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ส่วนท่ี 1  การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1    วสัิยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษทั 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2538 โดยนายวิชา พลูวรลกัษณ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วในระยะเวลาท่ีผา่นมาของเมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการอนัดบัหน่ึงในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การ
ควบรวมกิจการกบั บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และการเขา้ร่วมทุนกบับริษทัต่างๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
ธุรกิจใหก้บับริษทัฯในอนาคต ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนงัระดบัโลกและศูนยร์วม
ความบนัเทิงสาํหรับชีวติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” 
และจากการท่ีบริษทัพฒันาและสรรหาสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ ในปี 2557บริษทัจึงเปล่ียนสโลแกน
ใหม่เป็น “ร่วมสร้างฝันบนัเทิงระดบัโลก หรือ Shar ing the wor ld’s best enter tainment dreams” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 24 บริษทั บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 บริษทัและ
เงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ทาํใหโ้ครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ขยายวงกวา้งครอบคลุมธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ ธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเกต็นํ้าแขง็ ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา ธุรกิจใหบ้ริการพื้นท่ีเช่าและบริการ 
ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจศูนยก์ารคา้แบบเปิด ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ธุรกิจลงทุน และธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์  

 
ณ ส้ิน ปี 2559 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนของโรงภาพยนตร์ มีสาขารวมทั้งส้ิน 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทย จาํนวน 
110 สาขา 662 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 40 สาขา และต่างจงัหวดัจาํนวน 70 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศ  3 สาขา ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา 1 สาขา 7 โรงภาพยนตร์ และประเทศลาว 2 สาขา 9โรงภาพยนตร์ มีแบรนด์
ในเครือทั้งหมด 10 แบรนด ์ 

ส่วนของโบว์ล่ิง,คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ มีสาขารวมทั้งส้ิน 15 สาขา ใหบ้ริการ 290 เลนโบวล่ิ์ง 174 หอ้ง
คาราโอเกะ และ 5 ลานสเกต็นํ้าแขง็ โดยแบ่งเป็นในประเทศไทยมีแบรนด ์เมเจอร์โบว ์ฮิต และบลูโอ จาํนวน 4 ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 9  สาขา ต่างจงัหวดั 5 สาขา และในประเทศกมัพชูาอีก 1 สาขา ใหบ้ริการ 13 เลนโบวล่ิ์ง 

ส่วนของพื้นที่เช่าและบริการ ใหบ้ริการในสาขาทั้งหมด 18 สาขา รวมพื้นท่ีใหเ้ช่าทั้งส้ิน  50,656 ตารางเมตร มี
อตัราพื้นท่ีเช่าอยูท่ี่ 90% 
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ตารางจาํนวนโรงภาพยนตร์ เลนโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ ลานสเกต็นํ้าแขง็ จาํนวนพื้นท่ีใหเ้ช่าแบ่งตามกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
แบรนด์ จาํนวน

สาขา 
โรง

ภาพยนตร์ 
(โรง) 

โบว์ล่ิง 
(เลน) 

คาราโอเกะ 
(ห้อง) 

สเก็ตนํา้แข็ง 
(ลาน) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 82 447 154 94 2 14,715 

อีจวี ีซีนีม่า 13 61 - - - 23,909 

พารากอนซีนีเพลก็ซ์ 1 16 38 15 - 374 

เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ 2 28 46 30 1 11,537 

พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ 1 8 - - - - 

เมกา ซีนีเพล็กซ์ 1 15 24 25 1 - 

หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ 1 10 15 10 1 - 

ควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 1 8    120 

เวสต์เกตซีนีเพลก็ซ์ 1 12     

ซีนีเพล็กซ์ 7 57     

สาขาในประเทศกัมพูชา 1 7 13    

สาขาในประเทศลาว 2 9     

รวม 113 678 290 174 5 50,656 
 
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย

การฉายภาพยนตร์ดว้ยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพฒันาคุณภาพของระบบภาพและ
ระบบเสียงใหดี้ข้ึน และการจองตัว๋หนงัออนไลน์ ประกอบกบัไดท้าํการตลาดเพื่อจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ดว้ยการออกบตัร
สมาชิก M Generation ทาํให้บริษทัมีฐานขอ้มูลของลูกคา้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัทาํรายการส่งเสริม
การขายให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย นั่นหมายความว่าบริษทัสามารถส่ือสารกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดม้ากข้ึน ส่งผลให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์มากข้ึน  

บริษทัฯ มีแผนการขยายสาขาเพิ่มข้ึนเพื่อใหค้รอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีของประเทศไทย เปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถมาใช้
บริการในโรงภาพยนตร์ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนัน้ีในมุมมองของส่ือโฆษณาท่ีรองรับดว้ยระบบดิจิตอล จะทาํ
ใหเ้กิดมิติใหม่ในรูปแบบของการโฆษณาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละพื้นท่ี และถือเป็นการเพิม่รายไดข้องส่ือโฆษณา
ในอนาคตเช่นกนั  

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงจากการพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจ 
ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ ความเส่ียงจากการพ่ึงพงิผูบ้ริหาร ความเส่ียงทางดา้นอคัคีภยั ความเส่ียงเก่ียวกบัการ
ก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน เพื่อลดผลกระทบในดา้นลบใหห้มดไปหรือใหน้อ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการนาํความเติบโตมาสู่องคก์รอยา่งต่อเน่ืองและถาวร  
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เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์มีเป้าหมายหลกัในการเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยงัจุดต่างๆ ทั้ง
ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาด มากกว่าร้อยละ 70 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว ้บริษทัฯ ได้วางแผนการเพ่ิมยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึน เพ่ือให้
ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจงัหวดั ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอและคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูม้าใชบ้ริการในการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์โดยนาํ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก สําหรับช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  และในเครือ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้ริการแลว้ในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. ระบบ Call Center ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบตัรไดทุ้กสาขา 
2. ระบบการจาํหน่ายบตัรผา่นทาง Internet  โดยผา่น website http://www.majorcineplex.com 
3. ระบบจองซ้ือบตัรผา่นตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั 
4. ระบบจองผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 
5. ระบบจองผา่น application ในมือถือ (Major , Line Pay) 
นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด

และเพิ่มยอดขายจากธุรกิจโบวล่ิ์ง และการใหบ้ริการหอ้งคาราโอเกะ ควบคู่ไปดว้ย โดยกาํหนดเป็นนโยบายการลงทุนและ
การตลาดท่ีจะมีบริการโบวล่ิ์งควบคู่ไปกบัโรงภาพยนตร์ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีและความเป็นไปไดข้อง
โครงการเป็นหลกั  

บริษทัฯ ยงัไดมี้การขยายตวัในส่วนของธุรกิจอ่ืนท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลกัดนั
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน เช่น ธุรกิจส่ือโฆษณา ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์และภายใน
พ้ืนท่ีตวัอาคาร ผา่นรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รวมไปถึงธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ซ่ึงมีทั้งการผลิตภาพยนตร์ และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

การท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้น
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและความชาํนาญดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหาร
พ้ืนท่ีขนาดเล็ก ซ่ึงทาํให้การขยายสาขาของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นท่ีไดม้ากข้ึนดว้ย  ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัฯ ดงักล่าวมีความสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ําหรับอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 
ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกบักฎหมายผงัเมืองท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบางพื้นท่ีท่ีมีกฎหมาย
บงัคบัอยู ่
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สําคญัในปี 2559 

   มกราคม 2559 
 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) ได้รับรางวลั ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย พ.ศ. 2559 

ต่อเน่ือง 9 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2559 ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษทัฯ เป็นผูน้าํในการสรรหาสุด

ยอดนวตักรรมและ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใหลู้กคา้ไดส้ัมผสัและเต็มอ่ิมกบัประสบการณ์บนัเทิงเหนือความ

ฝัน  ตามสโลแกน  “ ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก หรือ  Shar ing the wor ld’s best enter tainment 

dreams” โดยได้รับการคดัเลือกตามหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้าน คือ คุณภาพของแบรนด ์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้ริโภค และเอกลกัษณ์ของแบรนด ์

กุมภาพนัธ์ 2559  

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ลพบุรี จาํนวน 5 โรง 

มนีาคม 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ราชบุรี จาํนวน 4 โรง  

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้ลงทุน ในบริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษทัถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยเปิดตวัดว้ยภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรก เร่ือง “20 ใหม่ ยเูทิร์นวยั หวัใจรีเทิร์น” 

เมษายน 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาพะเยา จาํนวน 3 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือซีนีเพลก็ซ์ สาขา อยธุยา ซิต้ีพาร์ค จาํนวน 6 โรง 

พฤษภาคม 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ระนอง จาํนวน 3 โรง  

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั สตูล จาํนวน 3 โรง  

 บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในหุน้สามญั ในสดัส่วนร้อยละ 100 

ของทุนจดทะเบียน ในบริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จาํกดั โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเ้ปิดใหบ้ริการรงภาพยนตร์จาํนวน 4 โรง ณ หา้งสรรพสินคา้ 

เฟรนดชิ์ฟ มอลล ์อ.เมืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สิงหาคม 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั นครปฐม จาํนวน 4 โรง 

กันยายน 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั นาดี จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 3 โรง 
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 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี บุรีรัมย ์จาํนวน 5 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX (4 มิติ) และ โรงภาพยนตร์ VIP ท่ีหรูหราและทนัสมยั แห่งแรกในภาค

อีสาน ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโคราช จงัหวดันครราชสีมา 

ตุลาคม 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือซีนีเพลก็ซ์ สาขา บลูพอร์ต อ.หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 6 

โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ลาํปาง จาํนวน 4 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาโลตสั พิมาย จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 2 โรง 

 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) ได้

จดัตั้งบริษทั เมตาคอกนิชั่น จาํกดั ประกอบธุรกิจในการเป็นตวัแทน ซ้ือขายส่ือโฆษณาทุกชนิด เพื่อเพ่ิม

ความ แขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั ถือหุน้ทางออ้มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.48 ของทุนจด

ทะเบียน 

พฤศจิกายน 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั พยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 

โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 4 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา บ๊ิกซี บา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 2 โรง  

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั จะนะ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบ๊ิกซี สมุทรปราการ จาํนวน 2 โรง 

ธันวาคม 2559 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา แจ่มฟ้า จงัหวดัลาํพนู จาํนวน 4 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา บ๊ิกซี สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 2 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขา โลตสั ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 2 โรง 

 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์อีจีวีซีนีม่า สาขาบ๊ิกซี ลาํพนู จาํนวน 3 โรง 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

o บริษทั เค อารีน่า จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดด้าํเนินการ เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ 

จาํกดั และเพิ่มวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้ สัมพนัธ์ การชาํระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายเคร่ืองพิมพ์คูปองอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้มากข้ึน 
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o บริษทั ไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของ บริษทั สยาม ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

(“SF”) จาํนวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ 

ทั้งหมดของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติั จากท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่มการลงทุนในกิจการ และเป็นการลงทุน

ระยะยาว ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์สําคญัของบริษทั อีกทั้ งเป็นการขยายธุรกิจ ให้มีความหลากหลาย 

และเป็นการกระจายความเส่ียงใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้

มากข้ึน และเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในอนาคต 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้
ภายในกลุ่มรวมทั้งหมด 33 บริษทั และเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  

 
หมายเหตุปี 2559 
1) บริษทั เค อารีน่า จาํกดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั 
2) บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั ไดปิ้ดดาํเนินการและชาํระบญัชีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 
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 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

ปี 2559 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

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

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

3. บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 99.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใตแ้บรนดอี์จีวี ซีนีม่า 

4. บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั 99.96% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใตแ้บรนดอี์จีวี ซีนีม่า  

สาขาศรีราชา 

5. บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 99.99% ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอปุกรณ์ 

6. บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  99.96% ธุรกิจลงทุน 

7. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์(แคมโบเดีย) 
จาํกดั 

69.97% ธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งในประเทศกมัพชูา  

 

8. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จาํกดั 59.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศลาว สาขาเวียงจนัทน ์

9. บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล 99.99% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศลาว สาขาปากเซ 

10. เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั  

(เดิมช่ือ : บริษทั เค อารีน่า จาํกดั) 

99.99% ใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ การชาํระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์และเครือข่ายเคร่ืองพมิพคู์ปอง
อตัโนมติั 

 
จากจุดเร่ิมตน้โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพลก็ซ์ (Cineplex) ท่ีสร้างข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 2538 โดย 

คุณวิชา พูลวรลกัษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้างบนท่ีดินท่ีมีสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปีในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น 
ซ่ึงรวมโรงภาพยนตร์และศูนยร์วมความบนัเทิงไวด้ว้ยกนัและมีพื้นท่ีให้เช่าสําหรับร้านคา้หลากหลายรูปแบบ ทาํให้ผูช้ม
ไดรั้บอรรถรสทั้งจากจาํนวนภาพยนตร์ท่ีหลากหลายและร้านคา้ร้านอาหารท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย จากปริมาณผูม้าใชบ้ริการใน
ศูนย ์Standalone ท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เป็นผลใหมี้ร้านคา้เขา้มาเช่าพ้ืนท่ีกนัมาก ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีอตัราพ้ืนท่ีเช่าเกินกว่า 90 
% มาโดยตลอด โรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ ส้ินปี 2559 มี 5 สาขาได้แก่สาขาป่ินเกลา้ (สาขาแรกของประเทศ
ไทย), สาขาสุขมุวิท ,สาขารัชโยธิน ,สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาดงามวงศว์าน-แคราย 
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นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แลว้บริษทัฯยงัขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบดงัน้ี 
•  รูปแบบหา้งสรรพสินคา้ 
•  รูปแบบศูนยก์ารคา้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล ์
•  รูปแบบหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบห้างสรรพสินคา้เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากหา้งสรรพสินคา้มีอตัราการเติบโตท่ีสูงมาก 
อีกทั้งยงัสามารถประหยดัเงินลงทุนไดม้ากกว่าการขยายสาขาแบบ Standalone ต่อมาบริษทัฯไดเ้พิ่มรูปแบบการขยาย
สาขาอีกรูปแบบหน่ึงคือแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลม์อลลต์ั้งแต่ปี 2547 โดยการเขา้ไปร่วมลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมน้ทซ่ึ์งเป็นผูด้าํเนินธุรกิจพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลลซ่ึ์งใชเ้น้ือท่ี
ในการก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือนดงันั้นจึงสามารถเลือกทาํเลท่ีอยู่ใกลชุ้มชนเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี 
  จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์และมีโรงภาพยนตร์เป็นผูเ้ช่าหลกัธุรกิจของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวล
อปเมน้ท์จึงสามารถเติบโตไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบนับริหารพ้ืนท่ีเช่าสูงกว่า 4 แสนตารางเมตร 
ก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อทางบริษทัฯ คือสามารถเขา้ไปตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนสามารถใหส้ะดวกต่อผูช้มภาพยนตร์โดยท่ีไม่ตอ้ง
เดินทางไกล สาํหรับผลดีต่อ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ทก์็คือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการได้
หลากหลายมากข้ึนดว้ยโรงภาพยนตร์และเลนโบวล่ิ์งท่ีมีในศูนยก์ารคา้ 
  อีกทางเลือกของการพฒันารูปแบบสาขาของบริษทัฯ คือการเปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์และเลนโบวล่ิ์ง การเป็นผู ้
เช่าหลกัในหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ในต่างจงัหวดัเพราะหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่
เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ายใช้สอยสําหรับคนต่างจงัหวดัแต่ยงัเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสําหรับ
ครอบครัวอีกดว้ย โดยบริษทัฯไดร่้วมมือกบัหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
  ปัจจุบนับริษทัฯครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมา
จากการควบรวมกิจการกบั บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ท่ีประมาณร้อย
ละ 23 และการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 
 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯมีแบรนดใ์นเครือทั้งส้ิน 10 แบรนดด์งัน้ี 
   •   เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์    •   หาดใหญซี่นีเพลก็ซ์ 
   •   อีจีวีซีนีม่า      •   ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 
   •   พารากอนซีนีเพลก็ซ์   •   เวสตเ์กตซีนีเพลก็ซ์ 
   •   เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์   •   พาราไดซ์ซีนีเพลก็ซ์     
   •   เมกาซีนีเพลก็ซ์     •   ซีนีเพลก็ซ์ 
 
  บริษทัฯมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ สามารถรองรับผูช้มได ้
158,632 ท่ีนั่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ต่อจาํนวนประชากรอยู่ในระดับตํ่า บริษทัฯจึงมีแผน
ขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตวัของประชากรในปี 2560 อีกจาํนวน 70 - 80 โรงภาพยนตร์และต่อไปอีกอย่าง
นอ้ยปีละ 50 - 80 โรงเพื่อใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ 
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  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกคา้ในทุกระดบัชั้นและโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั
หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงท่ีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสให้กบัลูกคา้ บริษทัมุ่งขยายสาขาไปทัว่ประเทศและเพื่อให้ผูม้าใช้บริการไดส้ัมผสัถึงความหลากหลายของโรง
ภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆบริษทัฯจึงเนน้ตกแต่งสาขาดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่งโดยใชรู้ปแบบการ
ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนวทางการออกแบบระดบัสากลตามสถานที่ท่ีได้รับความนิยมสูงทัว่โลกเพื่อให้ผูช้ม
ภาพยนตร์ไดส้มัผสัถึงอรรถรสนั้น 
  สําหรับลูกคา้ในระดบัพรีเม่ียมบริษทัฯไดมี้การออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดบัหกดาว เพ่ือสนองการใช้
ชีวิตท่ีเหนือระดบัไวท่ี้โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลก็ซ์อย่างเช่นโรงภาพยนตร์บางกอกแอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน เป็น
ไลฟ์สไตส์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ใหม่สไตลบู์ทีค เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์นิยมความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ
สําหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ดงักล่าวจะไดรั้บบริการพิเศษแบบส่วนตวั ณ หัองรับรองบางกอกแอร์เวยส์บลูริบ
บอนเลาจน์ ซ่ึงตกแต่งดว้ยบรรยากาศสุดชิคพร้อมบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมใหรั้บประทานก่อนเขา้ชมภาพยนตร์รวม
ไปถึงบริการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย  ภายในโรงภาพยนตร์ตกแต่งดว้ยเบาะหนงัแทท่ี้ปรับเอนนอน
ไดแ้ละมีบริการหมอนและผา้ห่มให้พร้อมสรรพทุกท่ีนั่ง นอกจากน้ีพารากอนซีนีเพล็กซ์ยงัเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ “อิ
นิกม่าเดอะชาโดวส์กรีน” อีกนวตักรรมหน่ึงท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกภายในประกอบดว้ยหอ้งรับรองพิเศษพร้อมบาร์
เคร่ืองด่ืมและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ท่ีนัง่เหมาะสาํหรับการจดัปาร์ต้ีส่วนตวัซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีทั้งจาก
ลูกคา้ระดบั VIP และลูกคา้องคก์ร 
  ในปี 2554 ไดมี้การเปิดบริการโรงภาพยนตร์ 4DX ท่ีพารากอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งโลก
ภาพยนตร์ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงสัมผสัและกล่ินเอฟเฟคต่างๆดว้ยการเพ่ิม
ความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ  

ณ ส้ินปี 2559 รวมสาขาท่ีใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 9 สาขาไดแ้ก่ สาขาพารากอน สาขารัชโยธิน สาขา 
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาพรอมานาด สาขาเซ็นทรัลอีสต์
วิลล ์สาขาเดอะมอลลโ์คราช และสาขาอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 
  สําหรับการให้บริการโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ ในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ท่ีประเทศ
กมัพูชา ตั้งอยู่ท่ีห้างอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ บนพื้นท่ีประมาณ 4,450 ตารางเมตร ประกอบดว้ยโรงภาพยนตร์จาํนวน 7 
โรง 1,578 ท่ีนั่ง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมลัติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง 
และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง  ในปี 2558 บริษทัไดเ้ปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ในนครเวียงจนัทน ์ประเทศลาว จาํนวน 
5 โรง 1,148 ท่ีนั่ง และในปี 2559 ไดเ้ปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในศูนยก์ารคา้เฟรนด์ชิป มอลล์ เมืองปากเซ แขวงจาํปา
ศกัด์ิ ประเทศลาว จาํนวน 4 โรง 1,087 ท่ีนัง่ 
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ธุรกิจโบว์ล่ิง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ 

ปี 2559 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลานสเกต็นํ้าแขง็ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

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

และการบนัเทิง 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะในปี 2540 ท่ี Standalone สาขาสุขมุวิทจาํนวน 20 เลนโดยเนน้ความ 
หลากหลายของการบริการเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรในท่ีแห่ง
เดียวภายใตช่ื้อ “เมเจอร์โบวล์ฮิต” นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีครอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสังสรรคด์ว้ยกนัไดแ้ตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพื่อการกีฬาเพียง
อย่างเดียว ต่อมาในปี 2549 บริษทัฯไดเ้ปิดตวัโบวล่ิ์งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ “บลูโอริทึมแอนด์โบวล์” โดยมี
ลกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล่ิ์ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบับนในยา่นธุรกิจใจกลางเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินคา้สยาม
พารากอนใหบ้ริการโบวล่ิ์ง 38 เลน หอ้งคาราโอเกะ 16 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ภายใน 1 หอ้งประกอบดว้ยเลน
โบวล่ิ์ง 4 เลนและบริการคาราโอเกะ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี บริษทัจึงไดท้าํการทยอยเปิดสาขาภายใตแ้บรนด ์“บลู
โอริทึมแอนด์โบวล์” เร่ือยมา สําหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดท้าํการเปิดสาขาใน
ประเทศกมัพชูาใหบ้ริการโบวล่ิ์ง 13 เลน โดยมีหอ้งแบบแพลตินัม่ 1 หอ้ง  
  นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดตวัลานสเก็ตนํ้ าแขง็รูปแบบใหม่ภายใตช่ื้อ “ซับซีโร่” ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรคส์ําหรับกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ใจกลางเมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมกีฬาทา้ทายสุด
อินเทรนดภ์ายใตค้อนเซ็ปต ์“Sport and Entertainment” เป็นสถานท่ีท่ีลูกคา้เขา้มาเล่นกีฬาและไดค้วามบนัเทิงดว้ยบนพื้นท่ี
ใหบ้ริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยงัใหบ้ริการลาน Academy สาํหรับเรียนรู้วิธีการเล่นกบัครูสอน
ระดบัมืออาชีพดว้ยบรรยากาศส่วนตวัโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบนับริษทัฯเปิดให้บริการลานส
เก็ตนํ้ าแขง็ทั้งหมด 5 สาขาไดแ้ก่ เอสพลานาดสาขางามวงศว์านแคราย (ธนัวาคม 2552) สาขาสุขมุวิท (มีนาคม 2555) สาขา
เมกาซีนีเพลก็ซ์ (พฤษภาคม 2555) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ 
(ธนัวาคม 2556)   

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยและประเทศกมัพชูาทั้งหมด 15 สาขา ประกอบดว้ย 
เลนโบวล่ิ์ง 290 เลน หอ้งคาราโอเกะ 174 หอ้ง และลานสเกต็นาํแขง็จาํนวน 5 ลาน  
  ในปี 2551 ธุรกิจโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทิงไดถู้กขยายไปยงัประเทศอินเดียบริษทัฯไดร่้วมลงทุน
กบับริษทัพีวีอาร์จาํกดั (PVRL) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนาํท่ีจดัตั้ งและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์
ประเทศอินเดียร่วมกนัจดัตั้งบริษทัพีวีอาร์ บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนต์จาํกดั (PVR blu-O)โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบ
ธุรกิจโบวล่ิ์งเชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกท่ีแอมเบียนส์
มอลล์เมืองนิวเดลีเม่ือเดือนมีนาคม 2552 ส้ินปี 2559  PVR blu-O เปิดให้บริการรวมทั้ งหมด  6 สาขาในประเทศอินเดีย
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
ใหบ้ริการทั้งส้ิน 125 เลน 
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ธุรกิจส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั 99.93% ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา 

