000 ตำรำงเมตร 

 
สาขาโรบินสัน สกลนคร 

ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  27 มิถุนำยน 2556 -26 มิถุนำยน 2566 (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำร) 
ท่ีตั้ง : 88/8 อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั ชั้นท่ี 2 ถนนนิตโย 

แขวงธำตุเชิงชม อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 
เน้ือท่ี : 2,145 ตำรำงเมตร 

สาขาเดอะสกาย อยุธยา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.แอมโปเทรด 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  8 สิงหำคม 2556 นบัตั้งแต่วนัท่ีโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 
ท่ีตั้ง : 59/99 หมู่ท่ี 1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เดอะสกำย ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ 

ชั้นท่ี 4 ต  ำบลธนู อ ำเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13210 
เน้ือท่ี : 5,162 ตำรำงเมตร 

สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 2 

0 ปี  /  25 กนัยำยน 2556  (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 140/20 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 1 

ถนนมำลยัแมน ต ำบลร้ัวใหญ่ อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

เน้ือท่ี : 2,612 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสั แกลง 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  3 ตุลำคม 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : 279/1 อำคำรเทสโก ้โลตสั ชั้นท่ี 1 ถนนสุขมุวิท 

ต ำบลทำงเกวียน อ ำเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
เน้ือท่ี : 2,800 ตำรำงเมตร 

 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 74  

สาขาเซ็นทรัล เฟสตวิลั เชียงใหม่ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  17 พฤศจิกำยน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 99,99/1 และ 99/2  หมู่ท่ี 4 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลัเชียงใหม ่

 ห้องเลขท่ี 513/1   ชั้นท่ี 5  ต ำบลฟ้ำฮ่ำม อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

เน้ือท่ี : 6,000 ตำรำงเมตร 

สาขาโรบินสัน สระบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  24 พฤศจิกำยน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 99 หมู่ท่ี 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั ห้องเลขท่ี 235 ชั้นท่ี 2 

ต ำบลตล่ิงชนั  อ  ำเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
เน้ือท่ี : 3,652 ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัล เฟสตวิลั หาดใหญ่ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 14 ธนัวำคม  2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : 1518,1518/1และ1518/2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

หำดใหญ่ ห้องเลขท่ี 510-1,510-2 ชั้นท่ี 5 ถนนกำญจนวณิชย ์
ต ำบลหำดใหญ่  อ  ำเภอหำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ  90110 

เน้ือท่ี : 7,000 ตำรำงเมตร 

สาขาสยามพารากอน 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. สยำมพำรำกอนดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่ำ–โรงภำพยนตร์ 
 
ผูเ้ช่ำ–โบวล่ิ์ง 

: 
: 
: 

บจก. สยำม ซีนีเพล็กซ ์
บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์   
บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป   

อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี  /  1 มีนำคม 2549 
ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
เน้ือท่ี : 20,000  ตำรำงเมตร 
เน้ือท่ี :  ประมำณ 3,011.29 ตำรำงเมตร 

สาขาซีคอน 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 30 ปี /  7 กนัยำยน 2537 
ท่ีตั้ง : 904 ชั้น 4 หมู่ท่ี 6  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10260 
เน้ือท่ี : ประมำณ 8,600 ตำรำงเมตร 
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สาขารังสิต 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. รังสิตพลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บจก.เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วิลเลจ จ ำกดั  
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 27 ปี /  1 มิถุนำยน 2538 
ท่ีตั้ง : 94 ถ.พหลโยธิน ต ำบลประชำธิปัตย ์ อ  ำเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธำนี 12130 
เน้ือท่ี : 7,391.99  ตำรำงเมตร 

สาขาลาดพร้าว 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. ลำดพร้ำว พลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 3 ปี /  1  มกรำคม 2549  
ท่ีตั้ง : ชั้น 6-7 อิมพีเรียลเวิลด ์ ลำดพร้ำว 
เน้ือท่ี : 4,400 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ผูเ้ช่ำสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดทุ้ก 3 ปี 

สาขาเมโทรโพลสิ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.รำชด ำริ พลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  26 ธนัวำคม 2545 
ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี รำชด ำริ 
เน้ือท่ี : 18,500  ตำรำงเมตร 

สาขาป่ินเกล้า 
ผูใ้ห้เช่ำ : กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 12 ปี /  1 ตลุำคม 2546 
ท่ีตั้ง : 7/222 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบำงกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหำนคร  10700 
เน้ือท่ี : 6,406.80  ตำรำงเมตร 

สาขาอ้อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี / 22 เมษำยน  2548 
ท่ีตั้ง : 17/17 หมู่ท่ี 8 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สำมพรำน จ.

นครปฐม 73160 
เน้ือท่ี : 4,175  ตำรำงเมตร 

สาขาโคราช 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.รำชสีมำชอปป้ิงคอมเพล็กซ์ 
ผูเ้ช่ำ : บจ. อีจีวี ไฟวส์ตำร์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี /  11 สิงหำคม  2543 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล ์นครรำชสีมำ 
เน้ือท่ี : 5,000  ตำรำงเมตร 
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สาขาขอนแก่น 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  1 ธนัวำคม 2554-30 พฤศจิกำยน 2569 
ท่ีตั้ง : 709 หมู่ท่ี3 ชั้นท่ี 1-2 ต  ำบลศิลำ อ.เมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 
เน้ือท่ี : 3,011.29  ตำรำงเมตร 

สาขาแม่สอด 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  10 มกรำคม 2556- 9 มกรำคม 2571 ( เร่ิมเปิดด ำเนินกำร) 
ท่ีตั้ง : 17 อำคำรเทสโก ้โลตสั ถนนสำยเอเชีย  ต  ำบลแม่สอด   

อ ำเภอแม่สอด  จงัหวดัตำก 63110 
เน้ือท่ี : 2,670  ตำรำงเมตร 

สาขาศรีราชา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บจ. อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 17 ปี 5 เดือน /  20 มีนำคม 2545 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟิค พำร์ค 
เน้ือท่ี : 2,586.88  ตำรำงเมตร 

สาขาบางแค 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั ซีคอน บำงแค จ ำกดั 

ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 29 ปี 1 เดือน /  18 มิถุนำยน 2537 – 17 กรกฎำคม 2566 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 607  ถนนเพชรเกษม บำงหวำ้ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ชั้นท่ี 4F  อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์พำร์คบำงแค 
เน้ือท่ี : 5,009  ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสัสงขลา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  10 มกรำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู ่2 ต  ำบลเขำรูปชำ้ง อ ำเภอเมืองสงขลำ จงัหวดัสงขลำ 90000 
เน้ือท่ี : 2,800 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  25 กุมภำพนัธ์ 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 72000 
เน้ือท่ี : 2,186 ตำรำงเมตร 
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สาขาบิ๊กซีนครพนม 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  26 มีนำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2 ซ.ร่วมมิตร 

 ถ.นิตโย ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 
เน้ือท่ี : 1,527.87 ตำรำงเมตร 

สาขาบิ๊กซีศรีมหาโพธิ(ปราจนีบุรี) 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  21 พฤษภำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : 618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140 
เน้ือท่ี : 1,547 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสับางใหญ่ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  22 สิงหำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู ่5 ต.บำงคูเวียง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
เน้ือท่ี : 5,015.49 ตำรำงเมตร 

สาขาโรบินสันร้อยเอด็ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  3 ตุลำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
เน้ือท่ี : 2,615 ตำรำงเมตร 

สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  31 ตุลำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต ำบลทำ้ยบำ้นใหม่ อ.สมุทรปรำกำร 

 จ.สมุทรปรำกำร 10280 
เน้ือท่ี : 3,003 ตำรำงเมตร 

สาขาพงังา 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั เอน็ เค ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  13 ธนัวำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรห้ำงสรรพสินคำ้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยชำ้ง อ.เมือง  

จ.พงังำ 82000 
เน้ือท่ี : 2,800 ตำรำงเมตร 
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สาขาโรบินสันมุกดาหาร 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.ห้ำงสรรพสินคำ้โรบินสนั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  19 ธนัวำคม 2557 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยำงกูร ต.มกุดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000 
เน้ือท่ี : 2,590 ตำรำงเมตร 

สาขาควอเทยีร์ซีเนอาร์ต 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั สุขมุวิทซิต้ีมอลล ์จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  1 เมษำยน 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ำรคำ้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
เน้ือท่ี : 6,500 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสันครศรีธรรมราช 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  25 มิถุนำยน 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 

80000 
เน้ือท่ี : 2,200 ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัลระยอง 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 27 พฤษภำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ห้องเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1 ถนนบำงนำ-

ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 
เน้ือท่ี : 4,761.95 ตำรำงเมตร 

สาขาบิ๊กซีน่าน 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี  /  29 พฤษภำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.

น่ำน 55000 

เน้ือท่ี : 1,541 ตำรำงเมตร 

สาขาสหไทย สุราษฎร์ธาน ี
ผูใ้ห้เช่ำ : สหไทย กำร์เดน้ พลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  16 กรกฎำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้สหไทย กำร์เดน้ พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี   เลขท่ี 528/1 ถนนตลำดใหม่  

ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000 

เน้ือท่ี : 4,075 ตำรำงเมตร 
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สาขาบิ๊กซีอุดรธาน1ี 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 25 ปี  /  25 มิถุนำยน 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000 
เน้ือท่ี : 2,961.84 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสั สุราษฏร์ธาน ี
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  20 สิงหำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฏร์ธำนี จ.

สุรำษฏร์ธำนี 84000 
เน้ือท่ี : 3,681.92 ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 28 สิงหำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำง

ใหญ จ.นนทบุรี 11140 
เน้ือท่ี : 7,858.60 ตำรำงเมตร 

สาขาเซ็นทรัลสมุย 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  / 10 ตลุำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศูนยเ์ปิดให้บริกำร) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ อ.เกำะสมุย จ.

สุรำษฏร์ธำนี 84320 
เน้ือท่ี : 2,277.77 ตำรำงเมตร 

สาขาโลตสัขอนแก่น1 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  15 ตุลำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
เน้ือท่ี : 3,500 ตำรำงเมตร 

สาขาพรอมานาด 
ผูใ้ห้เช่ำ : บริษทั สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 10 ปี  /  23 ตุลำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เดอะ พรอมำนำด เลขท่ี 587,589 ถ.รำมอินทรำ  แขวงคนันำยำว  เขตคนันำ

ยำว กรุงเทพมหำนคร 10230 
เน้ือท่ี : 4,900 ตำรำงเมตร 
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สาขาเซ็นทรัลอสีวลิล์ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 15 ปี  /  27 พฤศจิกำยน 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวิ์ลล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง

ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 
เน้ือท่ี : 4,994.12 ตำรำงเมตร 

สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
ผูใ้ห้เช่ำ : บจก. ศูนยก์ำรคำ้ไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
อำย/ุวนัท่ีเร่ิมสญัญำ : 20 ปี  /  24 ธนัวำคม 2558 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดให้บริกำรวนัแรก) 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนำรถ ต.ต ำบล 

หำดใหญ่ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ 90110 
เน้ือท่ี : 3,863 ตำรำงเมตร 
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5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปัจจุบนั บริษทัมิไดเ้ป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดีท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 รวมทั้งมิไดเ้ป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดีท่ี
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เมเจอร์  
ซีนีเพลก็ซ์”) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนำม “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์”, 
“อจีวี ีซีนีม่า”, “พารากอน ซีนีเพลก็ซ์”, “เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์”, “พาราไดซ์
ซีนีเพลก็ซ์” , “เมกา ซีนีเพลก็ซ์” ,”หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์” ,”ควอเทยีร์ ซีเน
อาร์ต” ,”เวสเกตต์ซีนีเพลก็ซ์” ,”พรอมานาดซีนีเพลก็ซ์” ,”อสีต์วลิล์ซีนี
เพลก็ซ์” ,”ไดอาน่าซีนีเพลก็ซ์” 

  2. ประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนำม “เมเจอร์ 
โบว์ล ฮิต”,“บลู-โอ ริทึม่แอนโบว์ล”และลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ในนำม “ซับ ซีโร่”  

  3. ประกอบธุรกิจให้บริกำรส่ือและโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ,พ้ืนท่ีภำยในและ
ภำยนอกของสำขำของเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และบริษทัในกลุ่ม 

  4. ประกอบธุรกิจให้เช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร ภำยในและภำยนอกอำคำรของบริษทั
และบริษทัในกลุ่ม 

  5. ประกอบธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 
 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ,1839/1-6  ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000047 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน     : 896,266,347 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 892,519,658 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558) 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  100.00% 

6.2 นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว 
ช่ือบริษัท   : บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544003725 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 1,000,000 บำท 
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สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.93% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามซีนีเพลก็ซ์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547057656 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 150,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีวี ีเอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000225 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 260,001,575 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 260,001,575 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.98% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีวี ีเอก็ซิบิช่ัน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539139100 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.96% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท ดจิติอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอุปกรณ์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015554048284 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 5,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจลงทุน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015556003661 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 90,400,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.96% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ แพลตนิั่ม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืนและบริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ  
    ประเทศกมัพชูำ 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0714 E/2014 
ทุนจดทะเบียน   : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  69.97% 
 

ธุรกจิโบว์ลิง่และคาราโอเกะ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและกำรบนัเทิง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034263 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
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ทุนจดทะเบียน   : 36,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 36,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เค อารีน่า จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นคำรำโอเกะ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ท่ีตั้งสำขำ   : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี  
        จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105555064356 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 20,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 20,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ธุรกจิพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1221/39, 1239 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105537078910 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 78,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 78,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1221/39 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016130 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 23,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 23,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016121 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 5,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539097628 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน ซีนม่ีา จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034255 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 10,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ธุรกจิส่ือโฆษณา 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่     : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544103711 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
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ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 1,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.93% 
 

ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณำ และกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่     : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107544000124 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 1,315,337,205 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 1,300,119,176 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ทวี ีฟอรัม จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรส่ือและโฆษณำทำงโทรทศัน์และวทิย ุ
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105538027090 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์ เพื่อจดัท ำวซีิดีและ 
    ดีวดีี และเพ่ือถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105548154744 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 150,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วดี ีจ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จ ำหน่ำยแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105545084664 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 200,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 200,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท แปซิฟิค มเีดยี เซลล์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จ ำหน่ำยแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547163570 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  91.91% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105552004395 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5814 
โทรสำร   : 0-2511-5810-2 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรผลิตภำพยนตร์และรับจำ้งผลิตงำนทำงดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 59/1 ซอยสุขมุวทิ 39 วฒันำ กทม. 10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 010554068617 
โทรศพัท ์   : 0-2261-7899 
โทรสำร   : 0-2261-7890 
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ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 40,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  83.22% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรเคเบ้ิลทีว ี
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 991 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ชั้น 5-6 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  
    เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105553012928 
โทรศพัท ์   : 0-2129-4638-9 
โทรสำร   : 0-2129-4638-9 
ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 40,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  41.61% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : กิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และวดิีทศัน ์
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 6 ซอยนำคนิวำส 12 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 10230 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105557122281 
ทุนจดทะเบียน   : 175,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 165,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  26.42% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : ชั้น 4 เลขท่ี 13 เวยีนเทียน เซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวยีง หมู่บำ้น 
    หนองจนั เมืองศรีสตัตนำค  นครหลวงเวยีงจนัทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 
    ประชำชนลำว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : - 
โทรศพัท ์   : 856-21 520451 
โทรสำร   : 856-21 222262 
ทุนจดทะเบียน   : KIP 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : KIP 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  36.98% 
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ธุรกจิอ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ไทยทคิเกต็เมเจอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋บตัรเขำ้ชมกำรแสดง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 3199 อำคำรมำลีนนทท์ำวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขต 

คลองเตย กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105543020073 
โทรศพัท ์   : 0-2262-3969 
โทรสำร   : 0-2262-3898 
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 10,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  40.00% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000187 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสำร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 1,776,618,036 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 1,776,607,541 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  23.86% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันำและบริหำรศูนยกำรคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105550006391 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสำร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 135,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  50.00% (ทำงออ้ม 11.93%) 
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ช่ือบริษัท   : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั เลขท่ี 400/22 อำคำร 

ธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 6,12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กทม. 10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 
โทรศพัท ์   : 0-2673-3999 
โทรสำร   : 0-2673-3988 
ทุนจดทะเบียน   : 3,300,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 3,300,000,000 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  33.00% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและกำรบนัเทิง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 61 บำร์ซำน ลอ๊ค,วสนัต ์วฮีำร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 
โทรศพัท ์   : +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
โทรสำร   : - 
ทุนจดทะเบียน   : INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947) = 197,880,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : INR 343,571,420 (INR 343,571,420 x 0.4947) = 169,964,781 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  49.00% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท พวีอีาร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 61 บำร์ซำน ลอ๊ค,วสนัต ์วฮีำร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 55-67827 
โทรศพัท ์   : +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
โทรสำร   : - 
ทุนจดทะเบียน   : INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.5082) = 476,183,400 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : INR 465,651,880 (INR 465,651,880 x 0.5082) = 236,644,285 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  3.95% 
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6.3 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7 
                                              ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 
โทรสำร : 0-2654-5427 

 นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2222- 0000 กด 2  

โทรสำร : 0-2470- 1144-5 
 
ช่ือบริษทั : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2299-1833 

 
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือบริษทั : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2222- 0000 กด 2  

โทรสำร : 0-2470- 1144-5 
 
ช่ือบริษทั : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2299-1833 

 ผู้สอบบัญชี     นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4095 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสำทรใต ้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์ : 0-2344-1000 
โทรสำร : 0-2286-5050 
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ทีป่รึกษากฎหมาย    คุณกลุกนิษฐ ค ำศิริวชัรำ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ส ำนกักฎหมำยสำกล พรีเมียร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 999/9 อำคำรส ำนกังำนเซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 26 

  ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ : 0-2646-1888 
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ส่วนที ่2   การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุน้) 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2557 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้มีจ านวน 
892,519,658 หุน้ (พ.ศ. 2557 : 890,058,836 หุน้) 

ส าหรับโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังาน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของ
บริษทัท่ีออกจ าหน่ายเป็นจ านวน 206,500 สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.033 หุน้ และจ านวน 2,138,448 ดว้ยอตัราการใช้
สิทธิ 1:1.051 หุน้ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 2,460,822 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 2,405,500 สิทธิ ดว้ยอตัรา
การใชสิ้ทธิ 1 : 1.033 หุน้ รวมเป็นหุน้ทั้งหมด 2,482,493 หุน้) ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.948 บาทต่อหุน้ และ 14.687 บาทต่อหุน้ 
ตามล าดบั เป็นจ านวนเงิน 36.20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  : ราคาใชสิ้ทธิ 14.948 บาทต่อหุน้เป็นจ านวนเงิน 37.11 
ลา้นบาท) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิ เท่ากบั 31.637 บาท ต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 23.62 บาทต่อ
หุน้) 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกจ าหน่ายเป็นจ านวน 
250,088 สิทธิดว้ยอตัราใชสิ้ทธิ 1:1.29 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 321,861 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ใชสิ้ทธิ 
333,450 สิทธิ ดว้ยอตัราใชสิ้ทธิ 1 : 1.29 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 430,150 หุน้) ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 1.235 บาทต่อหุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 1.235 บาทต่อหุน้เป็นจ านวนเงิน 0.53 ลา้นบาท) 
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.86 บาทต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ไม่มีการใชสิ้ทธิ) 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ 
(ล้านหุ้น) 

1 วชิา พลูวรลกัษณ์*     293.84  32.9% 
2 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั      70.63  7.9% 
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY      51.71  5.8% 
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED      35.79  4.0% 
5 CHASE NOMINEES LIMITED      32.28  3.6% 
6 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED      25.83  2.9% 
7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11      24.11  2.7% 
8 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.      23.26  2.6% 
9 NORBAX, INC.      19.01  2.1% 
10 ภารดี พลูวรลกัษณ์      18.35  2.1% 

 
บริษทัเหล่าน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ใหญ่และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมเดียวกนักบักลุ่มพลูวรลกัษณ์ ซ่ึง

ประกอบดว้ย คุณวชิา พลูวรลกัษณ์ ,คุณภารดี  พลูวรลกัษณ์ ,คุณวิชยั พลูวรลกัษณ์ เป็นตน้ หรือมีความเก่ียวขอ้งกนัตาม
มาตรา 258 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

(1) กรณีมหีลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีโครงการเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ESOP – W4) ต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบับุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัท่ีผ่านมา และเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังานแก่บุคลากรของบริษทัให้มีความตั้งใจในการท างานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัในอนาคต 
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ                                      : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

(ยกเวน้เป็นกรณีตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิ) 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย   :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                             : หน่วยละ 0 บาท 

อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ                                              : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

อตัราการใช้สิทธิ                                                         : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

(เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น                                                      : เท่ากบั 15.44 บาทต่อหุน้ 

(เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ราคาน้ีไม่ถือ 

เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาต ่ากวา่ราคาตลาดเพราะค านวณ 

โดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายเฉล่ียของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
15 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังน้ี 

 (ระหวา่งวนัท่ี 26 มกราคม 2555 – 15 กมุภาพนัธ์ 2555) 

วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ                 : เสนอขายภายใน 1 ปี นบัจากไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย
คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูก้  าหนดวนัออก                                                                                    
และเสนอขาย 

จ านวนหุ้นสามญัทีร่องรับการใช้สิทธิ :  8,690,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 881,897,219 หุน้ 
ทั้งน้ีบริษทัจะเสนอขายหุน้รองรับน้ีใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิให้
แลว้เสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจ านวน 8,690,000 หน่วย ท่ีเสนอขายตาม
โครงการ ESOP น้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดร้วม 12 คร้ัง โดยสามารถใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป ตรงกบัวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม (“วนัใช้
สิทธิ”) ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 12 (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) ตรงกบัวนั
ครบก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 

 วนัใช้สิทธิคร้ังแรก : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที2่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที3่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที4่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที5่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที6่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-5 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที7่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-6 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที8่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-7 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที9่ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-8 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที1่0 : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-9 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที1่1 : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-10 )
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 วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั (ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-11) 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วนัทีป่รับสิทธิ 
จ านวนทีอ่อก
(หน่วย)* 

อตัราการใช้สิทธิ 
(หน่วย ต่อ หุ้น) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท ต่อ หน่วย) 

28 กมุภาพนัธ์ 2556 8,570,000 1.017 15.182 
10 เมษายน 2557 8,570,000 1.033 14.948 
9  เมษายน 2558 8,570,000 1.051 14.687 

                     *ส ำหรับปี 2558 มใีบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออก จ ำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมใีบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ได้
จัดสรร จ ำนวน 120,000 หน่วย) มรีำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 14.678 บำทต่อหน่วย  
 

ผลการใช้สิทธิ ESOP- W4   

การใช้
สิทธิ
คร้ังที ่

วนัทีใ่ช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นสามญั
ทีไ่ด้รับการใช้

สิทธิ  

จ านวนเงนิเพิม่
ทุนทั้งหมด 
(บาท) 

วตัถุประสงค์ 

1. 30 มิถุนายน 2557              916,271      13,696,418.91 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
2. 30 กนัยายน 2557           1,248,058      18,655,970.98 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
3. 30 ธนัวาคม 2557             318,164       4,755,915.47 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
4.   31 มีนาคม  2558  213,314    3,188,617.67  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
5. 30 มิถุนายน 2558 1,840,246  27,027,693.00  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
6. 30 กนัยายน 2558 317,927    4,669,393.85  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
7. 31 ธนัวาคม 2558 89,335    1,312,063.15  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
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(2) กรณีมตีราสารหนี ้

 หุ้นกู้ของบริษัททีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

สัญลกัษณ์ 
หุ้นกู้ 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ 
มูลค่าหุ้นกู้ ณ 
วนัออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ  

31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้ 
(ปี) 

วนัครบ
ก าหนด  

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อตัรา
ดอกเ
บีย้ 

(ต่อปี) 

ประเภ
ทของ
การ
เสนอ
ขาย* 

การจดั
อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ ณ 
31 ธ.ค. 58 

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  

หมายเหต ุ PO คือการเสนอขายในกรณีทัว่ไปใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกประเภท 
   PP คือการเสนอขายหลกัทรัพยแ์บบเจาะจง 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี หากไม่มี
เหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลก าไรสุทธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2556 ปี 2557 
 

ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท)  1,051.62 1,086.28 1,170.92 
2. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท:หุน้) 1.18 1.22 1.31 
3. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.75 86.07 87.79 
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.00 1.05 1.15 

    4.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน้) 0.50 0.50 0.55 
    4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท:หุน้) 0.50 0.55 0.60 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็น 
กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 คนโดย
มีรายช่ือพร้อมดว้ยขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท /
จ านวนคร้ังทั้งหมด 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4/4 
2. นายวิชา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4 
3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ 4/4 
4. นางภารดี พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4 
6. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 4/4 
7. นายวิชยั พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4 
8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
10. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2/4 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 4/4 
*ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 ได้มี
มติแต่งตั้ง นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ แทน นำยนฤนำถ รัตนะกนก ท่ีถึง
แก่กรรม ให้มผีลตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้นไป 

โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ นางภารดี พูลวรลกัษณ์ นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์  
สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โครงสร้างองคก์รของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) มีคณะผูบ้ริหาร 
จ านวน 8 คน ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รักษาการต าแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานวางแผนกลยทุธ์และนกั
ลงทุนสมัพนัธ์  
รักษาการต าแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานธุรกิจโบวล่ิ์ง  

รักษาการต าแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฟิลม์ภาพยนตร์ 

3. นางจินดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

4. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและบญัชี 

5. นายกิตติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 

6. นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 

7. นายอภิชาติ  คงชยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

8. นางสาวสุดาพร  ตรองพาณิชย  ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ า ปีเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษทั 

2. รับผิดชอบการบริหารจดัการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานของบริษทับรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้รอบนโยบายแผนธุรกิจ และแผนงบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาอนุมติัใหด้ าเนินการ หรืออนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมติัของ
บริษทั หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

4. สรรหา วา่จา้ง แต่งตั้ง สบัเปล่ียน โอนยา้ย พกังาน และเลิกจา้งผูบ้ริหารและพนกังานในทุกต าแหน่ง รวมถึง
การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และผลประโยชนต์อบแทนท่ีเหมาะสม โดยถา้เป็นต า แหน่งระดบัเทียบเท่าตั้งแต่
ผูอ้  านวยการอาวโุสข้ึนไป ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบและถา้เป็นต าแหน่งระดบัเทียบเท่า
ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหด้ าเนินการภายใตค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทัทั้งดา้นบญัชี การเงิน การสัง่ซ้ือ การผลิต การขายและการ
บริหารทัว่ไปรวมทั้งเอกสารส าคญัอ่ืนๆ 

6. ก าหนดเปล่ียนแปลงแกไ้ขและยกเลิกกฎระเบียบ ค าสัง่ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายในเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนและเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รเป็นไป
ตามนโยบายท่ีบริษทัก าหนด 

7. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ า เป็นต่อการด าเนินงานเพ่ือประโยชนต่์อบริษทั ทั้งน้ีรวมถึงมีอ านาจในการ
แต่งตั้งทนายความเพ่ือฟ้องร้องด า เนินคดีหรือเขา้สูค้ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

8. มอบหมายเพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานหรือกระท า การอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควรและ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

9. รายงานผลการด า เนินงานความคืบหนา้ของโครงการต่างๆตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั 

10. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมายทั้งน้ีในกรณีท่ีการ
ด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนป์ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

                 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทงั ้ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลและใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั รวมไปถึงรับผดิชอบจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมผูถื้อหุน้ ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ใหค้ าแนะน า เบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทัและขอ้ปฏิบติัต่างๆ รวมถึงปฏิบติัตามนโยบายการก า กบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

4. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเทียบไดก้บัธุรกิจเดียวกนั โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะท าการเสนอให้คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ส่วนค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารจะเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   

ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2558 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12.5 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น
ค่าตอบแทนรายปีและเบ้ียประชุม จ านวน 7.2 ลา้นบาท และบ าเหน็จพิเศษ จ านวน 5.3 ลา้นบาท ซ่ึงโครงสร้างอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี 
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ช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บ าเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

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

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

3.นายวีรวฒัน ์   องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

664,000 348,475 

4.นางภารดี       พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 636,000 348,475 

5.นายธนกร      ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 636,000 348,475 

6.นายวิชยั         พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 545,000 348,475 

7.นายชยั           จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

751,000 348,475 

8.นายวลัลภ      ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

642,000 348,475 

9.นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์* กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

642,000 348,475 

10.ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ  
โลหะชาละ 

กรรมการอิสระ 545,000 348,475 

11.นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 545,000 348,475 

 

 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (8) โครงสร้างการจดัการ หนา้ 106 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืนใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 7 
ท่าน คิดเป็นเงิน 34.69 ลา้นบาท 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
โดยไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจและท างานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ได้จัดสรรให้ผู ้บริหารและพนักงานของ 
บริษทัฯท่ียงัไม่หมดอายมีุรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
(ล้าน) 

นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบริหารพ้ืนท่ีเช่า 0.35 
นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและการบญัชี 0.35 
นายกิตติกร พุ่มสว่าง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 0.35 
นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 0.25 
นายอภิชาติ  คงชยั รองประธารเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 0.35 
นางสาวสุดาพร  ตรองพาณิชย  ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 0.25 
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8.5  บุคคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีพนกังานจ านวน 2,589 คน เพ่ือรองรับการใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ท่ีเติบโต 

อยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ส่ือโฆษณา พ้ืนท่ีเช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจ 
ส่ือภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริษทัไดเ้พ่ิมจ านวนสาขาอีก 13 แห่งเพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตลอดจนในต่างจงัหวดัเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน 

 

สายธุรกิจหลัก จ านวนพนักงาน 

ส านักงานใหญ่ 454 

โรงภาพยนตร์ 1,259 

โบว์ลิ่ง 570 

ขายโฆษณา 56 

ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า 143 

ส่ือภาพยนตร์ 107 

รวมจ านวนพนักงาน 2,589 

*ไม่รวมลูกจ้ำงช่ัวครำว  

ค่าตอบแทนบุคลากร 

ส าหรับปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนทั้งหมดใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรวมเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 817 ลา้นบาท โดยรวมบริษทัยอ่ยจ านวนเงินทั้งส้ิน 62 ลา้นบาทซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัค่าตอบแทนอ่ืนๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น เงินรางวลัการผลิต และจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบติังานใหมุ่้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและพฒันาองคก์รต่อไป 
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นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 

     บริษทัจะเนน้การสรรหาพนกังานจากภายในเป็นหลกัแลว้ท าการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่ง
จากภายใน ท าใหไ้ดพ้นกังานท่ีคุน้เคยกบัการด าเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานใหก้บั
พนกังาน ทั้งยงัจูงใจใหพ้นกังานท างานอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลานานและใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีเท่าเทียมกบั
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานใหเ้อ้ือต่อการ
ใชศ้กัยภาพของพนกังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีซ่ึงเป็นการจูงใจพนกังานอีกวิธีหน่ึง 
 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

     บริษทัมีการจดัอบรมใหก้บัพนกังานทั้งในลกัษณะท่ีท าพร้อมกบัการท างาน (On-the-job training) และในลกัษณะ
อบรมงาน (Functional training) ส าหรับในกรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมพร้อมกบัการท างาน บริษทัจะใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสช่วยพนกังานท่ีอาวโุสกวา่ โดยพนกังานท่ีอาวโุสกวา่จะเป็นพ่ีเล้ียงดูแลใหค้ าแนะน าและช่วยช้ีแนะตลอดทุก
ขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลกัสูตรต่างๆทั้งท่ีด าเนินการโดยบุคลากรภายใน/
นอกบริษทั และการส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นคนจดั เช่น การฝึกอบรม
ดา้นการบริหารและปฏิบติัการ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งบริษทัยงัจดัอบรมทกัษะทัว่ไปอ่ืนๆ (Soft Skills) อาทิ ทกัษะ
การเป็นผูน้ า การพฒันาทกัษะการขายและการตลาด การพฒันาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีก
ดว้ย 
     นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส้นบัสนุนและรองรับนิสิตนกัศึกษาท่ีตอ้งการใชเ้วลาท่ีวา่งเวน้จากการเรียนใหเ้ป็น
ประโยชน ์ดว้ยการฝึกประสบการณ์การท างาน โดยบริษทัไดจ้ดัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกท างานในบาง
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ทกัษะและช่วงเวลาวา่งของนิสิตนกัศึกษาแต่ละคน 
 