จากการท่ีบริษทัฯขยายสาขาเพ่ิมข้ึน และจดัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่สมอ สามารถดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ
ในแต่ละปีได้ 25-30 ลา้นคนทัว่ประเทศ ทาํให้ธุรกิจบริการส่ือโฆษณาเติบโตไดเ้ป็นอย่างดี บริษทัย่อยภายใตช่ื้อ “บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกัด” จัดตั้ งข้ึนเพื่อให้บริการส่ือโฆษณาทั้ งในโรงภาพยนตร์และพื้นท่ีทั้ งหมดภายใน Cineplex ทั่ว
ประเทศอยา่งครบวงจร ดว้ยความสามารถในการสร้างรายไดเ้พิ่มเติมจากสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้ ทาํใหธุ้รกิจส่ือโฆษณา
ของบริษทั หรือท่ีเรียกกนัวา่ “cinemedia” มีอตัรากาํไรมากกวา่ร้อยละ 85 

ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมส่ือโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา
บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ 
Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนส่ือกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ   
(4D Ads)  เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถทาํไดเ้ฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการทาํกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการขายแบบโตต้อบสองทาง (Interactive media) และทาํโฆษณาสินคา้ร่วมกบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์(Cross Promotion)   

จากการท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้
โดยตรงมากกวา่ส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ส่งผลให ้มีอตัราการเติบโตของรายไดดี้อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 

ธุรกิจพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ   

ปี 2559 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทั

ในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารเฉพาะสาขา
สุขมุวิท,รังสิต,งามวงศว์าน 

2. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั 99.99% ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคเฉพาะ
สาขาสุขมุวิท, รังสิต, งามวงศว์าน 

3. บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร สาํหรับสาขารัช
โยธิน 

4. บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์ จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค  

สาํหรับสาขารัชโยธิน 

5. บริษทั รัชโยธิน ซีนิม่า จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาขารัชโยธิน 
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บริษัทฯให้บริการพื้น ท่ี เช่าในรูปแบบ  Standalone เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย
นอกเหนือจากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเกต็นํ้าแขง็ โดยทาํการคดัเลือกประเภทของร้านคา้
ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นหลกั ซ่ึงร้านคา้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัแนวหนา้และเป็น
ท่ีนิยมของลูกคา้ พ้ืนท่ีใหเ้ช่ามี 2 ลกัษณะ คือ เป็นสญัญาเช่าระยะยาวมากกวา่ 3 ปี และสญัญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 
    เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นท่ีของบริษทัฯจึงเป็นท่ีดึงดูดสําหรับร้านคา้ระดบัสากลและ
แบรนดท่ี์เกิดข้ึนใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของร้านอาหารจานด่วนท่ีต่างตอ้งการพื้นท่ีใหม่ๆใน
การขยายสาขาส่งผลต่ออตัราการใชพ้ื้นท่ีเช่าอยูใ่นระดบัสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมดว้ยบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่า
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริการแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคีภยั การทาํความสะอาด และการรักษาความปลอดภยัรวมถึงการบริการ
ส่วนกลาง ตวัอยา่งเช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือน และท่ีจอดรถ 
   ในปี 2557 บริษทัฯ มีการปรับพื้นท่ีให้กลายเป็นแหล่งศูนยก์ารคา้บริเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์ ของสาขา 
เมเจอร์ รัชโยธิน มีการตกแต่งสถานท่ีให้เป็นแบบสไตส์นานาชาติ โดยใช้ช่ือว่า Center Point @ Major Ratchayothin มี
ร้านคา้ ศูนยร์วมแฟชัน่ สถานเสริมความงาม ร้านอาหาร นอกจากน้ียงัมีลานกิจกรรมอเนกประสงคก์ลางพื้นท่ี Center Point 
ใหเ้ป็นตลาดนดัสินคา้มือสอง ลานกิจกรรม หรือ มินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย 

แมใ้นช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559 ไดมี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
ซ่ึงโครงการคาดว่าจะเปิดใหใ้ชบ้ริการภายในปี 2563 ในช่วงเวลาน้ียงัส่งผลใหร้ายไดข้องร้านคา้เช่าลดลง อยา่งไรกต็าม
บริษทัคาดว่าเม่ือโครงการแลว้เสร็จ จะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากพื้นท่ีเช่าเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ธุรกิจส่ือภาพยนตร์   

ปี 2559 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการส่ือภาพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

92.46% ธุรกิจจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
โฆษณา 

2. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั 92.46% ธุรกิจจัดจําหน่ายลิขสิท ธ์ิภาพยนตร์เพื่ อฉายในโรง
ภาพยนตร์ เพ่ือจัดทําวีซีดี ดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทาง
โทรทศัน ์

3. บริษทั เอม็ วี ดี จาํกดั 92.46% ธุรกิจจาํหน่ายแผน่วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

4. บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จาํกดั
(บริษทัยอ่ยของ บจก.เอม็ วี ดี) 

91.91% ธุรกิจจาํหน่ายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธ์ิ 

5. บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั 92.46% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 

6. บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั 83.22% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 
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ช่ือบริษทั 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

7. บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติ้ง 
จาํกดั 

41.61% ธุรกิจใหบ้ริการแพร่ภาพสญัญาณดาวเทียมและจดั
จาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

8. บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ 26.42% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวีดีทศัน ์ รวมทั้งงานดา้นบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 

9. บริษทั เอม็วีพ ี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ 
ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั 

36.98% ธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

10. บริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั 55.48% ธุรกิจตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา 

 
บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุน้ร้อยละ 92.46 ในบมจ. เอม็พิคเจอร์สเอน็เตอร์เท 

นเมนท ์ในอดีตบริษทัฯถือหุ้นตรงในบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จาํกดั ซ่ึงจดัจาํหน่ายภาพยนตร์เขา้โรงภาพยนตร์และยงัไดถ้ือ
หุน้ในบริษทั เอม็วีดี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ทก์รุ้ป จาํกดั) บริษทัฯไดท้าํการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย ่างต่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2552 เป็นตน้มา  บริษทัทั้งสองไดอ้ยูภ่ายใตก้าร
บริหารงานของบมจ. เอม็พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่
ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีบริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจส่ือภาพยนตร์ ดงัน้ี 

 บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่างประเทศและ

ภาพยนตร์ไทย ทั้ งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยจะบริหารจัดการจาํนวนภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร์เพื่อให้มีภาพยนตร์เขา้ฉายอยา่งต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดาห์ของปีเพื่อช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัอยา่ง

สมํ่าเสมอแมใ้นช่วงท่ีภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวูด้มีไม่มากนกัโดยบริษทัเอม็พิคเจอร์สจาํกดัจะซ้ือภาพยนตร์จาก

ผูส้ร้างอิสระ บริษทัหนงัจากประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลี จากการเป็นผูน้าํในตลาดโรงภาพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จาํกดัอยูใ่นระดบัท่ีแขง็แกร่ง 

 บจ. เอ็มวดีี ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์

ไทย จดัทาํในรูปแบบ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์จากการบริหารของบริษทั เอม็วีดี จาํกดั ซ่ึงจากเดิมจะบริหารระยะเวลา

การจดัจาํหน่าย (3-4 เดือนหลงัจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดบัราคาขายดีวีดีและวีซีดีท่ีออกสู่ตลาดใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหภ้าพยนตร์สามารถสร้างรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดีโอ

อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดป้รับขนาดของธุรกิจลงตามแนวโนม้ของอุตสาหกรรมโฮม เอน็เตอร์เมนทท่ี์มี

การปรับตวัลดลงจากการแทนท่ีของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอบสนองลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

 บจ. แปซิฟิค มเีดยีเซลล์ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.91 ดาํเนินการจดัจาํหน่าย ใหเ้ช่าแผน่ซีดี แผน่วีดีทศัน์

เก่ียวกบัภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทศัน ์เพลง ดนตรี เกมส์ (บริษทัยอ่ยของบริษทั เอม็วีดี จาํกดั) 
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 บจ. เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย ก่อตั้งปี 2552 โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือการผลกัดนัการสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโตใหแ้ก่วงการภาพยนตร์ใน

ประเทศไทย 

 บจ. ทาเลนต์ วนั ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.22 ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มในปี 2556 มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ

พิมพ ์จดัจาํหน่ายพอ็คเกตบุ๊ค และผลิตภาพยนตร์ไทย  

 บจ. ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย บริษทัน้ีก่อตั้งข้ึนใน

ปี 2557 จากการร่วมทุนกบั 4 บริษทั คือ  บจ.ทรู ไอคอนเทน้ท ์ในกลุ่มทรู แบง็คอค ฟิลม์สตูดิโอ แมท็ช่ิง สตูดิโอ 

พลสั และบมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ บริษทัละ 28.57%โดยคิดเป็นมูลค่าราย

ละ 50 ลา้นบาท และแมท็ช่ิง สตูดิโอ พลสั ลงทุนในสดัส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่า 25 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุน

ตั้งตน้ทั้งหมด 175 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายท่ีจะผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองแรก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก” ออกฉายวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ในโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศ 

 บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ (M Channel)  ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.61 ดาํเนินการเผยแพร่ภาพผา่น

สญัญาณดาวเทียมและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บมจ.เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิม่โดย

วิธีแลกหุน้สามญัท่ีออกใหม่กบั บริษทัฯในปี 2556 

 บจ. เมตาคอกนิช่ัน ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.48%  ดาํเนินการจดัทาํและวางแผนงานเก่ียวกบัโฆษณาออนไลน์

และออฟไลน ์ก่อตั้งข้ึนในปี 2559 บริษทั เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั(มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทั เม

ตาคอกนิชัน่ จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 20,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท เพื่อ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจในกลุ่มบริษทัใหแ้ขง็แกร่งข้ึน ทดแทนช่องทางการผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่ 

VCD/DVD ท่ีกาํลงัปรับตวัลดลง 

 บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวช่ัน (ลาว) ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ดาํเนินการจัดจาํหน่าย

ภาพยนตร์ในประเทศลาว ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัโดยบริษทั เอ็ม 

พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทั เอม็วีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) 

จาํกดั จาํนวน 40,000 หุน้ เป็นเงิน 1.77 ลา้นบาท 

      
ในปี 2559 บริษทัมีรายไดท่ี้เติบโตจากภาพยนตร์ไทย ท่ีผลิตจากบริษทัในเครือเร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซ่ึงจดัไดว้า่ 

เป็นภาพยนตร์ไทยท่ีทาํรายไดสู้งท่ีสุดในรอบปี และมีการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากกว่า
ปี2558  บริษัทมีความตั้ งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนืทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
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ธุรกิจอ่ืน 

เพือ่ต่อยอดธุรกิจบนัเทิงใหค้รบวงจร บริษทัฯไดร่้วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ ส้ินปี 2559 ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกิจที่ประกอบกิจการ 

1. บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 24.89% ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

2. บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50.00% 
(12.45% ทางออ้มผา่น SF) 

ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่า  

3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

33.00% ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

4. บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40.00% ธุรกิจจาํหน่ายบตัรชมกีฬา คอนเสิร์ต และ
งานต่าง ๆ 

5. บจ.พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 49.00% ธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ณ ประเทศ
อินเดีย 

6. บจ.พีวีอาร์ 1.93% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ณ ประเทศอินเดีย 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์  

บริษทัลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ประเภทศูนยก์ารคา้แบบ
เปิดไลฟ์สไตลม์อลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลม์อลลข์นาดกลางใกลก้บัแหล่งชุมชน เพื่อช่วยใหท้ั้งสอง
ฝ่ายเติบโตไปควบคู่กนัโดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผูเ้ช่าหลกัท่ีช่วยดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ขณะท่ีสยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมน้ทซ่ึ์งอยูใ่นช่วงของการขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยใหเ้มเจอร์สามารถขยายสาขาไดง่้ายยิ่งข้ึนเช่นกนั ณ 
ส้ินปี 2559 บริษทัลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 24.89  เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดทะเบียน
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่ว่า SF 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของ บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั 
(มหาชน) (“SF”) จาํนวนไม่เกิน 428,346,412 หุน้ หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ บมจ. 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ครัง ้
ท่ี 1/2559 เม่ือ วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่มการลงทุนในกิจการ และเป็นการลงทุนระยะยาว ซ่ึงถือ
เป็นกลยุทธ์สําคญัของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเส่ียงให้กบับริษทั 
ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดม้ากข้ึน และเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการดาํเนินธุรกิจของ บมจ. 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนทใ์นอนาคต 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯได้มีพฒันาการท่ีสําคญั คือความสําเร็จในการจัดตั้ งกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนท่ีเขา้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วน 
ร้อยละ 33 ของกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี กาํไรท่ีไดม้าจากการขายกองทุน บริษทัฯไดน้าํไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่
บนถนนรัตนาธิเบศร์ และศูนยก์ารคา้เมเจอร์อเวนิวรัชโยธินท่ีเขา้ร่วมลงทุนร่วมกบั บมจ. สยามฟิวเจอร์สดีเวลอปเมนท ์
บริษทัละร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการต่อยอด
ทางธุรกิจในธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองโดยไม่ตอ้งเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นและมีทรัพยสิ์นอยู่ในครอบครองมาก
เกินไป กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วา่  MJLF 

บจ.ไทยทคิเก็ตเมเจอร์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมา
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพ่ือช่วยขยายงานของบริษทัฯไปสู่ช่องทางการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรชมการ
แสดงต่างๆ รวมถึงใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการ
จาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ เช่น บตัรคอนเสิร์ต บตัรชมกีฬา และบตัรโดยสาร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการใชช่้อง
จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และ ไทยทิคเกต็เมเจอร์ ยงัช่วยดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในศูนยก์ารคา้มากข้ึน
อีกดว้ย  

บจ. พวีอีาร์ 

บจ. พีวีอาร์ เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ชั้นนาํรายหน่ึงของประเทศอินเดีย  พีวีอาร์เป็นผูบุ้กเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมลัติเพลก็ซ์รายแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนัเครือข่ายของพีวีอาร์ ประกอบดว้ย 569 โรงภาพยนตร์ 123 สาขาในประเทศอินเดีย ณ 
ส้ินปี 2559 บริษทัฯมีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 1.93  บจ. พีวีอาร์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดีย 
โดยมีอกัษรยอ่วา่ PVRL 

บจ. พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมนต์ 

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษทัฯ กบั บจ.พีวีอาร์ จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2551 
เพื่อประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งในประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นธุรกิจเสริมท่ีดีให้กบั บจ.พีวีอาร์ ไม่เพียงแค่เป็นผูป้ระกอบการโรง
ภาพยนตร์ แต่ยงัมีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ล่ิงแนวบนัเทิงน้ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผูบ้ริโภคในเมืองนิวเดลีซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของสาขาแรก พีวีอาร์บลูโอมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีกมากในเมืองใหญ่ของ
ประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยงัตลาดอินเดียถือเป็นโอกาสทองสําหรับเมเจอร์ ซีนรเพล็กซ์ กรุ้ป ในการเติบโตในต่าง
แดนในตลาดท่ีมีศกัยภ์าพสูงและใหญ่กวา่ประเทศไทยหลายเท่าตวั ณ ส้ินปี 2559 บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 
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บจ. เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จาํกัด 

บริษทัมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ซ่ึงประเทศแรกท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยบริษทัใน
นาม บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัในกมัพูชา จดัตั้ง บจ. เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะท่ีแพล
ตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30 เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์แบรนด ์“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภาพยนตร์
หรูระดบัเวิลด์คลาส 7 โรง และโบวล่ิ์ง 13 เลน 

บจ. เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จาํกัด 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั เปิด
ให้บริการโรงภาพยนตร์ภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินัม” ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จาํนวน 5 โรงท่ี
ศูนยก์ารคา้เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั้งอยูย่่านใจกลางเมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษทั
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 40 

บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (“CJM”) 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทัร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษทั ซีเจ อีแอนดเ์อม็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัเอน็
เตอร์เทนเมน้ทย์กัษใ์หญ่ในเอเชีย ทาํธุรกิจส่ือบนัเทิงครบวงจร โดยเฉพาะดา้นภาพยนตร์ ซีเจ อีแอนดเ์อม็ เป็นบริษทัผูผ้ลิต
และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี การร่วมทุนคร้ังน้ีภายใตช่ื้อ บริษทั ซีเจเมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศบริษทัไดถื้อหุน้เป็นจาํนวน 245 หุ้น มูลค่าเท่ากบั2.45 
ล้านบาท  โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน  จากการประเมินอํานาจการควบคุมและ
ผลตอบแทนเงินลงทุนใน บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กลุ่มกิจการจดัเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมและบริษทัใช้
วิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในขอ้มูลทางการเงินรวม และเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเมน้ท ์ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 6,500 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้10,000 บาทต่อหุน้ โดยบริษทั
ไดล้งทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจาํนวนเงิน31.85 ลา้นบาท ผลงานภาพยนตร์เร่ืองแรกคือ “20 
ใหม่ยเูทิร์นวยั หวัใจรีเทิร์น” ซ่ึงเขา้ฉายภายในเดือนธนัวาคม 2559 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือการทาํศูนยร์วมความบนัเทิง ในนาม 
“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้ าแข็ง ในนาม “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอนโ์บวล์”และ “ซบั ซีโร่” เป็นบริการบนัเทิงหลกัท่ีจะดึงลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขา สาํหรับพื้นท่ี
ส่วนท่ีเหลือภายในสาขา จะถูกจดัสรรให้กบักิจการร้านคา้ภายนอกเช่าดาํเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   จะคดัสรร
เฉพาะร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้และบริการประเภทท่ีเสริมและสนบัสนุนใหส้าขามีความหลากหลายของสินคา้และความครบ
วงจรในงานบริการเพื่อความบนัเทิงมากข้ึน ทั้งน้ีสินคา้และบริการนั้นจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ
และรสนิยมของกลุ่มลูกคา้ของโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งเป็นหลกั  

การขยายสาขาในแต่ละคร้ัง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ความสําคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตั้ งเป็นสําคญั สาขาของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยู่บนทาํเลทองในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั ใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษาและ
สถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้
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แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ลว้นเป็นโอกาสทางการคา้ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ในการสร้าง
ฐานลูกคา้และธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์งใหก้วา้งข้ึน โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดย้ึดนโยบายการวางรูปแบบ
ของสินคา้และบริการท่ีหลากหลายในทุกสาขา ทาํให้บริเวณพื้นท่ีใหบ้ริการในแต่ละสาขาแวดลอ้มดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีเป็นบริการเพ่ือความบนัเทิงหลกั  

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจาํแนกตามรูปแบบการดาํเนินธุรกิจออกได้
เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง ในลกัษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็น
เจา้ของอาคารและจดัสรรพื้นท่ีส่วนใหญ่เพือ่ธุรกิจหลกัคือโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือใหเ้ช่า
สาํหรับร้านคา้ต่างๆ และกาํหนดพื้นท่ีบางส่วนให้เป็นพื้นท่ีใชส้อยส่วนกลางรวมทั้งลานจดักิจกรรมการตลาด (Promotion 
Hall)  

จุดเด่นท่ีสาํคญัของการเป็น Standalone Complex ทาํใหมี้ความคล่องตวัอยา่งมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นท่ี
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคล่องตวัในการกาํหนดเวลาเปิด-
ปิดอาคารซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาเปิดให้บริการและโอกาสการทาํรายได ้การวางผงัโครงสร้างพื้นท่ีบริการแต่ละส่วนอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้เช่า รวมทั้งการทาํกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้และสนบัสนุนยอดขายในแต่
ละสาขา  

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

รูปแบบท่ี 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะดาํเนินการเช่าพื้นท่ีบางส่วนภายในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ การเช่าพื้นท่ีทาํให้มีขอ้จาํกดัในดา้นของขนาดพื้นท่ีให้บริการ ดังนั้นบริการหลกัท่ีมีในสาขาจะเปิดให้บริการ
ส่วนโรงภาพยนตร์เป็นหลักและจัดสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพื่อให้เช่าช่วงสําหรับเป็นร้านคา้
ให้บริการ ยกเวน้บางสาขา หากได้พื้นท่ีเช่าท่ีมีขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทาํเลก็จะเปิดให้บริการทั้ งโรง
ภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพื้นท่ีบางส่วนสาํหรับใหเ้ช่าช่วงต่อ (หากมีพื้นท่ีเหลือ)  

ในรูปแบบของสาขา  บริษทัฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

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

ดาํเนินการโดยบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 

โครงสร้างรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้าแขง็ 
3. ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา 
4. ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่าและบริการ 
5. ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

 
1  ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business) 

1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1.1.1 โรงภาพยนตร์ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์  เป็นโรงภาพยนตร์ในระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาท่ี
เปิดให้บริการจะถูกกาํหนดให้มีโรงภาพยนตร์โดยเฉล่ียจาํนวน 2 โรงขึ้นไป ทั้ งน้ีเพื่อให้สามารถรองรับกับจาํนวน
ภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายไดห้ลายเร่ืองในวนัและเวลาเดียวกนั ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้พิ่มทางเลือกและความสะดวกในการ
เลือกชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกคา้ โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ระดบัพรีเม่ียม เพียบพร้อมดว้ยการตกแต่งสถานท่ีหรูหรา สวยงาม 
และการบริการท่ีประทบัใจลูกคา้ยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีสาขารวมทั้งส้ิน 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็นสาขาในประเทศ
ไทย จาํนวน 110 สาขา 662 โรงภาพยนตร์ ตั้ งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 40 สาขา และต่างจงัหวดัจาํนวน 70 
สาขา และสาขาในต่างประเทศ  3 สาขา ได้แก่ ประเทศกมัพูชา 1 สาขา 7 โรงภาพยนตร์ และประเทศลาว 2 สาขา 9โรง

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 6,264        71.6     5,920        69.0     5,785        67.1     5,265        68.3     

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,287        14.7     1,224        14.3     1,127        13.1     1,063        13.8     

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ลล่ิงและคาราโอเกะ 429           4.9       454           5.3       481           5.6       429           5.6       

4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 477           5.5       522           6.1       520           6.0       482           6.2       
5. ส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 288           3.3       460           5.4       710           8.2       474           6.1       

รวมรายได้ 8,745        100.0   8,580        100.0   8,623        100.0   7,713        100.0   

หมายเหต ุตวัเลขรายได้แต่ละส่วนงานธุรกิจในตารางขา้งตน้ได้มีการสุทธิรายการระหว่างกันแล้ว

กลุ่มธุรกจิ

ประจําปี 2558 ประจําปี 2557 ประจําปี 2556ประจําปี 2559
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ภาพยนตร์ มีแบรนด์ในเครือทั้งหมด 10 แบรนด ์สามารถรองรับจาํนวนผูช้มไดท้ั้งส้ิน  158,542  ท่ีนัง่ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละ
สาขา ดงัน้ี 

1) โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน  82 สาขา 447 โรงภาพยนตร์ 106,134 ท่ีนัง่ แบ่งเป็น 

1.1 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  26 สาขา  

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

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

2.  Lifestyle Mall 1. สาขาแจง้วฒันะ 
2. สาขาเพชรเกษม 

5 
6 

1,040 
1,746      2 สาขา 

3.  Hypermarket 1. สาขาบางกะปิ 10 2,256 

     9 สาขา 2. สาขาศาลายา 5 1,003 

  3. สาขาธญับุรี 4 1,020 

  4. สาขาโลตสันวนคร 4 1,194 

  5. สาขาโลตสัศรีนครินทร์ 5 1,259 

 6. สาขาบ๊ิกซีมหาชยั 5 1,168 

 7.สาขาโลตสับางใหญ่ 8 2,050 

 8.สาขาโลตสันครปฐม 4 890 

 9.สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 4 912 
4.  Department Store   
     11 สาขา 

1. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์
 
7 

 
1,476 

2. สาขาบางนา 10 1,954 

3. สาขาพระราม 2 9 1,710 

4. สาขาพระราม 3 9 2,596 

5. สาขานนทบุรี 7 827 

6. สาขารามคาํแหง 7 2,114 

7. สาขาสาํโรง 12 2,228 

 8. สาขาสามเสน 6 1,505 
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ประเภทสถานท่ีตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

 9. สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ 11 1,973 

 10. สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 10 1,701 

 11.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 5 1,165 

รวม 205 46,588 
 
1.2 สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  56 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.  Hypermarket 1. สาขานครสวรรค ์ 5 1,138 

     36 สาขา 2. สาขาพิษณุโลก 4 1,067 

  3. สาขาสมุย 3 918 

  4. สาขาชลบุรี 4 1,063 

  5. สาขากระบ่ี 4 1,134 

  6. สาขาอยธุยา 4 1,313 

  7. สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,144 

  8. สาขาโลตสับา้นโป่ง 5 1,442 

  9. สาขาอมตะนคร 5 1,310 

 10.สาขากาํแพงเพชร 4 1,008 

 11.สาขาบ๊ิกซีจนัทบุรี 5 1,338 

 12.สาขาบ๊ิกซีร้อยเอด็ 5 1,277 

 13.สาขาโลตสัแกลง 4 1,079 

 14.สาขาบ๊ิกซีสุพรรณบุรี 4 1,068 

 15.สาขาโลตสัหนองบวัลาํภู 4 994 

 16.สาขาโลตสันครสวรรค ์ 4 972 

 17.สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,711 

 18.สาขานครศรีธรรมราช 4 971 

 19.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 4 839 
 20.สาขาบ๊ิกซีนครพนม 2 616 
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 21.สาขาบ๊ิกซีปราจีนบุรี 2 712 
 22.สาขาบ๊ิกซีน่าน 2 498 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

 23.สาขาโลตสัขอนแก่น ประตูนํ้ า 5 1,041 
 24. สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 5 1,101 
 25. สาขาบ๊ิกซีราชบุรี 4 948 
 26. สาขาพะเยา 3 652 
 27. สาขาบ๊ิกซีระนอง 3 694 
 28. สาขาโลตสัสตูล 3 707 
 29. สาขาโลตสันาดี 3 669 
 30. สาขาบ๊ิกซีบุรีรัมย ์ 5 1,329 
 31. สาขาบ๊ิกซีลาํปาง 4 866 
 32. สาขาโลตสัพยคัฆภูมิพิสัย 2 398 
 33. สาขาบ๊ิกซีบา้นไผ ่ 2 546 
 34. สาขาโลตสัจะนะ 2 456 
 35. สาขาบ๊ิกซีสิชล 2 456 
 36. สาขาโลตสัประจวบคีรีขนัธ ์ 2 192 
2.  Lifestyle Mall 1. สาขาพทัยา 8 1,748 

     2 สาขา 2. สาขาหวัหิน 4 1,404 

3.  Department Store 1. สาขาเชียงใหม่ 7 1,843 

     18 สาขา 2. สาขาอุดรธานี 8 2,120 

 3. สาขาอุบลราชธานี 5 826 

 4. สาขาสระบุรี 4 1,100 

 5. สาขาเชียงราย 5 1,231 

 6. สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,566 

 7. สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,169 

 8. สาขาโรบินสันสระบุรี 6 1,317 

 9.สาขาโรบินสันสกลนคร 4 856 

 10.สาขาเดอะ สกาย อยธุยา 4 951 

 11.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 10 2,435 

 12.สาขาโรบินสันร้อยเอด็ 4 961 
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 13.สาขาพงังา 3 634 

 14.สาขาโรบินสันมุกดาหาร 4 1,016 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

 15.สาขาเซ็นทรัลระยอง 8 1,530 

 16.สาขาสหไทย สุราษฎธ์านี 7 1,408 

 17.สาขาเซ็นทรัลสมุย 3 672 

 18.สาขาแจ่มฟ้า ลาํพนู 4 1,092 

รวม 242 59,546 

2) โรงภาพยนตร์อีจีวี  ซีนีม่า  จาํนวน 13 สาขา 61 โรงภาพยนตร์ 13,281 ท่ีนัง่ 

2.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  4 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครืออีจีว ี
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1. สาขาออ้มใหญ่ 5 1,224 

    2 สาขา 2. สาขาบ๊ิกซีสมุทรปราการ 2 348 

2. Department Store 1. สาขาซีคอนบางแค 10 1,832 

   2 สาขา 2. สาขาลาดพร้าว 7 908 

รวม 24 4,312 

2.2) สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  9 สาขา 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครืออีจีว ี
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1.สาขาโลตสัขอนแก่น 5 1,228 

    8 สาขา 2.สาขาแม่สอด 4 1,184 

 3.สาขาโลตสัสงขลา 5 1,243 
 4.สาขาโลตสันครศรีธรรมราช 4  876 

 5.สาขาบ๊ิกซี อุดรธานี 4  844 

 6.สาขาโลตสั สุราษฎร์ธานี 
7. สาขาโลตสัพิมาย 
8. สาขาบ๊ิกซีลาํพนู 

6 
2 
3 

1,298 
377 
738 

2. Department Store 1 สาขา 1. สาขาศรีราชา 4 1,181 

รวม 37 8,969 
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3) สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครือพารากอน 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาสยามพารากอน 16 4,476 

4) สาขาในเครือเอสพลานาด จาํนวน 2 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครือเอสพลานาด 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

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

5) สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 7 สาขา 

 5.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 3 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครือซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สาขาซีคอน ศรีนครินทร์ 14 3,311 
   3 สาขา 2. สาขาพรอมานาด 8 1,911 
 3. สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล ์ 8 1,232 

รวม  30 6,454 

 5.2) สาขาในต่างจงัหวดั จาํนวน 4 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครือซีนีเพล็กซ์ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาโคราช 10 2,548 
   3 สาขา 2. สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 5 1,051 
 3. สาขาบลูพอร์ต หวัหิน 6 1,203 
2.Lifestyle Mall  1 สาขา 1. สาขาอยธุยา ซิต้ีพาร์ค 6 1,500 

รวม  27 6,302 
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6) สาขาในเครืออ่ืนๆ จาํนวน 5 สาขา 

 6.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 4 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครืออ่ืน  ๆ
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 8 1,550 
   4 สาขา 2. สาขาเมกา บางนา 15 3,445 
 3. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 8 1,436 

 4. สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต ์ 12 2,365 

รวม  43 8,796 

 6.2) สาขาในต่างจงัหวดั จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในเครืออ่ืน  ๆ
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1 สาขา 1. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 10 2,361 
รวม  10 2,361 

7) สาขาในต่างประเทศ จาํนวน 3 สาขา 

ประเภทสถานท่ีตั้ง สาขาในต่างประเทศ 
 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จํานวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 3 สาขา 1. สาขาอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูา 7 1,578 
 2. สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศ

ลาว 
5 1,148 

 3. สาขาปากเซ ประเทศลาว 4 1,087 
รวม  16 3,813 

ลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ท่ี
สวยงามหรูหราทนัสมยัหลากรูปแบบแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ในเร่ืองของเกา้อ้ีนัง่ชมภาพยนตร์จะมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 
และมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา การจดัวางเกา้อ้ีภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบนัได และแบบ Stadium รวมทั้งการวาง
เกา้อ้ีสลบัช่องไฟระหวา่งแถว ทาํใหไ้ม่เกิดการบงักนัระหว่างแถวหนา้และแถวหลงั อีกทั้งเพ่ิมพื้นท่ีระหวา่งแถวหนา้และ
แถวหลงัใหก้วา้งยิง่ข้ึน เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีสาขาส่วนใหญย่งัจดัใหมี้
บริการหอ้งวีไอพ ี และมุมกาแฟรับรองลูกคา้ รวมถึงการใหบ้ริการนวดแบบสปาดว้ยเกา้อ้ีไฟฟ้าอยา่งดี เพื่อใหลู้กคา้รู้สึก
ผอ่นคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกดว้ย 
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ในดา้นเคร่ืองมือและอปุกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ทุกสาขา ไดติ้ดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ Mega Screen ท่ีมีขนาดหนา้กวา้งตามขนาดความกวา้งภายในโรงภาพยนตร์ ทาํใหผู้ช้มสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนใน
ทุกตาํแหน่งท่ีนัง่ และล่าสุดกมี็นวตักรรมการชมภาพยนตร์ท่ีเรียกวา่ Screen X เป็นเทคโนโลยใีนการฉายภาพยนตร์ดว้ย
จอ Ultra Wide Screen 270 องศา รอบทิศทาง  เป็นจอจากขอบล่างจรดเพดานในรูปแบบเดียวกบัจอไอแมก็ซ์ โดยใชร้ะบบ
การฉายภาพยนตร์จาก 3 ทิศทาง ดว้ยเคร่ืองฉายภาพยนตร์ 9 ตวั มาพร้อมกบัระบบเสียง Dolby Atmos ท่ีใหเ้สียงสามมิติ
รอบทิศทาง และลาํโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งความสมบรูณ์แบบทนัสมยัดา้นเทคโนโลยรีะบบเสียงในระบบ All Digital 
Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวตักรรมเทคโนโลยคีวาม
บนัเทิงครบรสทั้งภาพ แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอร์สกรีน ท่ีมีความละเอียดคมชดั สมจริง กวา่ระบบดิจิตอลทัว่ไปถึง 
30% ผา่นเคร่ืองฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ 

“โรงภาพยนตร์ จอยกัษ์ ไอแมกซ์” 

เป็นโรงภาพยนตร์จอยกัษแ์ห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ ภายในโรงภาพยนตร์
สามารถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 491 ท่ีนัง่ เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กวา้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร 
พร้อมดว้ยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทาํใหภ้าพและเสียงท่ีถ่ายทอดคมชดัเหมือนเขา้อยูใ่น
เหตุการณ์จริง และปัจจุบนัทางเมเจอร์ยงัไดน้าํระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขา้มาซ่ึงเป็นระบบการฉายในรูปแบบ
ใหม่ท่ีใหภ้าพคมชดักวา่ปกติถึง 10 เท่า พลงัเสียง Digital Surround 12,000 วตัต ์ปัจจุบนัเมเจอร์ ซินีเพลก็ซ์ไดเ้ปิดใหบ้ริการ
โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ จาํนวน 6 สาขา ประกอบดว้ย สาขาพารากอน,สาขารัชโยธิน,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, 
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และสาขาเซ็นทรัลอีสวิลล ์รองรับผูเ้ขา้ชมไดร้วม 2,594 ท่ีนัง่ 

ปัจจุบนัราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉล่ีย 250-450 บาทสาํหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 200-400 บาท สาํหรับ
ภาพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตามประเภทของเกา้อ้ีท่ีใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภาพยนตร์แต่
ละเร่ืองใชเ้วลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่โมง นอกจากน้ีโรงภาพยนตร์จอยกัษไ์อแมกซ์ยงัสามารถรองรับ
การฉายภาพยนตร์ฮอลลีวดูความยาว 2-3 ชัว่โมงไดเ้พือ่ความบนัเทิงอยา่งต่อเน่ือง 

“โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ เป็นท่ีแรก โรงภาพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลก
ภาพยนตร์ ท่ีจะใหลู้กคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น ภาพ แสง สี เสียง สมัผสั และกล่ิน เอฟเฟคต่าง ๆดว้ยการ
เพิม่ความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะ พร้อมเอฟ็เฟ็กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 
3 มิติ ซ่ึงเอฟ็เฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเป็นอยา่งดี เพิ่มความต่ืนเตน้ใหก้บัภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นการขยบัของเกา้อ้ี ลม
เป่า ละอองนํ้ า กล่ิน แรงสัน่สะเทือน สะกิดขา สะกิดหลงัและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์
สกรีน ท่ีใหภ้าพคมชดัสมจริงภาพท่ีฉายเป็นระบบ Master image 3D พร้อมแว่นตาบางเบาท่ีรับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติ
เท่านั้น  สาํหรับภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้นเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยกัษท่ี์หลายคนช่ืนชอบ
แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ท่ีเป็น Simulator ทัว่ๆไป เช่นท่ี Dream world หรือ Siam Ocean World ท่ีฉายหนงัเพียง 7 นาที
เท่านั้นหรือแมก้ระทัง่ภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถทาํ 4D Effect ไดเ้ช่นกนั โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้มได้
สูงสุดถึง 140 ท่ีนัง่ ราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉล่ียประมาณ 350 - 500 บาท ปัจจุบนั เมเจอร์ฯ เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX 
ทั้งส้ิน 9 สาขา คือ สาขาพารากอน, สาขารัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, 
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สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต,์ สาขาพรอมานาด ,สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล ์ ,สาขเ้ดอะมอลลโ์คราช และสาขาอิออนมอลล ์ กรุง
พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

ในดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้มาใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ คาํนึงเป็นพิเศษ 
และถือเป็นหลกัการสาํคญัของงานบริการท่ีจะตอ้งมี โดยจะเห็นไดจ้ากการเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการออกแบบโรงภาพยนตร์ใหมี้
ทางเดินดา้นนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกนัไม่สับสน  ซ่ึงจะตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นสาขาท่ีเป็น Standalone เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไวใ้นอาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ขออนุญาตกบัทางราชการเลย และต่อเช่ือมกบัทางหนี
ไฟ โดยเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟท่ีสามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดท้นัที ขอ้สําคญัทางเดิน
โดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพ่ือความสวา่งหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน สาํหรับสาขาท่ีอยูต่ามอาคาร
ของผูอ่ื้น ทางบริษทัฯ ก็จะคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกัการเดียวกบัอาคารท่ีเป็นของบริษทัฯ เอง ทางเดินไม่
มืดมีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดร้อบถึงกนัโดยตลอด ไม่สับสน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในจุดต่างๆและเคร่ืองมือตรวจจบัอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูม้าใชบ้ริการอีกดว้ย 

การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  มีลกัษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดงัน้ี 

1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ ท่ีสํ าคัญ คือระบบการฉายภาพและระบบ เสียง  หรือจะเรียกรวมว่าเป็น 
ผูล้งทุนใน Hardware โดยเจา้ของภาพยนตร์หรือผูส้ร้างภาพยนตร์จะเรียกเป็น ผูล้งทุนใน Software 

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

3. รายไดจ้ากค่าบตัรชมภาพยนตร์ ทางเจา้ของโรงภาพยนตร์จะเป็นผูเ้กบ็จากผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่า
ตัว๋หนังท่ีไดรั้บมาให้กบัเจา้ของภาพยนตร์ โดยเฉล่ียในอตัราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งน้ีรายไดส่้วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 55 ของรายได้รวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัมีรายได้เสริมจากการขาย
เคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) และรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชิก (M-Generation Cash Card )ซ่ึงเป็นบริการเสริม
ท่ีสนบัสนุนยอดขายตัว๋หนงัไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. รายไดท่ี้มีบทบาทสาํคญัอีกรายการหน่ึงคือรายไดจ้ากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (On-screen Advertising) 
และพื้นท่ีใชส้อยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจา้ของสถานท่ีรวมถึงการไดรั้บเงินสนบัสนุนทาํกิจกรรมร่วมกบัเจา้ของสินคา้
ต่างๆ (Sponsorship)  

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

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

 1.1.2  สาขาและทาํเลที่ตั้ง 
สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั มีพื้นท่ีใหบ้ริการครอบคลุมแหล่งชุมชนจาํนวนมาก สรุปไดด้งัน้ี 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สาขา สถานทีต่ั้ง 
1. สาขาป่ินเกลา้ เลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขา้มศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซา ป่ินเกลา้ 
2. สาขาสุขมุวิท เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขมุวิทปากซอยสุขมุวิท 61 
3. สาขารัชโยธิน เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ี้แยกรัชโยธิน 
4. สาขารามคาํแหง เลขท่ี 73 ถนนรามคาํแหงใกลเ้ดอะมอลล ์3 รามคาํแหง 
5. สาขาแจง้วฒันะ โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้า้งบ๊ิกซี 
6. สาขารังสิต 
 

เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก  
ใกลศู้นยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

7. สาขาพระราม 3 ชั้น 7 และชั้น 8  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 
8. สาขาบางนา ชั้น 6  อาคารเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 
9. สาขาบางกะปิ ชั้น 3  อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ 
10. สาขาพระราม 2 ชั้น 4  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 
11. สาขานนทบุรี ชั้น 4 , 6 หา้งริเวอร์ พลาซ่า ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 
12. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ถนนรามอินทรา 
13. สาขาเพชรเกษม ชั้น 2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ 
14. สาขาสาํโรง ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้อิมพเีรียล เวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ 
15. สาขาศาลายา ชั้น 1 ของหา้งเทสโก-้โลตสั บนถนนพทุธมณฑลสาย 5 
16. สาขาธญับุรี ชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6 ตาํบลรังสิต อ. ธญับุรี จ.ปทุมธานี 
17. สาขาโลตสันวนคร ชั้น3 อาคารเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธานี 
18. สาขาโลตสัศรีนครินทร์ ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่จ.สมุทรปราการ 
19. สาขาสามเสน เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต 
20. สาขามหาชยั เลขท่ี 79 อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชยั จ.สมุทรสาคร 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 
21. สาขาพาราไดซ์ เลขท่ี 61 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
22.สาขาเมกา ซีนีเพลก็ซ์ 
 

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

23.สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนนี 
24.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ชั้น 3 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต 
25.สาขาโลตสับางใหญ่ อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
26.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 
 

อาคารศนูยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.สมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10280 

27.สาขาซีคอนบางแค ชั้น 4 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค ถนนเพชรเกษม 
28.สาขาลาดพร้าว ชั้น 7 อาคารศูนยก์ารคา้ อิมพีเรียล เวิลด ์ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 
29.สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 4 อาคารศูนยก์ารคา้ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
30.สาขาออ้มใหญ่ ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ จ.นครปฐม 
31.สาขาพารากอนซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1 
32.สาขาเอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 
33.สาขาเอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 56 อาคารศนูยก์ารคา้เอสพลานาด  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ   
งามวงศว์าน แคราย อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000  
34.สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 
 

ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

35.สาขาเซ็นทรัล เวสตเ์กต 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6 ต.เสาธง
หิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

36.สาขาเดอะ พรอมานาด 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เดอะ พรอมานาด เลขท่ี 587,589 ถ.รามอินทรา  แขวงคนันายาว  
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

37.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสตว์ิลล ์
 

อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐม์นู
ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

38. สาขาโลตสันครปฐม 
 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ตาํบลสนามจนัทร์ อ.เมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม 73000 

39. สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130 

40. สาขาบ๊ิกซีสมุทรปราการ 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวิท ต.ปากนํ้ า อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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สาขาในเขตต่างจงัหวดั  

สาขา สถานทีต่ั้ง 
1. สาขาเชียงใหม่ ชั้น 4  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จ.เชียงใหม่ 
2. สาขานครสวรรค ์ ชั้น 3  อาคารวิถีเทพ จงัหวดันครสวรรค ์
3. สาขาอุดรธานี ชั้น 5  ศูนยก์ารคา้เจริญศรี คอมเพลก็ซ์ จ.อุดรธานี 
4. สาขาฉะเชิงเทรา ชั้น 2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟ จ.ฉะเชิงเทรา 
5. สาขาอุบลราชธานี ชั้น 3 เอส เคชอ้ปป้ิง พาร์ค จ.อุบลราชธานี 
6. สาขาหวัหิน ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้มาร์เกต็ วิลเลจ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
7. สาขาสมุย ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
8. สาขาพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก จ.พิษณุโลก 
9. สาขาพทัยา ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พทัยา จ.ชลบุรี 
10. สาขาชลบุรี ชั้น 2 อาคารบ๊ิกซีสาขาชลบุรี 
11. สาขากระบ่ี ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขากระบี่ 
12. สาขาอยธุยา ชั้น 2 ของหา้งบ๊ิกซี บนถนนสายเอเชีย จ.อยธุยา 
13. สาขาเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ของหา้งโลตสับนถนนเกตุปัญญา จ.เพชรบูรณ์ 
14. สาขาโลตสับา้นโป่ง ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 110 หมู่5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 
15. สาขาอมตะนคร ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู่ 5 ต.คลองตาํหรุอ.เมือง จ.ชลบุรี 
16. สาขาสระบุรี เลขท่ี 179/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
17. สาขาเชียงราย เลขท่ี 99/9 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย 
18 .สาขากาํแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 
19. สาขา เซ็นทรัลพิษณุโลก ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขท่ี 9/99  หมู่ท่ี 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก 
20. สาขาจนัทบุรี ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จนัทบุรี 
21.สาขานครศรีธรรมราช 
 

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

22.สาขาบ๊ิกซีร้อยเอด็ 320 หมู่ท่ี 10 ตาํบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 
23.สาขาโลตสัแกลง อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 แลขท่ี 279/1 ถ.สุขมุวิท อ.แกลง จ.ระยอง 
24.สาขาบ๊ิกซีสุพรรณบุรี ชั้น 2 หา้งบ๊ิกซี เลขท่ี 140/20 ถ.มาลยัแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
25.สาขาโลตสัหนองบวัลาํภู อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 36 หมู่ 2 ต.ลาํภู อ.หนองบวัลาํภู จ.หนองบวัลาํภู  
26.สาขาเดอะสกาย อยธุยา 
 

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

27.สาขาโลตสันครสวรรค ์
 

เลขท่ี 124/12 หมู่ท่ี 10 หา้งเทสโก ้โลตสั ตาํบลวดัไทร อ.เมือง  
จงัหวดันครสวรรค ์

28.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ชั้น5  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
29.สาขาโรบินสันสระบุรี 
 

ชั้น2 ศูนยก์ารคา้โรบินสนั หอ้ง 235 เลขท่ี 99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชนั อ.เมืองสระบุรี  
จ.สระบุรี 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 
30.สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เลขท่ี 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 
31.สาขาโรบินสันสกลนคร หา้งโรบินสัน 88/8 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
32.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิชย ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
33.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 
 

อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 
72000 

34.สาขาโลตสัสงขลา อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต.เขารูปชา้ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 
35.สาขาบ๊ิกซีนครพนม 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หอ้งเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2  
ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 

36.สาขาบ๊ิกซีศรีมหาโพธิ 
 

618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  
จ.ปราจีนบุรี 25140 

37.สาขาโรบินสันร้อยเอด็ อาคารศนูยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
38.สาขาพงังา 
 

อาคารหา้งสรรพสินคา้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง  
อ.เมือง จ.พงังา 82000 

39.สาขาโรบินสันมุกดาหาร 
 

อาคารศนูยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยางกรู ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

40.สาขาโคราช ชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ถนนมิตรภาพ จงัหวดันครราชสีมา  
41.สาขาศรีราชา ชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
42.สาขาโลตสัขอนแก่น ชั้น 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น 
43.สาขาโลตสัแม่สอด อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 17 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
44.สาขาโลตสันครศรีธรรราช 
 

อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

45.สาขาเซ็นทรัลระยอง 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1  
ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

46.สาขาบ๊ิกซีน่าน 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน 
 อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 

47.สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี 
 

อาคารศนูยก์ารคา้สหไทย การ์เดน้ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี   เลขท่ี 528/1  
ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

48.สาขาบ๊ิกซีอดุรธานี 1 
 

ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
41000 

49.สาขาโลตสั สุราษฏร์ธานี 
 

อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง
สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000 