การวจิยัและพฒันา 
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของคุณภาพบริการในแต่ละสาขา จึงไดมี้นโยบายท่ีต่อเน่ืองในการพฒันาปรับปรุง

สาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยู่เสมอ  ทั้ งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  นอกจากน้ีฝ่ายการตลาดของ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการท าวิจยัทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ โดยสอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการภายในสาขา ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกน าไปประมวลผล และน ามาใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และกล
ยทุธ์ทางการแข่งขนั  เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถรักษาสถานะผูน้ าดา้นศูนยร์วมความบนัเทิงต่อไป  นอกจากการท าวิจยัตลาด
เพ่ือพฒันาคุณภาพงานบริการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญักบังานพฒันาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานดา้นการ
บริการตามแต่ละสาขา โดยมีการก าหนดเป็นแผนอบรมพฒันาท่ีตอ่เน่ือง ซ่ึงใน ปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การวจิยัและพฒันาจ านวนทั้งส้ิน 12,945,637 บาท 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัยงัคงสืบสานเจตนารมณ์อนัมุ่งมัน่ในการท่ีจะยกระดบั การก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้ า เอาแบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึง
เร่ืองการใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีกเ็พ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้เป็นส าคญัโดยในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัในเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจะรายงาน
ใหท้ราบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรข้ึนเม่ือปี 2552 โดยมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆท่ีส าคญั ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนบัสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้
โดยก าหนดนโยบายไวด้งัน้ี 
 

นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการปกป้อง และเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือ
ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ 
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล
การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งค าถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามต่อท่ีประชุมเป็นตน้ 

3. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระท าใดๆอนัเป็นการละเมิด หรือจ ากดัสิทธิหรือการ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆและการเขา้ประชุมผู ้
ถือหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมอยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้เป็นตน้ 
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4. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลส าคญั
ท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัการจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี่ยมชมกิจการเป็นตน้ 
 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

• คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้ านโยบายสิทธิของผูถื้อหุน้มาปฏิบติั และมีความครอบคลุม
มากกวา่สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2558  

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เป็น
เวลากวา่ 30 วนั ก่อนการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั 
โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูล 

ในรูปแบบเอกสารท่ีบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2557 
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. เอกสารแนบ 3 งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
5. เอกสารแนบ 4 ขอ้มูลพิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
6. เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลพิจารณาประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเลือกตั้งกลบัเขา้มาแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ จ านวน 4 คน 
7. เอกสารแนบ 6 ขอ้มูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 
8. เอกสารแนบ 7 ขอ้มูลรายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
9. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก (แบบทัว่ไป) 
10. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (แบบท่ีก าหนดโดยกระทรวงพาณิชย)์ 
11. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค (แบบส า หรับ custodian) 
12. ขอ้มูลประวติักรรมการอิสระ (ส าหรับประกอบการมอบฉนัทะ) 
13. หลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
14. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
15. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 
 
• ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2558 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกวา่ตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้
ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ระยะเวลาศึกษาขอ้มูลมากข้ึน 
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• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ดว้ยการใชร้ะบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง รวมทั้งจดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการ ในกรณีท่ีผู ้
ถือหุน้ไม่ไดน้ ามา ในการมอบฉนัทะพร้อมทั้งจดัท าป้ายสญัลกัษณ์ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนแลว้ เพ่ือความ
สะดวกในการเขา้ออกท่ีประชุมโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

• หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2558 บริษทัไดน้ าเน้ือหาการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียด
วาระการประชุม มติท่ีประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถื้อหุน้รวบรวมจดัท าเป็น 
“รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2558” เผยแพร่ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
1.3 การป้องกนักรณีการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 

      คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ ทั้งในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2558 บริษทัไม่มีการ
แจกโดยกะทนัหนั ซ่ึงเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 

1.4 การอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

• บริษทัอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้โดยการน าระบบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช ้พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียง
ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองก่อนการประชุม 
• บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบ และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑ ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าว ลงในรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
• บริษทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเขา้เยี่ยมชมบริษทัและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
และสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

1.5 การจดัสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดง
ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดส้อบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถาม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทั้งค าช้ีแจง
ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
• บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกเสียงการประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยรายละเอียดสาระส าคญัของการซกัถามในระหวา่ง
การประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือสามารถใชอ้า้งอิงในภายหลงั และช่วยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได ้
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1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 
2558 มีคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปไดว้่า บริษทัยงัคงพฒันาการจดั 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ใหมี้ความเคร่งครัดกวา่แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

หมวดที ่2  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดก้ าหนดนโยบายในการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึง
วนัท่ีเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดเ้สนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เป็นการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558(ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมวาระ
การประชุมและน า เสนอต่อกรรมการอิสระ เพ่ือพิจารณาก่อนในเบ้ืองตน้ หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้ เห็นวา่มี
ความเหมาะสม กใ็หน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เพ่ือพิจารณาออกเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2558 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ 
• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบ
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ า ปี2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ บริษทั
ท าหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา 

คุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้โดยหาก
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมก็ใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 เพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2558 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 
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• คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยา่ง
เคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

• คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ข้ึนนอกจากน้ี
บริษทัยงัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก (แบบมอบฉนัทะทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค (แบบมอบ
ฉนัทะเฉพาะส าหรับ custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตล่์วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ก่อนวนัประชุม
ส าหรับใหด้าวนโ์หลดอีกดว้ย 

• คณะกรรมการบริษทัอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง แต่มี
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ โดยบริษทัไดเ้สนอใหมี้กรรมการอิสระเขา้
ประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้จ านวน 2 คน คือ 

นายชยั จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
และนายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

แทนผูถื้อหุน้ได ้
• คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนน

เสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไว ้และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเร่ิมการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัท าบตัรลงคะแนนเสียงครบทุก
วาระ เช่น การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นตน้ รายละเอียดการนบัคะแนนเสียงดงักล่าวมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีหากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนในภายหลงัมาตรการ
ป้องกนักรรมการผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง
การใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรักษาความลบั โดยมีการแจง้
มาตรการดงักล่าวผา่นทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรมและทางเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ียงัได้
มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลและติดตาม
ใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่วนไดส่้วนเสียหรือการท ารายการระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้ น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงได้พิจารณาช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียข้ึนใหม่ พร้อมกับก าหนดเป็นนโยบายและ
มาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ท่ีไดย้ึดถือปฏิบติัควบคู่กนัไป โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

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

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี.- 

1. พนกังานและครอบครัว 
 นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครัว 

1) บริษทัให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา โบนัสประจ าปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัใหมี้การอบรมและ
สมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของ
พนกังาน การรักษาความลบัประวติัการท างาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

4) บริษทัค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้
รับความเป็นธรรมผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

5) บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิผล  

 
2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 
 นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลลกูค้ำ 

1) บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลกัความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
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2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทั ดว้ยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และ
ให้ความส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 

 ยดึมัน่ในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
 การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
 พร้อมท่ีจะตอ้งค าถามของลูกคา้ รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การใหค้  าแนะน า และการติดตามผล

ความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเจ้ำหนี ้
1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และปฏิบัติต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

เช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บั

เจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 
 
3.             ผูถื้อหุน้ 

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัการรายพิเศษ เป็นตน้  

2) บริษทัมีหน้าท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งค าถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ี
ประชุม เป็นตน้ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั 

3) บริษทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

4. พนัธมิตรทางธุรกิจ(คู่คา้) 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพันธมิตรทำงธุรกิจ(คู่ค้ำ) 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค ้าทุกรายน าเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้

ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 
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 ตอ้งปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 
 การพิจารณาและตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัในระยะสั้นและระยะยาว 
 ตอ้งรักษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง

หา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอ่ืนๆรับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5. นกัวเิคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลนักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน 
1) บริษทัเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการด าเนินงานของ

บริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

2) บริษทัจะอ านวยความสะดวกโดยจดัท าขอ้มูลแนะน าการลงทุนของบริษทัใหแ้ก่นกัลงทุนผา่นช่องทาง
เวบ็ไซตบ์ริษทั 
 
3.2           มาตรการชดเชยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกรณไีด้รับความเสียหายจากการละเมดิ  

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการชดเชยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นกรณีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดดงัต่อไปน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 
มำตรกำรป้องกนักรณีควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่อพนักงำนและครอบครัว 

ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีการดูแลในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตาม
นโยบายการดูแลพนักงานอยา่งเคร่งครัด และไดจ้ดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และ/หรือขอ้เสนอแนะจากพนักงานไว้
ส าหรับเป็นช่องทางในการแจง้เร่ืองร้องเรียนของพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท างาน 

ในปี 2557 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากพนกังานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด  

2. ลูกค้า และเจ้าหนี ้
มำตรกำรป้องกันกรณีควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่อลกูค้ำ และเจ้ำหนี ้

ปัจจุบนับริษทัไดมี้การดูแลลูกคา้ตามนโยบายการดูแลลูกคา้ และจดัให้มีฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์  (Customer Service) 
ข้ึนเพ่ือเป็นศูนยร้์องเรียนส าหรับลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ  

เพ่ือป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ผูบ้ริหารจะพิจาณาคุณสมบติัของลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีทุกรายก่อนการท าธุรกรรม เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาข้ึนในภายหลงั โดยพิจารณาตามหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ความน่าเช่ือถือ 

ในปี 2557 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้และเจา้หน้ีในกรณีความเสียหายจากการละเมิด 
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3. ผู้ถือหุ้น 
มำตรกำรป้องกันกรณีควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบันบริษทัด าเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ทั้ งสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ  
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชสิ้ทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย    

ทั้งน้ีบริษทัได้ประเมินผลและติดตามการด าเนินการเพ่ือป้องกนัความเสียหากจากการละเมิดของผูถื้อหุ้นโดย
ประเมินจากทั้งภายในองคก์ร ซ่ึงจะประเมินกบัฝ่ายจดัการท่ีด าเนินการดูแลสิทธิ ผูถื้อหุ้น และประเมินผลจากภายนอก ใน
รูปของโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึงประเมินโดยส านกังาน ก.ล.ต. สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน เป็นประจ าทุกปี   

ในปี 2557 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุ้นกรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มีความเสียหายจาก
เร่ืองอ่ืนๆ หรือขอ้ร้องเรียนในการจ ากดัสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ  

4. นักวเิคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงนิ  
มำตรกำรป้องกันกรณีควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดต่อนักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนกัลงทุนจากสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการด าเนินงานของริษทั 
และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตอยา่งเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง อีกทั้งยงัมี
การจดัท าขอ้มูลแนะน าการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามขอ้มูลผ่านทางนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation - 
IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ one on one และ group meeting หรือทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

ดงันั้นท่ีผ่านมาบริษทัจึงไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนจากการไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
สถาบนัการเงินแต่อยา่งใด 

 
3.3 กลไกการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง call center หมายเลข 0 
2511 5427 ต่อ 114 และผา่นทาง Intranet ของบริษทัส าหรับพนกังาน  

2. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งขอ้เสนอแนะถึงกรรมการบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
หวัขอ้นกัลงทุน 

 
3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  โดยการไม่เปิดเผยและเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีกระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้เบาะแส โดยในเบ้ืองตน้
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าการรวบรวมสรุปเร่ืองดังกล่าวเพ่ือน าแลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
พิสูจน์หาขอ้เท็จจริง และหากพบวา่เป็นขอ้มูลท่ีกระทบต่อบริษทั จะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
• ในรอบปี 2558 บริษทัไดท้ าการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน
ต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา และโปร่งใสผา่นช่องทางระบบ Online ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทั อีกทั้งไม่เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด าเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผย
ขอ้มูลไม่เป็นไปตามก าหนด 
• นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ ของบริษทัเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ และจดัใหมี้
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับปี 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ความยติุธรรมและการจูงใจท่ีเพียงพอ การเทียบเคียงกบั
ค่าตอบแทน กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ การ
อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
3. ทั้งน้ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งปฏิบติัตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้นุมติัวงเงิน
ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถึง
ส่วนท่ีกรรมการไดรั้บจากการท าหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทั เช่น ท่ีปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการ 
และการท าหนา้ท่ีอ่ืนเช่นท่ีปรึกษาในบริษทัยอ่ยเป็นตน้ 
4. ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีในฝ่ายบริหาร และไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจาก
บริษทั มิใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 
 
• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาน าเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการ เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2558 เพ่ืออนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวงเงินไม่เกิน 12.5 ลา้นบาทต่อปี แก่กรรมการซ่ึงมิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
 

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดมี้การจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน 
 

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน เพ่ือช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบติังานและกลัน่กรองงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

• คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือไดเ้พียงพอทนัเวลาและโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความส าคญัท่ีอาจกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัได ้โดยมอบหมายใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ข้ึนเพ่ือเป็น
ตวัแทนในการส่ือสารกบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ทัว่ไป และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและ
สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัซ่ึงใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษทั ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงิน ข่าวบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัรายละเอียดการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ซ่ึงจะช่วยใหน้กัลงทุน
สามารถติดตามขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกยิ่งข้ึน 
• บริษทัไดจ้ดัท าแผนนกัลงทุนสมัพนัธ์โดยสงัเขป และแผนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงแลว้แต่โอกาส และความ
เหมาะสมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. จดัประชุมนกัวิเคราะห์เป็นประจ า ไตรมาสละ 1 คร้ัง และในกรณีหากนกัวิเคราะห์ประสงคท่ี์จะสอบถามขอ้มูล
ในเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม บริษทักจ็ะเชิญใหน้กัวิเคราะห์เขา้มาพบฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นกรณีๆไป 
2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจดัข้ึนเพ่ือเผยแพร่และใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนเช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละองคก์รอ่ืนๆ 
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยตระหนกัถึง
ประโยชนแ์ละความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยใหก้ารบริหารงานและการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดแ้ละส่งผลใหบ้ริษทัเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิม
คุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจึงไดก้ าหนดหลกัการก ากบักิจการท่ีดี
เป็นนโยบายท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน และคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าวดงัมี
รายละเอียดนโยบายการก ากบักิจการท่ีดีต่อไปน้ี 
• การค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
• การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทัว่ถึง เท่าเทียมกนั
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก เช่น ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
• การปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลและการบริหารงานดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์มีคุณธรรมรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั
และผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนต่์างๆ 
• การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
• การควบคุมและการบริหารความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 
• การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษทั รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แข็ง 
• คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นส าคญั ดงันั้นประธาน
กรรมการของบริษทัจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการ
ผูอ้  านวยการ 
• ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิธีการท่ีเป็นทางการ และยึดหลกัความ
โปร่งใสไวเ้ป็นส าคญัโดยปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผูส้รรหาบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการโดยท าการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาคุณวฒิุ
ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ เพ่ือใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัและ/หรือใน
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คณะอนุกรรมการต่างๆ และเม่ือคดัเลือกกรรมการท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการ รายบุคคล ต าแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัประสบการณ์ท างาน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารโดยไดเ้ปิดเผยไวผ้า่นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