50.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84320 

51.สาขาโลตสัขอนแก่น 1 เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 
52.สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต.ตาํบล 
หาดใหญ ่อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

53. สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ตาํบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี  
จ.ลพบุรี 15000 

54. สาขาบ๊ิกซีราชบุรี 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ตาํบลโคกเหนือ  
อ.เมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000 

55. สาขาพะเยา 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เจริญภณัฑ ์ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ เลขท่ี 127  
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตาํบลเวียง อ.เมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 56000 

56. สาขาบ๊ิกซีระนอง 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางนอน  
อ.เมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 

57. สาขาโลตสัสตูล 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2 ตาํบลยา่นซ่ือ อ.ควนโดน  
จงัหวดัสตูล 91160 

58. สาขาโลตสันาดี 
 

อาคารศนูยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ตาํบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี  
จงัหวดัอุดรธานี 41000 

59. สาขาบ๊ิกซีบุรีรัมย ์
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ตาํบลอิสาณ  
อ.เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 

60. สาขาบ๊ิกซีลาํปาง 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์าํปาง-งาว ต.สบตุ๋ย  
อ.เมืองลาํปาง จ.ลาํปาง 52000 

61. สาขาโลตสัพิมาย 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
30110 

62. สาขาโลตสัพยคัฆภูมิพิสัย 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
44410 

63. สาขาบ๊ิกซีบา้นไผ ่
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 
40110 

64. สาขาโลตสัจะนะ อาคารศนูยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
65. สาขาบ๊ิกซีสิชล 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช 80120 

66. สาขาโลตสัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั  
อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

67. สาขาอยธุยา ซิต้ีปาร์ค 
 

อาคารศนูยก์ารคา้อยธุยาซิต้ีพาร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย  
ตาํบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

68. สาขาบลูพอร์ต 
 

อาคารศนูยก์ารคา้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บา้นหนองแก 
ตาํบลหนองแก อ.หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

69. สาขาแจ่มฟ้าลาํพนู 
 

ศูนยก์ารคา้แจ่มฟ้า ช็อปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลาํพูน  
จ.ลาํพนู 51000 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 
70. สาขาบ๊ิกซีลาํพนู 
 

อาคารศนูยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี200 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นกลาง  
อ.เมืองลาํพูน จ.ลาํพนู 51000 

   สาขาในต่างประเทศ 

สาขา สถานทีต่ั้ง 
1. สาขาอิออน มอลล ์
 

อาคารศูนยก์ารคา้อิออน มอลล ์เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ 
เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

2. สาขาเวียงจนัทน ์
 

เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ช้อปป้ิงมอลล์  ถนนคูเวียง หมู่บา้นนนชาน เมืองศรีสัตตนาค  
นครหลวงเวียงจนัทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. สาขาปากเซ 
 

อาคารศูนยก์ารคา้เฟรนดชิ์ปมอลล ์ บา้นแกว้สัมพนัธ์ เมืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิ 
นครหลวงเวียงจนัทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 1.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิดให้บริการทุกวนัตั้ งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 
ชัว่โมงต่อวนั โดยเฉล่ียหนงั 1 เร่ืองใชเ้วลาในการฉายประมาณ  2-3 ชัว่โมง ทาํให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทาํรอบ
ฉายได้เฉล่ีย 4 ถึง 7 รอบต่อวนั การวางโปรแกรมหนังจะถูกกาํหนดโดยจาํนวนหนังใหม่ท่ีจะเขา้ฉายในแต่ละสัปดาห์ 
(Movie Line up) และหนงัท่ีอยูร่ะหว่างฉาย ซ่ึงโดยเฉล่ียในแต่ละสัปดาห์จะมีหนงัใหม่เขา้ฉายประมาณ 5-6 เร่ือง และหนงั
แต่ละเร่ืองจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉล่ียประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านั้นข้ึนอยูก่บักระแสความนิยมของ
หนงั 

 1.1.4  ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ดาํเนินนโยบายผกูพนัธมิตรกบัทุกค่ายบริษทัตวัแทนภาพยนตร์ เปิด
กวา้งให้ทุกค่ายนาํภาพยนตร์เขา้ฉายดว้ยเง่ือนไขการแบ่งรายไดค่้าบตัรเขา้ชมท่ีต่างกนัข้ึนอยู่กบัความนิยมของภาพยนตร์
เร่ืองนั้นๆ จะเห็นไดว้่าภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในปี 2559 มีจาํนวน 307  เร่ือง หรือเฉล่ียมีภาพยนตร์เขา้ใหม่ทุกสัปดาห์ๆ ละ 4-6 
เร่ือง ซ่ึง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตอ้งการของผูช้มเขา้ฉาย
ทั้ งหมด 283 เร่ือง หรือร้อยละ 92 ของภาพยนตร์ทั้ งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานข้ึนโดยมี
รายละเอียดประกอบ ดงัน้ี 

ประเภทของภาพยนตร์ จาํนวนทีฉ่ายทั้งหมด(เร่ือง) 
จาํนวนทีฉ่ายใน 

เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เร่ือง) 
รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ 269 249 
ภาพยนตร์ไทย 38 34 
รวมภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายทั้งหมด¹ 307 283 
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 1.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์จะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสาขาและประเภทของเกา้อ้ีนัง่ท่ีใหค้วามสะดวกสบายระหว่าง
การชมภาพยนตร์ท่ีต่างกนั  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ ,เอสพลานาด ,หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,ควอ
เทยีร์ ซีเนอาร์ต ,เวสเกตต์ซีนีเพล็กซ์ ,อีสวลิล์ซีนีเพลก็ซ์ ,พรอมานาดซีนีเพล็กซ์และซีนีเพล็กซ์ 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Normal มาตรฐาน 90-320 
Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทา้แขนได ้ 110-260 
Premier 120-250 
Privilage Seat 220-400 
First class เกา้อ้ีนัง่แบบพบัท่ีเทา้แขนไดบ้นชั้นลอย 230-270 
Hall Of  Frame 300-320 
Emperor chair เกา้อ้ีประเภทปรับเอนนอนยดืขาได ้, Quartier Chair 300-420 
Opera chair  เกา้อ้ีคู่ขนาดกวา้ง  350-1140 
Mega Milano Chair 350-370 
Ultima chair 400 
Milano Twin Seat , Galleria , Opera Deco (เกา้อ้ีคู่) 600-640 
Ultimate Chair (เกา้อ้ีคู่) (Imax) 600-1200 
Q CoCoon Chair 800-1000 
Ultra Screen 900-1100 
Ultra Screen (Pair) 1000-2000 
Q CoCoon Chair (เกา้อ้ีคู่) 1500-1900 

โรงภาพยนตร์ในเครืออีจวี ีและไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Normal มาตรฐาน 100-240 
Honeymoon seat 130-260 
Gold Class 250-470 
Premier (เกา้อ้ีคู่) 400-440 
Premier Suite (เกา้อ้ีคู่) 400-640 
Milano Twin Seat (เกา้อ้ีคู่) 500-640 
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โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์และโรงพเิศษ IMAX 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ั่ง (บาท) 
Premium 200-300 
Privilage ,Platinum 220-280 
Royal Balcony 280-340 
Privilage(IMAX) 300-350 
Prestige (IMAX) , Platinum (IMAX) 350 - 400 
Paragon Chair(เกา้อ้ีคู่) 700-840 
Blue Ribbon 1000-1100 
Ultimate IMAX (เกา้อ้ีคู่) 1200 
Blue Ribbon(คู่) 1800-2000 
Enigma(เกา้อ้ีคู่) 3500 

1.1.6  บริการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) 

รายไดจ้ากส่วนบริการ Concession หนา้โรงภาพยนตร์ เป็นรายไดเ้สริมท่ีสําคญัและสร้างความครบวงจรในงาน
บริการใหแ้ก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซ่ึงในปี 2559 มีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 17 ของรายไดร้วม โดยมีสินคา้หลกัคือ ป๊อป
คอร์น (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอดัลม (Soft Drink) ในภาชนะท่ีออกแบบให้เขา้กบัภาพยนตร์เร่ืองดงัท่ีกาํลงัเขา้ฉายอยู่ใน
ขณะนั้น และมีสินคา้เสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพ่ิมทางเลือกใหลู้กคา้ เป็นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทานเล่น
จาํพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมนัฝร่ังแผน่กรอบ (Potato Chip) ผลไมอ้บแหง้ และลูกอม เป็นตน้ 

การกาํหนดจาํนวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการใหเ้พียงพอกบัจาํนวนโรงภาพยนตร์  จาํนวนท่ีนัง่รวมและจาํนวน
ผูม้าใชบ้ริการ ประกอบกบัการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการใหส้ะอาดสวยงามสะดุดตาทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคา้ 
อีกทั้งการจดัตาํแหน่งการวางสินคา้ในเคาน์เตอร์ใหส้ะดวกต่อการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ้ือ เป็นกลยุทธ์
การขายท่ีสาํคญัท่ีสามารถสร้างความประทบัใจ ความสนใจ และกระตุน้ยอดขายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

1.2.1  การตลาด 

 ก. กลยุทธ์การตลาด  

ดว้ยการวางเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตร์เป็นสินคา้หลกั 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ยการดาํเนินกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งมืออาชีพตลอดมา
ตั้ งแต่เร่ิมกิจการ โดยการวางตาํแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภาพยนตร์เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมี
มาตรฐานของสถานท่ีและงานบริการในระดบัสูง ควบคู่ไปกบัการสร้างความนิยมในศูนยบ์นัเทิง และดว้ยการใชก้ลยทุธ์การ
สร้างช่ือสินคา้ “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ใหก้บัทั้งโรงภาพยนตร์และศูนยบ์นัเทิง ในปี 2557 บริษทั
ไดเ้ปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้างฝันบนัเทิงระดบัโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ท่ีพร้อมจะ
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สรรหาสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ของทุกความลํ้าสมยัจากโลกบนัเทิง ทาํใหปั้จจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ในดา้นบริการบนัเทิงท่ีไดม้าตรฐาน ทนัสมยัและครบวงจร 

รายละเอยีดกลยุทธ์การตลาดทีนํ่ามาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกัดงันี ้

1. กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นท่ีเหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของ
คู่แข่งอย่างชัดเจน  (Product Differentiation) ในเร่ืองความสวยงามหรูหราของสถานท่ีบริการทั้ งภายนอกและภายใน 
โรงภาพยนตร์และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยดีา้นภาพและเสียง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกค้าผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่างต่อเน่ือง พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ดงันั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จึงมีการกาํหนด
เป็นนโยบายและแผนงานท่ีต่อเน่ืองในการปรับปรุงและพฒันาสาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยูเ่สมอ ดว้ยรูปแบบ
ของโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นหลกั  

1) กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาํหนดนโยบายในการเลือกทาํเลท่ีตั้ งสาขาโรงภาพยนตร์ โดยมี

องคป์ระกอบสําคญัคืออยู่ในเขตพื้นท่ีแหล่งชุมชนใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษา ใกลห้้างสรรพสินคา้ ใกลส้ถานท่ีทาํงาน
บริษทัเอกชน ใกลส้ถานท่ีราชการ ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั และอยู่ในเส้นทางท่ีการสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจาํ
ทางผา่นหลายสายและเป็นทางผ่านออกสู่ภาคต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจไดแ้ก่  Stand 
alone Complex, สาขาในหา้งสรรพสินคา้, สาขาใน Hypermarket และสาขาในศูนยก์ารคา้แบบเปิดใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละ
ทาํเลท่ีตั้งสาขา 

2) กลยทุธ์การทาํตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ 
เพื่อสร้างฐานลูกคา้และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีอย่างต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้

ดาํเนินกลยทุธ์การตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ แผนการตลาดท่ีมีความรวดเร็วและมีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอรวมถึงแผนการทาํการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกคา้ กลยทุธ์
การทาํการตลาดเชิงรุกท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

- การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงจดัภาพยนตร์ท่ีครบอรรถรสมาก
ท่ีสุด 

- งานบริการท่ีประทบัใจระดบัมาตรฐานโรงแรม ท่ีเขา้ใจลูกคา้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 วิธีการ 