5.3 ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 

• คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้ าวิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั
และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหาร
ชดัเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้าขอ้มูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณา
เร่ืองต่างๆ 
• คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัท่ีจะใหกิ้จการของบริษทัมีความมัน่คง และมีความส าเร็จทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืนอยูไ่ดใ้น
ระยะยาว จึงไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปรวมถึงก าหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดและความมัน่คงในระยะยาวของบริษทัและของผูถื้อหุน้ ตลอดจนท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนใหเ้กิดระบบบรรษทัภิบาลในการบริหารงานภายในองคก์ร คณะกรรมการ
บริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้ าในการก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณมาตรการ และขั้นตอนการ
อนุมติั การท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนระหว่างผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการกบัผูบ้ริหารและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผู ้
ถือหุน้กรรมการและฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัโดยรวมเป็นส าคญั โดยยึดถือ
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่ง
เคร่งครัด รวมทั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 
• คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้มาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม มีส่วนร่วมใน
การพิจารณารายการ และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการท่ีน าเสนอนั้น เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั ตลอดจนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
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การท ารายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปในรายงาน
ประจ าปี 
 

5.5 จริยธรรมทางธุรกจิ 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าหลกัจรรยาบรรณส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Conduct) เพ่ือใหผู้บ้ริหาร
และพนกังานทุกคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และยึดถือประพฤติปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและ
เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละสุจริตการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
รักษาความลบัและการใชข้อ้มูลในทางท่ีผิดตลอดจนเร่ืองการรับสินบนของขวญัและของรางวลั ทั้งน้ี ไดม้อบหมาย
ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 
• คณะกรรมการบริษทัจะติดตาม และดูแลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน ยึดมัน่อยูใ่นกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอนัดี 
นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมี
กรรมการจ านวนทั้งส้ิน 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

จ านวน 5 คน (ร้อยละ 45) 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอสิระ 

จ านวน 6 คน (ร้อยละ 55) 
 
5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน 

      คณะกรรมการบริษทัก าหนดแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการก าหนดใหบุ้คคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกนักบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆกบั
ฝ่ายบริหาร เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดัและสามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการ
บริหารงานได ้
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5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

• ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดท้ าหนา้ท่ีในการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน รวมทั้งก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วาม
เห็นชอบในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าหลกัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่แจกจ่าย
ใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเขา้ใหม่ และด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานเดิม เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และ
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ 
ซ่ึงจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและไดมี้การทบทวน
ระบบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุม จะส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ
และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่ง
รอบคอบโดยทัว่กนั และจดั 
ใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพ่ือใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมี
หนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 
• ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2558 นั้น ในช่วงปลายปี 2557 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท า 
ก าหนดการประชุมประจ าปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ีเพ่ือให้
กรรมการสามารถวางแผนล่วงหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้
• ในการก าหนดจ านวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าก าหนดการประชุมประจ าปี
พร้อมระบุเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบถึงรายละเอียดต่างๆ
ท่ีตอ้งพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ังล่วงหนา้ เช่น การจดัประชุมในเดือนมีนาคม เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี และก า หนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ของ
บริษทั การจดัประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคมและธนัวาคม เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินสอบทานรายไตรมาส
ท่ี1, 2 และ 3 รวมถึงการจดัประชุมในเดือนธนัวาคมเพ่ือพิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษทั เป็นตน้ 
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• ในการจดัประชุมแต่ละคร้ังในปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชุมใหแ้ก่กรรมการ
พิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุมและไดมี้การจดัท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 
• การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราช-บญัญติับริษทัมหาชนจ า กดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด
โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภิปรายปัญหาส า คญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และมีเลขานุการคณะกรรมการ และ
ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะต่างๆของ
กรรมการดว้ย เพ่ือใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถติดตามและตรวจสอบได ้
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึง
เป็นเวลาเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญักนัไดอ้ยา่ง
รอบคอบโดยทัว่กนั ทั้งน้ีประธานกรรมการไดส่้งเสริมใหก้รรมการในท่ีประชุมใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและ
สอบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกคร้ัง 
 
5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

       โดยในเดือนธนัวาคมของทุกปีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท า “แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ”  
(CG Self Assessment) น าเสนอคณะกรรมการบริษทั ท าการพิจารณาเป็นรายบุคคลเพ่ือพิจารณาผลงาน และแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท า งานใหดี้ข้ึน 
 

5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

        การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการข้ึน โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
แลว้วา่ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
 
5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและใหค้วามรู้แก่กรรมการท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยมีคณะกรรมการ
บริษทัจ านวน 10 คน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director 
Certification Program (DCP) จากสถาบนั IOD เรียบร้อยแลว้ 
• เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้เอกสารคู่มือกรรมการและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ประวติัการถือ
ครองหลกัทรัพยก์ารเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหทุ้กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการใหม่ 
• คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจดัท ารายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงานซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูอ้  า นวยการไดเ้ตรียมความพร้อมในเร่ืองผูสื้บทอดงาน 
ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้วแ้ลว้ 
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• คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดโครงสร้างส าหรับการพฒันาผูบ้ริหาร โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
รายงานเป็นประจ าทุกปีถึงส่ิงท่ีไดด้ า เนินการไปในระหวา่งปีและพิจารณาควบคู่กบัแผนการสืบทอดงาน 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

ค านิยาม 

1.1 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซ่ึงไม่ไดมี้ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน
ประจ าของบริษทั และไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั รวมทั้งเป็นอิสระจากผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถท าหน้าท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และ
สามารถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ ามีอ านาจในการ
จดัการ และมีอ านาจในการลงนามผกูพนักบับริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการ
อิสระ จ านวน 6 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษทั จ านวน 11 คน เห็นวา่เป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสดัส่วนร้อยละ 45 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้
ความเห็นดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมบนัเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงลึก และวางแผน
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระมีสดัส่วนถึงร้อยละ 55 เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในดา้นอุตสาหกรรม
โดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย ์การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ท าใหก้ารแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์ โดยการพิจารณาตดัสินใจของคณะกรรมการ
ยดึถือผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 
3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฎฐ์ กรรมการ 
4. นางภารดี พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 
6. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 
7. นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 
8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
10. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ*์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท คือ “นายวิชา พูลวรลกัษณ์ นางภารดี พูลวรลกัษณ์ นายวีรวฒัน์ 
องคว์าสิฎฐ ์นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

อ านาจของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้

2. กรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทัได ้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ า เนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

4. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
6. การใดท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการจะกระท าไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุน การพิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนและก าหนดค่าตอบแทน การ
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ขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนมาเป็นของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การท า แกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 

2. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มในสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจ า 
นวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

3. คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ า 
นวนกรรมการทั้งหมดการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหช้ี้ขาดตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

5. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรือกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีการด า เนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการรายใดเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส า นกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีส่วนได้
ส่วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการรายนั้นไม่มีอ า นาจอนุมติัการด า เนิน
การในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 
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(2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 

ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฏฐ ์ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการบริหาร 
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏิบติังานและด าเนินกิจการของบริษทัตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั 

มอบหมาย 
2. ปฏิบติังานและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด า เนินงานของกรรมการบริษทั 
3. ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 
4. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือใหกู้ย้ืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึง

การเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัหรือการช าระ หรือใชจ่้ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่นการใชจ่้ายเงินเพ่ือ
การลงทุนและเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ ทั้งน้ี ภายในวงเงินส า หรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 60 ลา้นบาทหรือจ านวน
เทียบเท่า 

5. มีอ  านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในต า แหน่งท่ีไม่สูงกวา่ต า แหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
6. มีอ า นาจจดัท าเสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อ

คณะกรรมการ 
7. จดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการ

คดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้งและการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั 
8. ก า หนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และแนวทางธุรกิจท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 

     ทั้งน้ี การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั หรือบริษทัยอ่ย โดย
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้
พิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบั หรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  
จ า นวน 3 คน มีวาระการด ารงต า แหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 ท่านไดผ้า่นการอบรม 

หลกัสูตร “Audit Committee” ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั 3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

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

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ า ปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงขอ้เสนอแนะ และส่ิงท่ีตรวจ
พบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

     ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้การมีส่วนไดส่้วน
เสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัหรือบริษทัย่อย รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ถา้มี) ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพ่ือใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว ภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หน้าที่เกีย่วกบัการสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณา
จากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งดงักล่าว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

หน้าที่เกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก า หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมการก า หนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการ
บริษทัควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชยั           จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ      ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายวรีวฒัน์    องคว์าสิฎฐ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บริษทัมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัเป็นผูมี้วสิัยทศัน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

โดยกรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีอาจ 

มีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมรวมถึงอ านาจในการลงนามผูกพนับริษทั ไม่
เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจ าของบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทั้งปัจจุบนัและในช่วง 3 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรส พ่ีนอ้งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  า 
นาจควบคุม 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. ไม่เป็นการไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. สามารถท าหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลมิใหเ้กิดรายการท่ีมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส า คญัของบริษทัได ้

    โดยกรรมการอิสระท าหนา้ท่ีพิจารณาดว้ยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระเพ่ือใหน้โยบาย แผนการด าเนินงาน และ
การบริหารงานของบริษทัใหถู้กตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ใหมี้ความเท่าเทียมกนั อน่ึง 
การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัดงักล่าว ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเคร่งครัดมากกวา่ท่ีก าหนด
โดยส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้ งหมด จ านวน 4 ราย ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการสรรหา กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 จ านวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการท างานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดพ้ิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุ้น 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ
เร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัท าหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และ  การใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ท่ีบริษัทได้ก าหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2558 ไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 
 โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ส าหรับ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการในท่ีประชุม
คณะกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะเขา้อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูซ่ึ่งตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ใน

การคดักรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์และความเขา้ใจ

เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวติัการท างานท่ีดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

คณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ท่ีผ่านมา บริษทัท าการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมฯ ของบริษทั  ผ่านการด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมฯ จะมีหน้าท่ีบริหารและด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสูดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อ
บริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดย
บริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก าหนดระเบียบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้
บริษทัยอ่ยใหมี้ขอ้บงัคบั ในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการส าคญัอ่ืน
ใดของบริษทัดงักล่าวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้
บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมาประกอบการจดัท างบการเงินใหท้นั
ก าหนดตามกฎหมายดว้ย 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาความลบั โดยมีการแจง้มาตรการดงักล่าว
ผ่านทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรม และทางเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการท ารายการ
ระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดย คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัในการใชข้อ้มูลภายใน
ดงัน้ี 

มาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

1) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบและปฏิบติัซ่ึงหนา้ท่ี
ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
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2) คณะกรรมการบริษทัจะแนะน าให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีทราบขอ้มูลภายในหลีกเล่ียงการ
ซ้ือขายหุ้นของบริษทัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยต์่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และ 1 สัปดาห์หลงัการ
เปิดเผยขอ้มูล อนัอาจเป็นการกระท าผิดพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัมาตรการดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีได้
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัคนใดกระท าผิดวินัยจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ได้รับ
ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง  

 
9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติแต่งตั้งใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั
เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2558 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัน้ี เป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั คือ นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 นาย
ชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430  ใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
6,917,000  บาท  ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืนจากผูส้อบบญัชี ส านกังานผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2557 ปี 2558 

1. ค่าสอบบญัชีของบริษทั 3,028,200 บาท 3,278,000 บาท 

2. รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 6,649,000 บาท 6,917,000 บาท 

3. ค่าบริการอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษทั 

   ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การประชุมให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัดมีการจดัส่ง
ระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งใหก้รรมการไดศึ้กษาและพิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการ
ประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบ โดยทัว่กนัโดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซกัถาม และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆของกรรมการดว้ยเพ่ือใหก้รรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้

ส าหรับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 จ านวน 1 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั้งน้ีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั
มีดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั 
จ านวนคร้ังทั้งหมด 

การเขา้ร่วมประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4/4   
2. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4   
3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการ 4/4   
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4   
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4   
6. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ 
โลหะชาละ 

กรรมการอิสระ 4/4 - 

7. นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4   
8. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4/4   

9. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 4/4   
10. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ*์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2/4 - 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่
ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ 4/4   

*ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2558 ไดมี้มติแตง่ตั้ง นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะ
กนก ท่ีถึงแก่กรรม ใหมี้ผลตั้งแตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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คณะกรรมการบริหาร 

   ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั พิจารณาก าหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจ าปี 2558 ของบริษทัเพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัติดตาม ก ากบัและควบคุมใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และไดร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาส ตลอดปี 2558 รวมถึงผลประกอบการประจ าปีใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือทราบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การท าหนา้ท่ีสรรหา 
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการท างานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม ซ่ึง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดพิ้จารณาอนุมติัดงักล่าว  
การท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัซ่ึง
มิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร และก าหนดรายละเอียดการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการส าหรับปี 2558 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทน
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนค านึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้ าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมติัดงักล่าว 
   ส าหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจ านวน 1 คร้ัง โดยกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
 

10.1  นโยบายภาพรวม 

1.      การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและเป็นธรรม 

ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงการยดึกติกาในการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ
ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั และ/หรือขดัต่อขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยทางบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการประกอบ
กิจการดว้ยความเป็นธรรม ไวด้งัน้ี 

- บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค ้าทุกรายน าเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน การพิจารณาและ
ตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
- มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ ์สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ และประสิทธิภาพ

ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว  และปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 
- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม 
- ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและ พนักงาน ใช้

ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่
สนบัสนุนสินคา้ หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- มุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาเพ่ือใชป้ระโยชน์ของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ง
รายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   ดงักล่าวเพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  ผา่นทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ  ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกนับรรเทาและแกไ้ขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจาก

การด าเนินการของบริษทั และก าหนดช่องทางการส่ือสารกบัสาธารณชน ลูกคา้ หรือประชาชนอย่างทนัท่วงที เม่ือมีขอ้
กงัวลเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากขอ้ก าหนดทางกฎหมาย บริษทัยงัให้ความส าคญัถึงความเท่าเทียมกนั โดยมี
แนวปฏิบติัต่อพนกังาน ประชาชน คู่คา้ หรือลูกคา้ รวมไปถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล
หน่ึงบุคคลใด เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางการหรือทางจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุเพศ การศึกษา 
รวมไปถึงไม่ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานมีการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

3.  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัใหค้วามส าคญัการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม เทียบเท่ากบัเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของ

บริษทั โดยบริษทัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการจา้งงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษทั การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การ
พฒันาดา้นบุคลากร และการเกษียณจากการท างาน โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูด้  าเนินการในเร่ืองน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานและครอบครัว ดงัน้ี 

- บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้อาทิ 
รายไดค้่าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการท างานล่วงเวลา โบนสัประจ าปี การประกนัชีวติและประกนัสุขภาพ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัให้มีการอบรม
และสมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงาน
ของพนกังาน การรักษาความลบัประวติัการท างาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

- บริษทัค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรียนกรณีพนักงาน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

- บริษทัมีหน้าท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อ
การท างานอยา่งมีประสิทธิผล  

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีนโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยึดหลกัความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทจึงให้ความส าคัญต่อการ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกคนปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

- ยดึมัน่ในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
- ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
- การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
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- ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 

- พร้อมท่ีจะตอ้งค าถามของลูกคา้ รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค  าแนะน า และ
การติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
10.2 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

บริษทัให้ความส าคญักบัแนวคิดเร่ืองการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและตอบแทนสังคมในรูปแบบ
ของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม โดยบริษทัไดเ้นน้ถึงการผสมผสานระหวา่งความมุ่งมัน่
พฒันาทางธุรกิจให้สอดคลอ้งไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยสนับสนุนและให้ความรู้กับ
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลและ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มสงัคม ดงัน้ี 

- ใส่ใจกบัระบบการจดัการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจดัการพลงังาน 
- ส่งเสริมและจดัให้มีกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตส านึก ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน

องคก์ร รวมถึงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริมการรีไซเคิลวสัดุภายในบริษทั  
- น านวตักรรมใหม่ๆและร่วมมือกบัคูค่า้ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและน า มาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ให้

ผูบ้ริโภคจบัตอ้งได ้เช่น  การผลิต Friendly POP ถงัป๊อปคอร์นยอ่ยสลายได ้100% ใน 180 วนัซ่ึงทางบริษทัได ้
ร่วมกบั กลุ่ม ปตท. ในการพฒันาสร้างคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์และน านวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มไปสู่ยงัผูบ้ริโภค 
ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวติใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาสทางสงัคม ใหส้ามารถ
เติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของ
ผูสู้งอาย ุใหส้ามารถช่วยตวัเอง พ่ึงพาตวัเอง และด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข อีกทั้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย
ราชการ องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รสาธารณกศุล และภาคเอกชนต่างๆ ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ดา้นอ่ืนๆ 

 
10.3 การด าเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อ CSR 

  -ไม่มี- 
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10.4 CSR aftr process 

โดยในปี 2558 มีกิจกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี 
 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ส่งมอบความสุขใหก้บัเด็ก ๆ ทัว่ประเทศ  เปิดใหดู้หนงัฟรี  25,558 ท่ีนัง่  พร้อมโยน

โบวล่ิ์ง ร้องคาราโอเกะ เล่นไอซ์สเก็ต ฟรี  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ส่งมอบความสุขให้น้อง ๆ ไดฉ้ลองวนัเด็ก ดว้ยบตัรของขวญั Major Kids Day Pass ท่ี
รวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลายไวใ้นบตัรเดียวกนั ไม่วา่จะ ดูหนงัฟรี 1 ท่ีนัง่, โยนโบวล่ิ์งฟรี 2 เกม, ร้องคาราโอเกะฟรี 1 
ชัว่โมง และ เล่นไอซ์สเก็ต ฟรี 1 ชัว่โมง รวม 25,558 ชุด ส าหรับนอ้ง ๆ ท่ีอายไุม่เกิน 12 ปี สามารถเลือกชมภาพยนตร์ไดทุ้ก
เร่ือง ทุกรอบ ทั้งในระบบดิจิตอล,3 มิติ และระบบไอแม็กซ์  ในวนัเสาร์และอาทิตยท่ี์ 10-11 มกราคม 2558 ท่ี เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ กรุ้ป, บลูโอ ริธึม แอนดโ์บวล์, เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ ซบัซีโร่ ไอซ์สเก็ต ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

 
 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มอบความสุขในวนัผูสู้งอายเุปิดใหว้ยัอิสระ 60 ปีข้ึนไป ชมภาพยนตร์ฟรี !!! 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุขในวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ เปิดให้วยัอิสระท่ีมีวนัเวลาเป็นของตนเองอย่าง
แทจ้ริงท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ชมภาพยนตร์ฟรี ในวนัท่ี 13-14 เมษายน 2558 เพียงแค่แสดงบตัรประชาชน พร้อมบตัรสมาชิก 
M Gen Freedom รับสิทธ์ิชมภาพยนตร์ฟรี 1 ท่ีนัง่ ทุกเร่ือง ทุกรอบ ตลอดวนั ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล ไดท่ี้ โรง
ภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกแบรนด์  ดังน้ี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พารากอน    
ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ และแบรนด์ใหม่ล่าสุด   ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต ทุก
สาขาทัว่ประเทศ  พิเศษ! ผูสู้งอายท่ีุไม่มีบตัรสมาชิก M Gen Freedom สามารถสมคัรฟรี! ได ้ณ สาขาท่ีไปชมภาพยนตร์ 

 
 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาคจากการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี แชร์ความสุขคืนใหก้บัลูกคา้และ

สงัคม  
         บริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ สรยุทธ          สุทศันะจินดา ผูด้  าเนิน
รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจ านวน 560,000 บาท จาก วิชา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) จากการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี “Sharing Major Dream” เพื่อเป็น
การขอบคุณลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดว้ยดีตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา แจกบตัรชมภาพยนตร์ฟรี 200,000 ท่ีนัง่ เชิญชวนลูกคา้ร่วม
ท าบุญบริจาคเงินท่ีนัง่ละ 20 บาท รายไดท้ั้งหมดไม่หกัค่าใชจ่้ายมอบใหก้บั มูลนิธิครอบครัวข่าว จ านวน 560,000 บาท และ
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จ านวน 552,400 บาท น าไปช่วยเหลือสงัคมต่อไป   
 

 ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต ร่วมกบั ททท. รณรงคแ์ต่งชุดไทยดูหนงัฟรี ทุกวนัองัคาร 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จดัแคมเปญรณรงค ์“แต่งชุดไทยดูหนงัฟรี 

ทุกวนัองัคาร” ตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2558 ในระบบปกติ ท่ีนัง่ปกติ รอบก่อนเวลา 18.00 น. จ านวน 100 ท่ีนัง่ต่อ
วนั ท่ี โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต  
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 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ชวนลูกพาแม่ดูหนงัฟรี 
           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมสร้างความสัมพนัธ์อันดีและความอบอุ่นภายในครอบครัว ชวนลูก ๆ บอกรักและมอบ
ความสุขตอบแทนพระคุณแม่ ในวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมน้ี เปิดโอกาสให้ ลูกพาแม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ดูหนงัฟรี ท่ีนัง่
ปกติ ทุกเร่ือง ทุกรอบ ทุกสาขา ตลอดวนั ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล ไดท่ี้ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป ทุกแบรนด์ ทั้ง เมเจอร์        ซีนีเพลก็ซ์, พารากอน ซีนีเพลก็ซ์, ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์, พาราไดซ์          
ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี รวมทั้งส้ิน  84 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงมีภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายใน
ช่วงเวลาน้ีหลากหลายแนวใหส้ามารถเลือกชมไดท้ั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ     
             นอกจากน้ี ไดเ้พ่ิมความสุขให้กับคุณแม่ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ดว้ยการมอบสิทธิพิเศษกบับัตร        M Generation 
Freedom บตัรบนัเทิงแห่งความสุขในการใชชี้วิตอิสระ เฉพาะในวนัท่ี 12 สิงหาคมน้ีเช่นกนั โดยสามารถลงทะเบียนสมคัร
เป็นสมาชิกไดฟ้รี...โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ท่ี โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทัว่ประเทศ  

 
 เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บลูโอ โบวล์ ฉลองวนัแม่แห่งชาติ ใหคุ้ณลูกพาคุณแม่ร่วมสนุกกบักิจกรรมโยนโบวล่ิ์ง , 

ร้องคาราโอเกะฟรี 

            เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์ จดักิจกรรมมอบความรักเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ เฉพาะวนัท่ี 10-12 
สิงหาคมน้ี ให้คุณลูกพาคุณแม่โยนโบวล่ิ์งฟรี 2 เกมส์, ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ชัว่โมง ท่ี เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บลูโอ ริธึม 
แอนด ์โบวล์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

 
 โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์  ร่วมกบั สวพ.91 จดักิจกรรม “แท็กซ่ีเดย”์  เปิดใหค้รอบครัวแท็กซ่ีดูหนงัฟรี ณ เวสตเ์กต 

ซีนีเพลก็ซ์ 

 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  ร่วมกบั สถานีเพ่ือความปลอดภยัและจราจร สวพ.91 จดักิจกรรม “Taxi Day” เปิดโอกาส
ใหก้บัผูข้บัข่ีแท็กซ่ีไดน้ าครอบครัวเขา้ชมภาพยนตร์เร่ือง “Attack on Titan Part 1” รอบพิเศษ...ฟรี ไม่เกินครอบครัวละ 4 ท่ี
นัง่ ฉลองเปิดโรงภาพยนตร์       เวสตเ์กต ซีนีเพลก็ซ์ บางใหญ่ แบรนดใ์หม่ล่าสุดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  ในวนัเสาร์ท่ี 
5 กนัยายน 2558 รอบเวลา 10.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ พร้อมมอบเกียรติบตัรและบตัรชมภาพยนตร์ส าหรับแท็กซ่ี
พลเมืองดี 3 รางวลั คือ แท็กซ่ีดีเด่นดา้นการแสดงออกซ่ึงความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษยท่ี์ตกทุกขไ์ดย้ากดว้ยการอุทิศตน
ใหก้ารช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน, แท็กซ่ีดีเด่นดา้นการแสดงออกซ่ึงการปกป้องพิทกัษส์งัคมดว้ยความ
กลา้หาญ เสียสละโดยไม่เกรงกลวัต่อภยัอนัตราย และแท็กซ่ีดีเด่นดา้นการแสดงออกถึงความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ยกัยอก หรือ
น าเอาทรัพยสิ์นมีค่าของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ทั้งๆท่ีมีโอกาสจะกระท าได ้ 
 

 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาใหมู้ลนิธิไทยรัฐ  
        วิชา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพ่ือ
การศึกษา จ านวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ ผ่าน สราวุธ  วชัรพล บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ น าไป
ช่วยเหลือสงัคมต่อไป   
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 มาร่วมกนั...เปิดโลกกวา้ง สร้างรอยยิม้ กบั “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ระดมทุนช่วยเหลือ เด็กดอ้ยโอกาส คนพิการ 
และ ผูสู้งอายใุนสงัคม 

           มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดก่้อตั้งข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่และตอ้งการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยบรรเทาปัญหาและพฒันา
สังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมท่ีดีและสังคมแห่งคุณภาพ เพ่ือ เปิดโลกกวา้ง สร้างรอยยิ้ม ซ่ึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผูสู้งอายุท่ีด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้ งช่วยเหลือสาธารณะ
ประโยชน์เป็นหลกั เนน้ดา้นการศึกษาควบคู่กบัการเปิดโลกทศัน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์ พร้อมมอบความสุข 
รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ เพ่ือสร้างสรรคพ์ฒันาการและสร้างแรงบนัดาลใจใหน้อ้ง ๆ คนพิการ และผูสู้งอาย ุ 
 

 กิจกรรม “เปิดโลกกวา้ง สร้างรอยยิม้”  
          ในปี 2558 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดจ้ดักิจกรรม “เปิดโลกกวา้ง สร้างรอยยิม้” น า นอ้ง ๆ ดอ้ยโอกาส เขา้ชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ านวน 222 คร้ัง รวม 65,126 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เคร่ืองเขียนไปแลว้ 
65,126 ชุด และน าผูสู้งอายุเขา้ชมภาพยนตร์  จ านวน 31 คร้ัง รวม 7,872 คน ทั้ งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวดั อาทิ ท่ี 
กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ,ปทุมธานี, สระบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จนัทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สุพรรณบุรี, มหาชยั, บา้น
โป่ง    จ.ราชบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,  ก าแพงเพชร, แม่สอด จ.ตาก, อุบลราชธานี, อุดรธานี, 
ขอนแก่น, หนองบัวล าภู, นครพนม, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, สกลนคร, หัวหิน   จ.ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, 
นครศรีธรรมราช, กระบ่ี, พงังา, สงขลา 
           ซ่ึงกิจกรรม “เปิดโลกกวา้ง สร้างรอยยิม้” ไดว้างเป้าหมายการด าเนินงาน 3 ปีแรกไว ้ดงัน้ี คือ การน าน้อง ๆ ท่ีดอ้ย
โอกาสเขา้ชมภาพยนตร์ให้ได ้100,000 คน พร้อมทั้งสนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 100,000 ชุด และผูสู้งอายท่ีุดอ้ยโอกาส
เขา้ชมภาพยนตร์ให้ได ้15,000 คน  โดยทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ สามารถน านอ้ง ๆ ดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตร์ในระยะเวลา 
3 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2556 จ านวน 21,646 คน, ปี 2557 จ านวน 24,901 คน และปี 2558 จ านวน 65,126 คน รวมทั้งส้ิน 111,673 
คน พร้อมทั้งสนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 111,673 ชุด ส่วนผูสู้งอายนุ าเขา้ชมภาพยนตร์ ในปี 2556 จ านวน 5,958 คน, ปี 
2557 จ านวน 5,277 คน และปี 2558 จ านวน 7,872 คน รวมทั้งส้ิน 19,107 คน สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 3 ปี
แรกท่ีวางไว ้ 
 

 กิจกรรมเดินวิง่การกศุล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care” ทุกกา้วท่ีวิง่ ใหน้อ้งไดก้า้วไกล 
          มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกบั กรุงเทพมหานคร จดักิจกรรมเดินวิง่การกศุล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with 
Care” ข้ึน ภายใตแ้นวคิด “ทุกกา้วท่ีวิ่ง ให้นอ้งไดก้า้วไกล” ในวนัอาทิตยท่ี์ 8 กุมภาพนัธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ ลาน
หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี  เพ่ือร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกก าลงักาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์
แข็งแรง ไดรั้บความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้ครอบครัวไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั ตลอดจน ไดมี้โอกาสร่วมกนัท าบุญ
เพ่ือการกศุล รายไดท้ั้งหมดหลงัหกัค่าใชจ่้ายจะน าไปใชใ้นกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ ซ่ึงทางมูลนิธิฯ จะน าไปสนบัสนุน
เร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ทุนการศึกษา และการสร้างห้องหนงัเพื่อการเรียนรู้ มอบให้กบัโรงเรียนในชนบทท่ีมีนอ้ง ๆ ดอ้ย
โอกาสเรียนอยู ่และเป็นโรงเรียนท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชนกระจายไปทัว่ประเทศ ปีละ 10 โรงเรียน เพ่ือให้น้อง ๆ ไดมี้
พ้ืนท่ีมุม ๆ หน่ึงของโรงเรียน ส าหรับท ากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกนัโดยมีคุณครูเป็นผูช้ี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ 
การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นส่ือกลางสอดแทรกความรู้ท่ีช่วยเปิดโลกทศัน์ดา้นความคิด ก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจดี 
ๆ  
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          ส าหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกศุล “เมเจอร์ แคร์ มินิ มาราธอน 2015” แบ่งประเภทการแข่งขนัเป็น 2 ประเภท คือ วิง่มินิ
มาราธอน 10.5 กม. ประเภทชายและหญิง อายุ 15-29 ปี, 30-39 ปี,     40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีข้ึนไป และเดินวิ่งเพ่ือ
สุขภาพ 3 กม. ผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนัทุกประเภทจะไดรั้บเส้ือยืดท่ีระลึก 1 ตวั พร้อมเหรียญท่ีระลึกเม่ือเขา้เส้นชยั ส่วนผู ้
ชนะการแข่งขนั อนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ของแต่ละรุ่นอาย ุประเภทชายและหญิง จะไดรั้บถว้ยเกียรติยศจาก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
พร้อมบตัรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป และบตัรออกก าลงักาย สมาชิก ว ีฟิตเนส  

ในงานไดรั้บเกียรติจาก พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร, ร.ต.อ.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร และ วชิา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ใหเ้กียรติเป็นประธานร่วมกนั
เปิดงานและปล่อยตวันกัวิง่  

 กิจกรรมภายในงานเร่ิมจากการอุ่นเคร่ืองและยดืกลา้มเน้ือผูเ้ขา้แข่งขนัโดย แนน ชลิตา เฟ่ืองอารมย ์จาก ว ีฟิตเนส 
โซไซต้ี  ตามดว้ยการแสดงจากนอ้ง ๆ โรงเรียนศรีสงัวาลย ์นนทบุรี, โรงเรียนปัญญาวฒิุกร และโรงเรียนกาญจนาภิเษกสม
โภช (ในพระราชูปถมัถข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) จากนั้นเตรียมพร้อมวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. น าโดย วิชา  พูลวร
ลกัษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมศิลปินดารานกัร้องท่ีมาร่วมวิง่มากมาย อาทิ แพนเคก้-เขมนิจ จามิกรณ์, 
สารวตัรหมี-ศกัด์ิสุนทร เปรมานนท,์ เจ๊ียบ-ลลนา กอ้งธรนินทร์, พลอย จินดาโชติ, ฌอห์ณ จินดาโชติ, อน้ The Star 9, กรกฎ 
ตุ่นแกว้, จูเนียร์ The Star 7 กรวิชญ์ สูงกิจบูลย,์  เดย ์ไทเทเน่ียม, เฟรดด้ี จากวง Southside, นกัแสดงน าจากภาพยนตร์เร่ือง 
รด.เขาชนผี ท่ีเขาชนไก่ นิค, ต๋ีต๋ี, หนกัแน่น, แบงค,์ ไวน์ เป็นตน้          
 

 กิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ใหเ้ตม็หวัใจ” พร้อมมอบทุนการศึกษา 
          มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จดักิจกรรมโบวล่ิ์งการกุศล “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” การแข่งขนัโบวล่ิ์งชิงถว้ยรางวลัและ
ของรางวลั พร้อมมอบทุนการศึกษาใหก้บันอ้ง ๆ ดอ้ยโอกาส ณ บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ รายได้
ทั้ งหมดหลงัหักค่าใชจ่้ายจะน าไปใชใ้นกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ โดยมี เกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ ท่ีปรึกษา และ วิชา 
พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกนัเป็นประธานจดังาน ตลอดจน คมกริช ศิริรัตน์, อรุโณชา ภาณุ
พนัธ์ุ, วินิตตา กอ้งธรนินทร์ และ ฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการมูลนิธิ พร้อมดว้ยศิลปินดารา อาทิ อน้ กรกฎ ตุ่นแกว้ 
เดอะสตาร์ 9, กิก ดนยั จารุจินดา, เชียร์ ฑิฆมัพร ฤทธ์ิธาอภินนัท,์ ปราง กญัญณ์รัณ วงศข์จรไกล, เฟิร์ส ภาราดา ชชัวาลโชติ
กุล, บอล จิตรภาณุ กลมแก้ว และ เอม ศุกลนิจ เมทางสุเวช รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี  2013 ร่วมกันมอบ
ทุนการศึกษา 20 ทุน   ทุนละ 10,000 บาท ใหก้บันอ้ง ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนอ้ง ๆ ดอ้ยโอกาส 10 ทุน ซ่ึงเดินทางมาจากจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, นครพนม, เพชรบูรณ์, ชลบุรี, อยธุยา, เชียงใหม่ และ กลุ่มนอ้งๆ พิการ
ท่ีบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอีก 10 ทุน จากโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษอยธุยา, โรงเรียน
ศรีสังวาลย ์ขอนแก่น, โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, โรงเรียนสอนคนตาบอด ร้อยเอ็ด และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
อุบลราชธานี มูลนิธิฯ เช่ือว่าโอกาสทางการศึกษาเหล่าน้ี จะกลายเป็นแรงบันดาลใจและผลกัดนัให้น้อง ๆ ได้มีโอกาส
พฒันาคุณภาพชีวติใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมีคุณภาพสู่สงัคมไทยต่อไป 
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10.5  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางใน

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานดว้ยวิธีการทุจริต โดยบริษทั
ก าหนดแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต 

- จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือ
ยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ท่ีผิดกฎหมายหรือ
โดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 

- บริษทัเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยจะด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัประเด็นการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 สรุปความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มี
และรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในส่วนต่างๆ 
ทั้ ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม ซ่ึงรวมถึงการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนระบบการตดัสินใจ การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และการก าหนดวงเงิน
อนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัของพนักงานแต่ละสายงานไวอ้ย่างชดัเจน 
การก าหนดกรอบปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการท ารายการระหวา่งกนัของ
บริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงผูส้อบ
บญัชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบทั้ งในด้านการเงิน การด าเนินงาน และในด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานและกิจกรรมส าคญัของบริษทัได้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวน 9 คร้ัง เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท า
รายการระหวา่งกนั ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในเร่ืองจริยธรรมโดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติั ใน
การใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึง
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์เพ่ือส่วนตน
หรือผูอ่ื้น ดงัน้ี  
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1. ด าเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. ด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ควรหลีกเล่ียงหรืองด
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน  

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัมีนโยบายจดัให้มีการอบรมภายในให้กบัพนักงานของบริษทั เพ่ือพฒันาให้พนักงานมีทกัษะความรู้ โดย
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และจากค าแนะน าของผูมี้ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังาน
เขา้อบรมและสมัมนากบัหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัรา
ท่ีเหมาะสม เพ่ือจูงใจและรักษาใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ คือ ในกรณีปกติทีบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือการลงทุนเพ่ิม
หรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัอาจจะ
ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นของบริษทั เช่น 
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทั เป็นตน้ 
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การควบคุมภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจ าปี 2558  ฉบบัลงวนัท่ี  
17 กมุภาพนัธ์ 2558 ข้ึน และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีแบบประเมินดงักล่าวไดน้ าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 แลว้ 
  

การพิจารณาจดัท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทัไดพิ้จารณาทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั 
ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 การควมคุมภายในองคก์ร (Control Environment), ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment), ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities), ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล 
(Information &Communication) และส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   โดยคณะกรรมการบริษทัมี
ความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการผูบ้ริหาร หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริม และสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการด าเนินการพฒันา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 

การประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจ าปี 2557 
แลว้ มีสาระส าคญัทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
- คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจ าทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะน าเสนอเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจในแต่ละปีท่ี
สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision ของบริษทัใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละ
หน่วยงานทราบและน าไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจดงักล่าว
ทางบริษทัจดัใหมี้การติดตามผลเดือนละคร้ัง เพ่ือรายงานความคืบหนา้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไ้ข อีกทั้งยงัมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหวา่งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

- คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัวา่ฝ่ายบริหารได้
จดัท าอยา่งรอบคอบบนพ้ืนฐานของการประมาณการอยา่งระมดัระวงั โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานในอดีตถึง
ปัจจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งไดพิ้จารณาทบทวนถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษทัแลว้ว่ามีความรู้และความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง โดย
วเิคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมถึงไดก้ ากบัดูแลให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีคอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าวอยูเ่ป็นประจ า 
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- บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัการด าเนินงาน และ
ในแต่ละปีจะมีการทบทวนโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานวา่ยงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง
ไปหรือไม่ เพ่ือให้มีการด าเนินงานท่ีมีประสินธิภาพ โดยส านกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกวา่ Support center ไดจ้ดัแบ่ง
โครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ซ่ึงท าหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้ งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี โดยใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและคู่คา้ของบริษทั โดยมีการก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไว้
อยา่งชดัเจน 

- บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และ
การบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุมีการควบคุมภายในเพียงพอเพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวธีิการปฏิบติังาน มีอยู่
ในรูปแบบคู่มือปฏิบติัการ (Operation manual) และแผนผงัการปฏิบติังาน (Business process flow) ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังาน เพ่ือท าการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
รวมถึงการพฒันาระบบและการปฏิบติังานดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและป้องกนัการทุจริต 

- ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และวธีิปฏิบติังานในเร่ืองความเป็นธรรมต่อคูค่า้ท่ีใชก้บัคูค่า้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัท่ีผิดไปจากวธีิการ
ด าเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถึงชุมชนและสงัคม ดว้ยการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม
กนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

 

ส่วนที ่2  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
- บริษทัไดมี้การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจยั ทั้งภายนอก

และภายในและสญัญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือท่ีบริษทัจะรีบด าเนินการจดัการและบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดท้ าการวเิคราะห์อยา่งระมดัระวงั ถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไดร้ะบุ
ไวน้ั้ นเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นสัญญาณเตือนภยัในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั 

- บริษทัไดก้ าหนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวธีิการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความ
เส่ียงอนัจะเกิดความสูญเสียต่อองคก์ร 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง150 

- บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแกไ้ขเป็นประจ าทุกเดือน 
หรือตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทางต่างๆในการส่ือสารและท าความเขา้ใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพ่ือ
รับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ
ปัจจยัความเส่ียงใหมี้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตอ้งด าเนิน การแกไ้ขตามล าดบัความส าคญั
ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือใหบ้ริษทัด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

- บริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ วา่ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีการรายงานต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการทุกเดือน 

 

ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)  
- บริษทัมีการก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 

อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล
สารสนเทศ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และไดมี้
การจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- บริษทัไดก้ าหนดใหมี้มาตรการและขั้นตอนอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั และไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบาย
เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายให ้

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงบริษทัหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีในการตดัสินใจ
อนุมติัธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้  านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส าคญั และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดมี้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามสัญญาในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เกียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล
ผกูพนับริษทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้การติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดส่้งให้กรรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัได้
ส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

- บริษทัไดมี้มาตรการท่ีจะใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โดยบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานดา้นกฎหมาย เพ่ือติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัประกาศใช ้และท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและให้ขอ้มูลดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ
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บริษัทตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ท่ีก าหนด 

 
ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information &Communication) 
- บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีส าคัญ เพ่ือให้

คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้ และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลงั (ถา้มี) บริษทัก็
จะจดัให้มีขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการในวนัประชุม ทั้งน้ีหากในระหวา่ง
การประชุมมีการใชข้อ้มูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก็้จะให้หน่วยงานหรือผูท่ี้เกียวขอ้งจดัท าขอ้มูลมารองรับการ
พิจารณาระหวา่งการประชุม เพ่ือใหท้นักาลต่อการพิจารณาตดัสินใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ีผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบักรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือเป็นการ
ใหข้อ้มูลแก่กรรมการบริษทัโดยจดัส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

- บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคญั รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคา้น (ถา้มี) และได้ให้คณะกรรมการบริษทัรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ
ประชุมคร้ังถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน ส่วน
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สงัเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการท าธุรกรรมหน่ึงนั้น บริษทัจะเร่ง

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขและจดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตอ่ไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั
ไดมี้การปรับนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปให้เป็นไปตามฉบบัปัจจุบนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารก ากบั
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   
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ส่วนที ่5  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
- บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจประจ าปีเพ่ือขออนุมติักบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่าย

บริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย 

- บริษทัก าหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบติังานรายวนั รายสัปดาห์และรายเดือนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชุมแต่ละระดบัของพนักงานและฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงาน
ความคืบหนา้และด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การติดตาม
ผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัสามารถปรับวธีิการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ ท่ีมากระทบต่อเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

- ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูก้  าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน และไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีในการให้ความเช่ือมัน่ถึงการควบคุม
ภายในของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอวา่ การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึนทั้งภายในภายนอกองคก์ร และ
การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ
ด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้ งน้ีจะมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคล่ือนไหวของการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ  

- ฝ่ายบริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีไดท้ า
การตดัสินใจด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริต หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งน้ีในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธ์ิและสามารถขอให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ได้ โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัท ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง
เหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบติังานท่ีฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  

 

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทาน
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ า
ทุกเดือน รวมถึงการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆร่วมกนั และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเร่ืองท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบ และพิจารณา
โดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและไดใ้หค้วามเห็นจากการท าหนา้ท่ีผา่นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ า ปี 
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         ส าหรับ ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจ านวน 9 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/
จ านวนคร้ังทั้งหมด 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล 9/9 

2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 9/9 

3. นายนายไกรทิพย ์ไกรฤกษ*์ 5/9 
*ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 

2558 ไดมี้มติแตง่ตั้ง นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รัตนะ
กนก ท่ีถึงแก่กรรม ใหมี้ผลตั้งแตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2550 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา      7 ปี และ
เคยไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในหลายหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร Audit 
Based Audit, หลกัสูตร Internal Control Integrated Framework, หลกัสูตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.), หลกัสูตรการป้องกนัการทุจริตในองคก์ร, การท าความเขา้ใจและทดสอบการควบคุมภายใน จาก สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัป์ เป็นตน้ นอกจากนั้น นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ยงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นอยา่งดี มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                         ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั154 

12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ใน ปี 2558 (โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เตมิ) 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดเีวลอปเมนท์ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 23.86 

รายได้   

1. เงินปันผลรับ 7.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายไดอ่ื้น 3.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

23.69 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง โดยประกอบดว้ยสาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาแจง้วฒันะ และสาขาพทัยา  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.10  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 5.26  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน  18.66  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจ า (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน”) 

5.39  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.02  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 2.71  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 50 และถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ. สยามฟิวเจอร์
ดีเวลลอปเมน้ท ์
(บริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ) ในอตัรา
ร้อยละ 11.93 

ค่าใช้จ่าย   

1.ดอกเบ้ียจ่าย 0.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.72 ต่อปี 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.72  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล์ 

บริษทัร่วมท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางตรงอยูร้่อยละ 
33.00 

รายได้   
1. ค่าบริหารจดัการและ
ค่าตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

39.58 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

2. ค่าสาธารณูปโภค 25.31 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคท่ี 
บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

3. เงินปันผลรับ 111.30  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าเช่าและค่าบริการ 155.17 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบวล่ิ์ง ภายใตพ้ื้นท่ีการบริหารจดัการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียตามสัญญา
เช่าการเงิน (รวมอยูใ่น 
“ตน้ทุนทางการเงิน”) 

1.53 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

3.ค่าใชจ่้ายอ่ืน                3.19          เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 2.23  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 4.04  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจ า  (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

3.46  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.30  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.09  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินรับล่วงหนา้จากการ
ใหเ้ช่าท่ีดิน (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

26.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

   
 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั156 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล์ (ต่อ) 

 เงินมดัจ า (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

120.00  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยูใ่น 
"เงินกูร้ะยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน") 

20.95 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเกต็
เมเจอร์ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทั
ฯ ถือหุน้ทางตรงอยู่
ร้อยละ 40.00 

รายได้   
1. เงินปันผลรับ 12.00  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
2. รายไดอ่ื้น 2.89 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.09  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน  1.34 เงินท่ีบริษทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอท าคืนในเดือน

ถดัไป 

บจ.เมเจอร์ กนัตนา 
บรอดแคสติง้ 

กิจการร่วมคา้ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางออ้มผา่นบมจ. 
เอม็ พิคเจอร์ส  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ) ร้อยละ 
41.61 

รายได้    

1. ค่าบริหารจดัการ 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าเช่าและบริการ 1.78 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ค่าโฆษณา 6.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
4.ค่าบริการเคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ 

0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าโฆษณา 1.81  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.42 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมช่ันฟิล์ม 
 
 
 
 
 
 

กิจการร่วมคา้ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางออ้มผา่นบมจ. 
เอม็ พิคเจอร์ส  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ) ร้อยละ 
26.42 

รายได้   
1. ค่าบริหารจดัการ 4.70 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่าส่งเสริมการขาย 0.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ค่าบริการเคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ 

0.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

 
 
 
 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั157 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ. ทรานส์ฟอร์
เมช่ันฟิล์ม ((ต่อ) 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนส่วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์ 

10.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 0.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.92 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษทัท่ีคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 100 

รายได้   
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

34.33 เป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยสาขารัชโยธิน สุขมุวทิ 
รังสิต ส าโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติ
ทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียรับ 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. รายไดอ่ื้น 1.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าเช่าและค่าบริการ 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 2.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.13  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
การเงิน 

1.71  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.07  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินรับล่วงหนา้จากการ
ใหเ้ช่าท่ีดิน (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

12.56  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจ า (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

5.67  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.แมคแคนนา
แลนด์ 

บริษทัท่ีคุณวชิา
และคุณภารดี 
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ร้อยละ 95 และ
ร้อยละ 5 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.99 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.34 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

 

 

 
 
 

 
 
 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั158 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ.เวลแอด บริษทัท่ีคุณวชิา
และคุณภารดี 
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 25 
ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าบริการท่ีปรึกษา 23.40 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ อตัราเดือน

ละ 1.95 ลา้นบาท โดยมีอายขุองสัญญา เร่ิมตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาท่ีตกลง
กนัตามท่ีก าหนดในสัญญา  เป็นการคิด
ค่าตอบแทนอยูท่ี่ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของรายได ้ซ่ึงต ่ากวา่เม่ือเทียบกบั
ประธานบริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคุณวชิาไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืนใด 

บจ.เวล ซีนีเพลก็ซ์ บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 20 
ตามล าดบั และ 
คุณวชิา พูลวร
ลกัษณ์ถือหุน้ร้อย
ละ 10 

รายได้    

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4.80 รายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 4 แสนบาท 
เป็นค่าบริหารศูนยข์องสาขาป่ินเกลา้ในส่วนของ
บิดาคุณวชิา เป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าเช่าอุปกรณ์ 18.51 ค่าเช่าอุปกรณ์อตัราเดือนละ 1.54 ลา้นบาท เป็น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จ านวน 8 โรง โดยมี
อายขุองสัญญา 15 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2545 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  ซ่ึงไดผ้า่นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ เป็นราคาตลาด เทียบไดก้บัราคาอุปกรณ์
โดยรวมของโรงภาพยนตร์ทั้งหมดของเซ็นทรัล 
สาขาป่ินเกลา้ ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์ อีจีว ี  

ลูกหน้ีการคา้ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

หจก.เวล 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ 
 
 
 
 
 
 

บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 
ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

26.91 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีและบริการส่วนกลางเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาป่ินเกลา้ โดยมีค่าเช่า 
800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายขุองสัญญา 
15 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2560  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็น
ราคาตลาดของเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั159 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

หจก.เวล 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ 
(ต่อ) 

 ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีการคา้ 0.72  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เพชรป่ินเกล้า บริษทัท่ีคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 

รายได้    
ค่าบริหารจดัการ 2.40 เป็นรายไดค่้าบริหารงานท่ีคิดตามอตัราเงินเดือน

ของพนกังานบริษทัฯ ท่ีท  างานใหใ้นอตัราเดือน
ละ 200,000 บาท ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ 
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

35.68 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
(ป่ินเกลา้) ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ 

2. ค่าส่งเสริมการขาย 0.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.80 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.57 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีการคา้ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 2.45 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วีรันดา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 

บริษทัท่ีคุณ 
ภารดี พูลวรลกัษณ์ 
ถือหุน้ร้อยละ 10  

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วิรชา บริษทัท่ีคุณวชิา
และ 
คุณภารดี พูลวร
ลกัษณ์ ถือหุน้ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 
30 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.พวีีอาร์  บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางตรงร้อยละ 
3.95 

รายได้   
เงินปันผลรับ 0.95 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

 
 
 
 

    



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั160 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท์ 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์ 
ร้อยละ 11.93 และ
ถือหุน้ทางออ้มผา่น 
บจ.รัชโยธิน 
 อเวนิว ร้อยละ 
50.00 

รายได้    

ค่าบริหารจดัการ 0.34 เป็นรายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 27,000 
บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าสาธารณูปโภค 1.45 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคส าหรับการเช่าพ้ืนท่ี

เพื่อส าหรับส านกังานของบริษทัฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และ
เป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียจ่าย 0.06  เป็นรายการท่ีเกิดการด าเนินธุรกิจปกติ อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 

ลูกหน้ีอ่ืน  8.51  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอส เอฟ  
ดเีวลอปเมนท์ 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมนท ์ร้อย
ละ 11.69 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

50.84 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจ า (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน”) 

25.82  เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 8.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. วี ฟิตเนส บริษทัท่ีคุณภารดี 
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 

รายได้   
 1.ค่าบริหารจดัการ 0.82 เป็นรายไดค่้าบริหารงานท่ีคิดตามอตัราเงินเดือน

และค่านายหนา้ของพนกังานบริษทัฯ ท่ีท  างานให ้
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

  2.ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

18.40 เป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

  3.รายไดอ่ื้น 1.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ากดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั161 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ. วี ฟิตเนส (ต่อ)  ลูกหน้ีการคา้ 0.83 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน 0.17 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ตี้ 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมนท ์ร้อย
ละ 23.86 
 
 

ค่าใช้จ่าย 
1.ค่าเช่า ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

 
14.20 

 
เป็นการเช่าพ้ืนท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา
นาด เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบวล่ิ์ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
 

2.ตน้ทุนค่าโฆษณา 2.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 
 3.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

 ลูกหน้ีอ่ืน 12.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

 เงินมดัจ า (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน”) 

0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เฟรนด์ แอร์
คราฟท์ 

บริษทัท่ีคุณวชิา  
พูลวรลกัษณ์ ถือ
หุน้ ร้อยละ 50 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 
7.58 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.62 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้162 

 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ข้อมูลการเงินทีส่ าคัญ 

 

13.1 งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

  ผู้สอบบัญชีบริษัท : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  รายช่ือผู้สอบบญัชี : นำยพิสิฐ  ทำงธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4095 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตงวด ปี 2558 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำตส ำหรับงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยนำยพิสิฐ ทำงธนกุล จำก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่  

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะบริษทั งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะบริษทั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  

          ส่วนขำ้พเจ้ำเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

                กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ธีิกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วธีิกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำร
แสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
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นโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้ งกำร
ประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
บริษทัของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษทั และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่)ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 
3 ท่ำน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ โดยไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ด ำเนินกำรสอบทำน
ขอ้มูล และแผนงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงให้ค  ำแนะน ำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยในต่อผูบ้ริหำร 
ส่งเสริมและผลกัดนัใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี  

                ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้ งส้ิน 9 คร้ัง มีฝ่ำยบริหำรระดับสูง หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเข้ำร่วมประชุม และมีกำรประชุม 1 คร้ังท่ีมีวำระท่ีเป็นกำรประชุมร่วมกับ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย 

ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบปะอย่ำงอิสระกบัฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในและผูส้อบบัญชีรับอนุญำตของบริษทั  เพื่อทบทวนและประเมินเก่ียวกบันโยบำยและหลกักำรบัญชี แนวทำงกำร
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบญัชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ยงัไดท้บทวนและรับรองขอ้มูลและรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับทุกส้ินไตรมำส และไดใ้หค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทั
ในกำรแกไ้ขหรือลดจุดอ่อนในกำรควบคุมภำยในและควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทั 

ผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีประเมินขอ้บกพร่องในกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำง
บญัชีและกำรปฏิบติังำนของบริษทัอยำ่งมีระบบ จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีดี น ำเสนอแก่ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนในอนำคต และประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ขอ้บกพร่องดำ้นกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ จะไดรั้บกำรแกไ้ข
และป้องกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพและภำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
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จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น ดงัต่อไปน้ี  
1. รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2558 มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นท่ีเช่ือถือได ้ 
2. สินทรัพยข์องบริษทัมีกำรป้องกนัและรักษำเป็นอยำ่งดี กำรบนัทึกรำยกำรทำงบญัชีมีควำมเหมำะสม และทรัพยำกรไดถู้ก
ใช ้อยำ่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
3. บริษทัไดป้ฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง  
4. นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่ง
เหมำะสม  
5. รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้แต่งตั้ง นำยไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 4298 แต่งตั้ง นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3445 นำยบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 5339 และนำยชำญชัย ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3760 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงกำรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและค่ำสอบบญัชีข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 5 เมษำยน 2559 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555 
หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 312,060 577,250 495,682 480,733
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,180,519 1,306,898 1,159,048 1,453,975
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 182,584 154,449 174,908 132,241
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 138,426 127,670 61,140 38,426
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 40,777 34,154 34,154 34,653
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 175,539 181,125 211,990 162,840

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,029,904 2,381,545 2,136,922 2,302,868

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 748,530 785,507 820,572 372,406
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,551 4,512 4,453 7,932
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 12,448 12,628 12,728 12,782
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว - - - 20,133
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,525,404 2,343,980 2,212,868 1,714,929
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 300,878 294,160 255,757 235,204
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,558 2,113 3,198 6,612
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7,357,914 6,730,491 6,696,318 5,332,126
ค่าความนิยม - สุทธิ 238,329 283,361 287,065 287,065
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 131,951 209,100 368,597 366,907
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,256 19,771 316 253
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 539,850 453,130 487,284 520,938
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 340,453 412,126 343,680 150,173

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,216,120 11,550,878 11,492,837 9,027,462

รวมสินทรัพย์ 14,246,024 13,932,423 13,629,758 11,330,329

รายการ

งบการเงนิรวม
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555 
หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,464,982 2,235,000 2,238,928 801,468

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,907,898 1,899,355 1,736,382 1,527,443
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 901,021 115,558 203,847 880,791
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,000 25,000 25,000 -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,286 112,914 37,982 126,244
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 92,649 154,532 109,414 137,821

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,479,836 4,542,360 4,351,553 3,473,766

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,287,177 2,187,674 2,351,862 1,169,696
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 336,335 328,475 333,774 251,780
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,289 25,657 22,919 18,870
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 458,064 461,482 470,323 454,848

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,117,865 3,003,288 3,178,877 1,895,193

รวมหนีสิ้น 7,597,701 7,545,648 7,530,430 5,368,959

รายการ

งบการเงนิรวม

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้167 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 
2555

หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญัจ านวน 896,266,347 หุ้น
      (พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุ้น)

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 904,501

ทุนท่ีออกและช าระแลว้เตม็มูลค่า

   หุ้นสามญัจ านวน 896,266,347 หุ้น
      (พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุ้น)
     มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 892,520 890,059 887,576 887,576
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,014,840 3,967,548 3,919,499 3,919,499
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 11,058 17,249 21,442 9,191
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,204,870 1,020,529 822,279 640,387

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 366,942 344,830 361,582 326,971

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,580,830 6,330,815 6,102,978 5,874,225

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 67,493 55,961 (3,650) 87,145

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,648,323 6,386,776 6,099,328 5,961,370

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,246,024 13,932,423 13,629,758 11,330,329

รายการ

งบการเงนิรวม

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้168 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555 
หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 6,706,849 6,571,532 6,078,086 5,224,405

รายไดจ้ากการขาย 1,873,596 2,051,407 1,635,022 1,740,856

รวมรายได้ 8,580,445 8,622,939 7,713,107 6,965,261

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการ (4,697,358) (4,427,003) (4,115,909) (3,603,853)

ตน้ทุนขาย (855,331) (1,047,932) (895,140) (1,113,573)

รวมต้นทุน (5,552,689) (5,474,934) (5,011,049) (4,717,427)

ก าไรขั้นต้น 3,027,757 3,148,005 2,702,059 2,247,834

รายไดอ่ื้น 384,342 231,593 339,735 432,695
ค่าใชจ่้ายในการขาย (504,578) (552,555) (529,738) (451,926)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,508,064) (1,511,167) (1,251,544) (1,214,965)
ตน้ทุนทางการเงิน (154,909) (172,939) (149,013) (133,087)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 237,183 198,971 189,157 176,292

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,481,730 1,341,909 1,300,655 1,056,843

ภาษีเงินได้ (300,060) (270,809) (276,314) (266,137)

ก าไรส าหรับปี 1,181,670 1,071,099 1,024,341 790,706

การปันส่วนของก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,170,922 1,086,279 1,051,627 846,020
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,748 (15,180) (27,286) (55,313)

1,181,670 1,071,099 1,024,341 790,706

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                    1.31                     1.22                     1.18                     0.96

ก าไรต่อหุ้นปรับลด                    1.31                     1.22                     1.18                     0.95

รายการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้169 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555 

หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,365,339 2,239,724 1,572,530 1,800,446
จ่ายดอกเบ้ีย (149,624) (151,593) (134,430) (127,680)

จ่ายภาษีเงินได้ (315,242) (222,446) (403,309) (238,525)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,900,474 1,865,685 1,034,791 1,434,240

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (39) (58) 3,479 (1,943)
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (1,800)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,800
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14) - (911) (1,420)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569 1,078 4,305 5,633
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน (250) (100) (701) (7,800)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืน 52 54 8,193 21,856
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนชัว่คราว (145,000) - - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 145,037 - - 53,223
เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป 1,238 975  -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม (162,788) (109,313) (526,840) (33,026)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 184,389 104,502 313,027 220,048
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ (24,958) (42,677) (38,698) (113,673)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 196,089 71,020  -  -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,439,784) (613,418) (696,684) (465,448)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,428 10,926 3,217 21,998
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (239,593) (306,066) (419,740) (488,884)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 144,482 131,257 135,658 121,345
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 948 3,323 1,296 2,780

ดอกเบ้ียรับ 9,173 31,256 38,112 20,337

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (1,325,023) (717,240) (1,176,285) (644,972)

รายการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้170 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 และ 2555 

หน่วย : พนับาท

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  - 25,000 -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,000)                        -                          -                          -   
เงินสดรับเงินเบิกเกินบญัชี 9,505 (60,418)                 23,750                 10,147

เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 230,000 56,490 1,413,710 318,200

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (94,482) (92,955) (64,152) (4,380)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                       -   49,400 123,990 91,800
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (40,000) (229,778) (108,727) (54,341)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  -  - 800,000 1,000,000
จ่ายคืนหุ้นกู้  -  - (800,000) (1,500,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย  - 60,708  -  -
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั                36,595                 37,642                        -   85,505
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น (980,259) (887,967) (869,697) (688,863)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  -  - (387,431) (16,533)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  -  -  - (10,871)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (840,641) (1,066,878) 156,443 (769,335)

รายการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้171 

13.3 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55

อตัราส่วนสภาพคล่อง

     อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.37                  0.52                   0.49                   0.66                   

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.34                  0.49                   0.45                   0.62                   

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 0.06                  0.13                   0.11                   0.14                   

     อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 8.49                  8.48                   7.93                   7.59                   

     ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 42                     42                      45                      47                      

     อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (เท่า) 5.08                  6.36                   5.83                   7.78                   

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 71                     57                      62                      46                      

     อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ี  (เท่า) 8.10                  7.46                   8.08                   7.34                   

     ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั) 44                     48                      45                      49                      

     วงจรเงินสด  (วนั) 69 51 63 45

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

      อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 35.29                36.51                 35.03                 32.27                 

      อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 16.31                15.26                 16.34                 14.55                 

      อตัราก าไรอ่ืน  (%) 2.58                  2.20                   2.30                   2.33                   

      อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 169.02              170.21               124.75               177.62               

      อตัราก าไรสุทธิ  (%) 13.65                12.60                 13.63                 12.15                 

      อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (%) 17.61                17.01                 17.24                 14.19                 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 8.22                  7.80                   7.72                   7.47                   

      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) 28.39                28.21                 25.92                 26.99                 

      อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.60                  0.62                   0.57                   0.61                   

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.14                  1.18                   1.23                   0.90                   

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ) 
(เท่า)*

1.14                  1.18                   1.23                   0.90                   

     อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) 15.71                15.09                 10.75                 14.32                 

     อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.58                  0.63                   0.35                   0.82                   

     อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 87.79                86.07                 84.75                 94.57                 

รายการ

อตัราส่วนทางการเงนิงบรวม

 

หมายเหตุ * ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิฯ ไดก้  ำหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูด้  ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่
เกินกวำ่ 1.5 ต่อ 1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำส



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของบริษัทในรอบปี 2558 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั(มหำชน) (บริษทัฯ) ด ำเนินธุรกิจหลกั 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจ

โบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ และบริกำร ธุรกิจส่ือโฆษณำ ธุรกิจส่ือภำพยนตร์ ในรอบปี 2558 

บริษทัยงัคงเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรขยำยสำขำในหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือเจำะกลุ่มเป้ำหมำยไดก้วำ้งข้ึน รวมถึงยงัคง

มุ่งมัน่ท่ีจะขยำยสำขำไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีสำขำในประเทศเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 13 สำขำ 80 โรงภำพยนตร์ และ

ต่ำงประเทศอีก 1 สำขำ จ ำนวน 5 โรงภำพยนตร์ จำกกำรร่วมทุนกนัระหวำ่งบริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

และบริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จ ำกัด เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ ภำยใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินัม ท่ี 

ศูนยก์ำรคำ้ เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยูย่ำ่นใจกลำงเมืองเวียงจนัทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยบริษทัถือ

หุน้ในสดัส่วน 60% และแพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ถือหุน้สดัส่วน 40% 

ท ำให้ ณ ส้ินปี 2558 บริษทัเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ทั้งส้ินจ ำนวน 91 สำขำ 601 โรงภำพยนตร์ ,โบวล่ิ์ง คำรำ

โอเกะและลำนสเก็ตน ้ ำแขง็ จ ำนวน 20 สำขำ ประกอบดว้ย โบวล่ิ์ง 356 เลน หอ้งคำรำโอเกะ 199 หอ้ง และลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง

จ ำนวน 5 ลำน  และพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ  50,658 ตำรำงเมตร 

ส ำหรับกลุ่มธุรกิจส่ือภำพยนตร์นั้น บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในบริษทั 
เอ็มวีพี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั ประกอบกิจกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศลำว จ ำนวน 40,000 
หุ้น เป็นเงิน 1.77 ลำ้นบำท เป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน  เพื่อ
รองรับกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองของธุรกิจโรงภำพยนตร์และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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ภาพรวมของผลการด าเนินงานใน ปี 2558 

 
บริษทัฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 8,580 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงเพียงเลก็นอ้ย จำกปี 2557 จ ำนวน 42 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อย

ละ 0.5 ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจส่ือภำพยนตร์จำกกำรปรับตวัลงของอุตสำหกรรมจดัจ ำหน่ำยแผน่ DVD/VCD ในขณะท่ี
รำยไดห้ลกัของบริษทัจำกโรงภำพยนตร์ โฆษณำและพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำรยงัคงเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง โดยแบ่งสดัส่วน
รำยไดใ้นแต่ละธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

         

   

        

   

          

     

   

              

         

   

  

             

          

      

  

          

        

  

 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้แต่ละประเภทกบัปีทีผ่่านมา 
เพิม่ขึน้

ล้านบาท % ล้านบาท % %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 5,920          69.0       5,785          67.1       2                 
2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,224          14.3       1,127          13.1       9                 
3.ส่วนงานธุรกิจโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 454             5.3         481             5.6         (6)               
4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 522             6.1         520             6.0         0                 
5. ส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 460             5.4         710             8.2         (35)             

รวมรายได้ 8,580          100.0     8,623          100.0     (0.5)            

กลุ่มธุรกจิ

ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557
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บริษทัมีรำยไดอ่ื้น จ ำนวน 384 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 153 ลำ้นบำท หรือ
ประมำณร้อยละ 66 ส่วนใหญ่มำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมและหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย(บมจ.สยำมฟิว
เจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั พีวอีำร์ จ ำกดั) เพ่ิมข้ึนจำกปี 2557  

 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทั มีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย ท่ีมีประสิทธิภำพ ส่งผลใหบ้ริษทั มีก ำไรสุทธิ 
เท่ำกบั 1,171 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 85 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัก ำไรสุทธิปี 2557 และมีก ำไรต่อหุน้ เท่ำกบั 1.31 
บำท (ปี 2557 เท่ำกบั 1.22 บำทตอ่หุน้) 

 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท ณ ส้ินปี 2558 

 สินทรัพย ์

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2558 มูลค่ำ 14,246 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 314 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จำกปี 
2557 ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง จ ำนวน 352 ลำ้นบำท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 665 ลำ้น
บำท 

หน้ีสิน 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2558 มูลค่ำ 7,598 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 52 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 จำกปี 
2557 ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 937 ลำ้นบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ลดลงจ ำนวน 885 ลำ้นบำท  

เงินสด 

ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีเงินสดและรำยกำรท่ีเทียบเท่ำเงินสดอยูจ่  ำนวน 312 ลำ้นบำท ลดลง 265 ลำ้นบำท จำกปี 
2557 เป็นผลมำจำกกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนไดม้ำ 1,900 ลำ้นบำท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม
กำรลงทุน 1,325 ลำ้นบำท จำกกำรลงทุนในสำขำใหม่ และกระแสเงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมกำรจดัหำเงิน 840 ลำ้นบำท 

 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร เพ่ิมข้ึน ดงัน้ี อตัรำก ำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13.65 เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 1.05 (ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12.60) อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 17.61 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 (ปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 17.01) จำกผลประกอบกำรท่ีเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 8.22 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.42 (ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.8)  
และอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ คิดเป็น 1.14 เท่ำ ลดลง 0.04 เท่ำ (ปี 2557 เท่ำกบั 1.18 เท่ำ)  

 

 โดยสรุป ฐำนะกำรเงินของบริษทัในปี 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจำกกำรขยำยสำขำใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ใหม้ำกข้ึน ใหส้ำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกพ้ืนท่ี อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัรักษำระดบัของหน้ีสินไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (14) ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร หนำ้175 

14.2 โครงการในอนาคต 

ในปี 2559 บริษทัฯมีโครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้ งในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมประมำณ 90โรง  ไดแ้ก่ 

1. สำขำบ๊ิกซี ลพบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง 
2. สำขำบ๊ิกซี รำชบุรีลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 
3. สำขำพะเยำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
4. สำขำอยธุยำ ปำร์ค ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง 
5. สำขำแพร่ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
6. สำขำโลตสั สตูล ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
7. สำขำบ๊ิกซี ระนอง ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
8. ร่วมกบับ๊ิกซี และโลตสั ในไตรมำส 3 ปี 2559 อีก 7 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์รวมจ ำนวน 33 โรง 
9. ร่วมกบัหำ้งทอ้งถ่ิน ในไตรมำส 3 ปี 2559 อีก 1 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 
10. สำขำบลูพอร์ท ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง 
11. ร่วมกบับ๊ิกซี และโลตสั ในไตรมำส 4 ปี 2559 อีก 8 สำขำ ลงทุนโรงภำพยนตร์รวมจ ำนวน 20 โรง 
 

โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดวำ่จะใชป้ระมำณ 1,000 ลำ้นบำท โดยใชเ้งินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ/หรือ กำรน ำ
เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยสมใจนึก 
เองตระกูล 
 

ประธำนกรรมกำร  71 ปริญญำรัฐประศำสนศำสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
ปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์บณัฑิต Upsala College, 
New Jersey ,USA 
 

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

ประธำนกรรมกำร 
ปลดักระทรวงกำรคลงั 
อธิบดีกรมศุลกำกร 
อธิบดีกรมสรรพำกร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
กระทรวงกำรคลงั 
กระทรวงกำรคลงั 
กระทรวงกำรคลงั 
 

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

นำยวิชำ 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมกำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

52 ปริญญำโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA 
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

32.93 2538 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำร/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์

DCP - Director 
Certification 
Program 

นำยวีรวฒัน์  
องคว์ำสิฏฐ์ 
 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 45 ปริญญำโท MBA 
Boston University, USA 
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

0.13 2545 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์

DAP - Director 
Accreditation 
Program 

นำงภำรดี 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
 

54 ปริญญำโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA  
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2.06 2541 - ปัจจุบนั กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   -ไม่มี- 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 2 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  
โลหะชำละ 

กรรมกำร 73 ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญำโท Master of Public Administration, 
 Kent State University, USA 
ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ไม่มี- ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2543 - 2545 
2533 - 2543     

กรรมกำร 
ท่ีปรึกษำ 
ปลดักรุงเทพมหำนคร  
รองปลดักรุงเทพมหำนคร 

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
 

นำยชยั   
จรุงธนำภิบำล 
 

กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

61 ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

0.08 2545 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2523 - 2540 

กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำรบริหำร/ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์
กลุ่ม บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด 

ACP - Audit 
Committee 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 

นำยไกรทิพย ์ 
ไกรฤกษ ์
 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

61 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ 
Northeastern University, สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์  
Tufts University, สหรัฐอเมริกำ 
 

-ไม่มี- 2558 -ปัจจุบนั  
 
2547 - 2551 
 
2521 - 2547 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ดำ้นปฏิบติักำร 
กรรมกำรและผูจ้ดักำรทัว่ไป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. ธนำคำรทหำรไทย 
 
บรรษทัเงินทุนอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย 
 

DAP - Director 
Accreditation 
Program 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 3 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยวลัลภ   
ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

64 ปริญญำโท  MBA   มหำวิทยำลยัแชปแมน, USA 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ Sandiego University , USA 

0.01 2545 - ปัจจุบนั 
 
2538 - 2540 
2526 - 2538 
2520 - 2526 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ  
Co-ordinator 
ผูจ้ดักำร 
Project Co-Ordinator 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บจ.รีเจนซ่ี 
บจ. เวลคอม  

บจ. วิวฒัน์ก่อสร้ำง 

 

FSD - Financial 
Statement for 
Director 
DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 
FND - Finance for 
Non - Finance 
Directors 
ACP - Audit 
Committee 
Program 

นำยธนกร   
ปุลิเวคินทร์ 
 
 

กรรมกำร / 
รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร ฝ่ำยธุรกิจฟิลม์
ภำพยนตร์ 

59 ปริญญำโท  MBA 
United State International University, USA 
ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

0.05 2538 - ปัจจุบนั กรรมกำร/รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ฝ่ำยธุรกิจ
ฟิลม์ภำพยนตร์ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 4 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยวิชยั 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมกำร  53 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
โครงกำรเสริมสร้ำงผูจ้ดักำรยคุใหม่ รุ่นท่ี 10 
 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 1 

0.32 2548 - ปัจจุบนั 
2550 -2556 
 
2549 - ปัจจุบนั 
2548 - 2552 
 
2536 - 2547 
 
 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
นำยกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 
กรรมกำรบริษทั/ประธำน
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
บจ. วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ต้ี  
 
 
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ 
 

DCP - Director 
Certification 
Program 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 5 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยแพทยเ์สถียร 
ภู่ประเสริฐ 

กรรมกำรอิสระ 

 

63 แพทยศำสตร์บณัฑิต โรงพยำบำลรำมำธิบดี  

วฒิุบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้ และ

กำรพำณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 5 

วฒิุบตัร หลกัสูตรโครงกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง 

เคมบริดจ-์ธรรมศำสตร์ รุ่นท่ี 1 

ประกำศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนั

วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 

ประกำศนียบตัร หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร

ภำครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ) รุ่น 4414 

-ไม่มี- 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั  

 

 

2548 - 2549  

 

2547 - 2549    

2546 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

  

 

 

 

 

 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำร 

 

 

กรรมกำรคณะกรรมกำร 

 

กรรมกำรคณะกรรมกำร 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริษทั 

 

 

 

   

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

มูลนิธิ The Foundation of 

International Education (FIE), 

NIST International School 

ศูนยค์วำมเป็นเลิศดำ้นชีววิทยำ

ศำสตร์ของประเทศไทย 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั 

บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั 

 

DCP - Director 
Certification 
Program 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 6 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยกิติกร  พุม่สวำ่ง รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง  
 

61 วิทยำลยัพำณิชยกำรธนบุรี -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั  
 
2533 - 2538    
2521 - 2533  

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
ฝ่ำยก่อสร้ำง 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยธุรกำร 
ผูช่้วยผูจ้ดักำรสำขำ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   
 
บจ.เวลโก ดีพำร์ทเมนทส์โตร์ 
ธนำคำรมหำนคร  

-ไม่มี- 

นำงจินดำ  
วรรธนะหทยั 

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำรธุรกิจบริหำรพ้ืนท่ี

เช่ำ  

 

52 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชภฏั
จนัทรเกษม 

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

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรธุรกิจบริหำรพ้ืนท่ีเช่ำ 
รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร
ธุรกิจพ้ืนท่ีเช่ำ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยพ้ืนท่ี 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
ฝ่ำยกำรขำย 
ฝ่ำยกำรขำย 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
บจก. เดอะมอลล ์กรุ้ป 
เอจี วิลคิลสนั พร้อพเพอร์ต้ี 
ไดนำสต้ี เอเจนซ่ี 

-ไม่มี- 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 7 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำงสำวฐิตำภสัร์  
อิสรำพรพฒัน์ 

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรสำยงำนบญัชีและ
กำรเงิน/เลขำนุกำรบริษทั 

 

47 
 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

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

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
สำยงำนบญัชีและกำรเงิน/
เลขำนุกำรบริษทั 
กรรมกำรและเหรัญญิก 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน/เลขำนุกำรบริษทั 
กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
 
มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
และบริษทัในเครือ 
บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์
เทรนเมน้ท ์
บจ.ทำเลนตว์นั 
บจ.เค อำรีน่ำ 
บมจ.วิคแอนดฮุ์คลนัด ์

-ไม่มี- 

นำยนิธิ พฒันภกัดี รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรฝ่ำยส่ือโฆษณำ  
 

49 
 

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

0.01 2556 - ปัจจุบนั  
 
2546 - 2556   
2542 - 2546    
2539 - 2542  
2533 - 2539    

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
ฝ่ำยส่ือโฆษณำ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
รองประธำน 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
Senior Sales Manager  
 

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

-ไม่มี- 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 8 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ข้อมูลการเข้า
ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นำยอภิชำติ คงชยั รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรฝ่ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ 
 

49 
 

ปริญญำโท MBA Concentration Hotel & Restaurant 
Management, New Haven University CT, USA 
ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต สงัคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 
 

0.01 2556 - ปัจจุบนั   
 
 2552 - 2556     
 
 2551 - 2552    
 
2545 - 2551  
 
2537 - 2545      
2535 - 2537        

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
ฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ 
รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยธุรกิจโรง
ภำพยนตร์  
General Marketing Manager 
Resident Manager 
 

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

-ไม่มี- 

นำงสำวสุดำพร  
ตรองพำณิชย ์

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรฝ่ำยเทคโนโลย ี

41 
 

ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต(เศรษฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหำวิทยำลยัสยำม  
 

0.01 2556 - ปัจจุบนั  
 
2554 - 2556  
 
2551 - 2554     
 
2542 - 2551   

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
ฝ่ำยสำรสนเทศ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 
ผูจ้ดักำรแผนกพฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 
 

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

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 1 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ 

บริษทั บริษทัยอ่ย 
เมเจอร์ เมเจอร์ เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ ์
เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ ์

อุดร ไฟว์
สตาร์ 

สยาม เชียงใหม ่ รัชโยธิน รัชโยธิน เมเจอร์ 
โบวล์ 

รัชโยธิน กรุงเทพ ไอ
แมกซ ์

ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป 

ซีนีแอด พรอพเพอร์ต้ี เซอร์วิส ซีนีเพล็กซ ์ ซีนี
เพล็กซ ์

ซีนี
เพล็กซ ์

เรียลต้ี ซีนีม่า กรุ้ป แมเนจ
เมนท ์

เธียเตอร์ 

คุณสมใจนึก เองตระกูล /     x                       

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

/ // x / // x 
 

/ // x 
 คุณภารดี พลูวรลกัษณ์ /     // / // / // / // 

   
/ // / // 

 
/ // 

 คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ /     //       
        คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ /     // / // / // / // / // x / // x / // x / // / // / // x / // / // x 

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ /                       

คุณวิชยั พลูวรลกัษณ์ /                       

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /                       

คุณวลัลภ ตั้งตรงจิตร /                       

คุณไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ /                       

ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ /                       

คุณกิติกร พุม่สวา่ง      / // / //   
 

    / //  
 

  
 คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 

     
/ // 

   
/ //  

 
/ //  

คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ 
     

/ // 
   

/ // 
 

/ //  

 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 2 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 รายช่ือ 

บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ โฮลด้ิง  ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  เอน็เตอร์เทน โกลเดน้  อีจีวี  อีจีวี  อีจีวี  เค อารีน่า เอม็พิคเจอร์ส 

อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์ วิลเลจ เอก็ซิบิชัน่ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ เอก็ซิบิชัน่ ไฟวส์ตาร์ 
 

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ / // x 
      

/ //  

คุณภารดี พลูวรลกัษณ์ / // 
       คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ / // 
      

/ 

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

คุณกิติกร พุม่สวา่ง 
 

/ // 
 

/ // / // 
 

/ // 
 คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 

 
/ // 

 
/ // / // 

 
/ // /  // 

คุณถิรชยั วฒิุธรรม 
       

/ x 

คุณธนะชยั สนัติชยักลู 
       

/ 

คุณอรรถพล ชดชอ้ย 
       

/ 

คุณวิเชฐ ตนัติวานิช 
       

/ 

คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ 
   

/ // 
    คุณอนงค ์สุขวรรณ 

   
/ // 

    หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ  / กรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 
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                                      เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิบริษทั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
 

40  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

0.0031 -ไม่มี- 
-ไม่มี- 

2557 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

2541 - 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

ประวติัการอบรม 

     สถาบนั : สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
- การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- Business Strategy for Internal Auditors 

     สถาบนั : ACIS Professional Center 
- Essential Knowledge for Information System Auditor 
 
 

 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย ์หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี-

 

 

  



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ หนา้ 1 

เอกสารแนบ 5 
 

เอกสารแนบอ่ืนๆ 
- ไม่ม ี-
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