แบบท่ี 1)  กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, 
ช่วงปลายปี เป็นตน้ และกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปี เช่น ทาํบตัรอิเลค็โทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายแก่
ลูกคา้ในการเขา้ชม และการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ นอกจากน้ี ยงัมีการทาํกิจกรรมรอยลัต้ีโปรแกรม (Loyalty Program) 
รวมถึงการทาํโปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกดว้ย 

แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณา
ภาพยนตร์ท่ีค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพ่ือแจกใหก้บัผูช้มภาพยนตร์ท่ีนิยมสะสมเป็นท่ีระลึก  
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แบบท่ี 3)  แบบเป็นบตัรกาํนลั เช่น บตัรก๊ิฟ การ์ด ใชแ้ทนการส่งของขวญัใหแ้ก่กนั
ในเทศกาลต่างๆ และบตัรของขวญัสําหรับองคก์ร ท่ีสามารถพิมพรู์ปภาพ หรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได ้เพื่อมอบให้ลูกคา้
หรือผูมี้อุปการคุณ 

3) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความสําคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่น

บริษทัตัวแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออาํนวยความสะดวกด้านสถานท่ีในการทาํ
โปรโมชั่นหนังแต่ละเร่ืองจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้ งการช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้
เหมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนงัจาํนวนรอบฉายของหนงัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั มี
ความยืดหยุ่นค่อนขา้งมาก โดยหนงัเร่ืองใดท่ีมีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจาํนวนมากรอบ ในขณะเดียวกนั
หนงัเร่ืองใดท่ีเขา้ฉายแต่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํหนงัเร่ืองท่ีไดรั้บความ
นิยมมากกวา่เขา้ฉายแทนเพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ 

พนัธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีสําคญัคือสปอนเซอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของสินคา้บริษทัใหญ่ ๆ 
และส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือทางการคา้เป็นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกบัลูกคา้ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์จะร่วมทาํแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์อย่างต่อเน่ือง เช่นการทาํโฆษณาบน
จอภาพยนตร์และการทาํโปรโมชัน่ภายในพื้นท่ีสาขา เป็นตน้ 

ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองด้วยภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มี
ภาพยนตร์ท่ีเหมาะกับผูช้มทุกวยั ทําให้ฐานลูกคา้ผูช้มภาพยนตร์ค่อนขา้งกวา้ง กลุ่มลูกคา้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงาน วยัสูงอาย ุและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานจะมีความถ่ีในการใช้
บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความสะดวกดา้นเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่า
กลุ่มลูกคา้อ่ืน 

นอกจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผูนิ้ยมชมภาพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้
ความสาํคญักบัการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน โดยมีเป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท่ี้ยงัไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) 
หรือผูท่ี้ยงัไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่ายงัมีอีกเป็นจาํนวนมาก การทาํการตลาดโดยใชก้ลยทุธ์การเขา้ถึงหรือ 
Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริการ มีส่วนลด หากการทาํการตลาดกับลูกคา้กลุ่มน้ีสําเร็จจะสามารถทาํให้กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกคา้และจาํนวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดเ้ป็นอย่างดี นอกเหนือจากการกระตุน้
ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตามชมภาพยนตร์เป็นประจาํ 

ค. ช่องทางการจําหน่าย 

การจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ผา่นช่องจาํหน่ายตัว๋ (Box Office) บริเวณดา้นโรงภาพยนตร์ เป็นวิธีเดิม
ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการซ้ือตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ และลด
ระยะเวลาในการรอซ้ือตัว๋ท่ีจุดจาํหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการจอง และ/หรือ จาํหน่ายตัว๋ท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ 

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

3) เคานเ์ตอร์เซอร์วิส 
4) เคร่ืองจาํหน่ายตัว๋อตัโนมติั (E – Ticket) 
5) Mobile Application ,Line Pay 
 

1.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2559 ท่ีผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้ งส้ินโดยประมาณ 
6,000 ลา้นบาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ะบบส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าขายตัว๋หนัง 
ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 40 เป็นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีจาํหน่ายผ่านระบบสายหนงั
ในต่างจงัหวดั  

มูลคา่ตลาดภาพยนตร์ในปี 2559 ยงัคงปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีปัจจยัหนุนมาจากภาพยนตร์ไทยท่ี
ไดรั้บความนิยมมากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี ไดแ้ก่เร่ือง หลวงพีแ่จ๊ส 4G ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในต่างจงัหวดัเป็นอยา่งมาก ตอบ
โจทยก์ารมุ่งเนน้ขยายไปสู่ภูมิภาคของบริษทัเพื่อรองรับผูช้มใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี และรวมถึงการเขา้ฉายภาพยนตร์
ต่างชาติฟอร์มใหญ่ท่ีส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ท่ีเป็นภาคต่อจากภาพยนตร์ท่ีเคยเขา้ฉายและประสบความสาํเร็จ ซ่ึงมีฐานผูช้ม
ภาพยนตร์อยูแ่ลว้ ส่งผลใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์มีแนวโนม้เติบโตโดดเด่น 

 
ข. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถประเมินไดจ้ากตวัช้ี (Indicator) ทางธุรกิจไดแ้ก่
จาํนวนประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คาดว่าประชากรในประเทศไทย จาํนวนประมาณ 70 ลา้นคน
เฉล่ียจาํนวนประชากรต่อโรง (1,011 โรง) อยู่ท่ีระดับประมาณ 69,000 คนต่อโรง มีระดับราคาตัว๋เฉล่ีย (Average ticket 
price) เท่ากบัประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัตวัเลขของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีมีจาํนวนประชากรประมาณ 50 
ลา้นคน เฉล่ียจาํนวนประชากรต่อโรง 21,500 คนต่อโรง  มีระดบัราคาตัว๋เฉล่ียเท่ากบัประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาํนวน
ตัว๋ภาพยนตร์ท่ีขายไดใ้นปี 2559 ในประเทศเกาหลีใต ้มีจาํนวนประมาณทั้งส้ิน 217 ลา้นใบ ในขณะท่ีประเทศไทยมีจาํนวน
ประมาณ 40 ลา้นใบ ซ่ึง เปรียบเทียบกบัประเทศเกาหลีใตแ้ลว้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัมีภาวะจาํนวนโรงภาพยนตร์
นอ้ยกว่าจาํนวนประชากร Under Screen คือมีจาํนวนภาพยนตร์ (Software) ท่ีผลิตออกมาและรอจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์
รอบแรกมากกว่าจาํนวนโรงภาพยนตร์ (Hardware) ท่ีรองรับ ทาํใหภ้าพยนตร์แต่ละเร่ืองมีระยะเวลาการเขา้ฉายและจาํนวน
รอบท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ไดร้ะยะเวลาจาํกดัโดยเฉล่ียประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจาํนวนรอบฉายจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูก่บัความนิยมของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกบัความนิยมของหนงัเร่ืองอ่ืนท่ีมีกาํหนดการ
เขา้ฉายในช่วงเดียวกนัเป็นปัจจยัสําคญั และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจาํนวนภาพยนตร์ท่ีผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดท่ีมีจาํนวนสูงถึงปีละประมาณกวา่ 700 เร่ือง กบัจาํนวนภาพยนตร์ท่ีสามารถนาํเขา้มาฉายในประเทศ
ไดเ้พียงปีละประมาณ 200-300 เร่ือง   

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทันอกจากจะไดเ้พิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากข้ึน 
ทั้งในส่วนของจาํนวนภาพยนตร์ไทยท่ีเพิ่มข้ึนจากหลายๆ ค่าย เช่น ไฟวส์ตาร์, GDH559 , สหมงคลฟิลม์ , M39 ,Talent One 
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,Transformation film และค่ายใหม่อย่าง TMoment ท่ีแยกตวัมาจาก GTH  และ CJ Major Entertainment ทาํให้เกิดจาํนวน
ผูผ้ลิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึนในตลาดภาพยนตร์ไทย และยงัเนน้ในดา้นคุณภาพใหม้ากข้ึนดว้ย ทั้งในส่วนของ
งบประมาณการถ่ายทาํ สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่ และได้มาตรฐานสูงข้ึนเทียบชั้นได้กับ Hollywood ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงทาํใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 40 ของรายไดร้วมในอุตสาหกรรม  
ในขณะท่ีภาครัฐไดพ้ยายามส่งเสริมให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ต่างชาติเขา้มาลงทุนใชป้ระเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ 
ซ่ึงสญัญาณต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

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

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเมินวา่โอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ภายในประเทศยงัมีอีกมาก จากการท่ีหลายๆ ฝ่ายเขา้มาลงทุน และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรม และเป็นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทั้ ง
ภายในประเทศ และทัว่โลกท่ีตอ้งอาศยัช่องทางน้ีในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลาํดบัแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่
ธุรกิจอ่ืนๆ ในลาํดับถัดไป  ดังนั้ นโรงภาพยนตร์จึงจาํเป็นต้องมีมาตรฐานสูงด้านสถานท่ี และระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงันั้นบริษทัฯ จึงยงัคงนโยบายในการขยายเขา้สู่พื้นท่ีในเขตปริมณฑลและในต่างจงัหวดั 
เพือ่ทาํใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิ่งข้ึน 
 

ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขนั) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบนั มี 2 รายหลกั ดงัน้ี  

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

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 113 678 

เอส เอฟ เวิลด์ , เอส เอฟ เอก็ซ์ 
และ เอส เอฟ ซีนีม่า 

บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 51 344 

ท่ีมา: บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์ในธุรกิจเป็น
สําคัญ  อีกทั้ งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลท่ีตั้ งสาขาท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างจํากัด  ทําให้
ผูป้ระกอบการในธุรกิจลว้นเป็นรายเดิมท่ีอยูใ่นวงการเท่านั้นและเป็นการยากสาํหรับรายใหม่จะเขา้มาเร่ิมธุรกิจ  
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ง. ส่วนแบ่งตลาด 
ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนั คาดว่าประมาณร้อยละ 701 

ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 30 เป็นของโรงภาพยนตร์รายอ่ืนอีกจาํนวนหลายราย ทั้งน้ีส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขาย
ตัว๋ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพาะในรอบสปัดาห์แรกท่ีเขา้ฉาย 

 
จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ ประเมินภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 2559 จะเป็นการแข่งขนักนัในโรงภาพยนตร์
ในระบบมลัติเพลก็ซ์ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ผูช้มภาพยนตร์ในปัจจุบนั โดยรูปแบบการแข่งขนั
นอกจากจะเป็นการเร่งพฒันาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแลว้ ยงัเป็นเร่ืองการปรับปรุงตกแต่งสถานท่ีบริการให้ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัความนิยมท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วของลูกคา้  การอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ถึงบริการของ
บริษทัฯ รวมถึงการขยายสาขาเขา้สู่พื้นท่ีทาํเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจงัหวดัมากข้ึนแนวโน้มการแข่งขนัจะ
มุ่งเนน้ไปยงัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาวมากกว่า 

 1.3  การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 1.3.1  การจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์เพื่อจาํหน่าย 

ก. ภาพยนตร์ 
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภาระตน้ทุนในการจดัซ้ือภาพยนตร์ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

โรงภาพยนตร์จะเปิดรับภาพยนตร์เขา้ฉาย จากทุกค่ายผูผ้ลิตทั้งค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผา่นบริษทัตวัแทนจาํหน่าย
ภาพยนตร์ทั้งรายใหญ่และรายอิสระ โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ทั้งน้ีไม่มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์เครืออ่ืน และยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์นั้นรวมส่วนท่ีเป็นโปรโมชั่น 
หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ดว้ย ในลกัษณะเร่ืองต่อเร่ืองและโรงต่อโรง ไม่มีการทาํสัญญาผูกพนัระยะยาว อาํนาจการ
ต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยู่บนพ้ืนฐานของประวติัยอดขายตัว๋ ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีโรงภาพยนตร์จาํนวนมาก 
ลูกคา้ใหค้วามนิยมและมีประวติัการทาํยอดขายตัว๋สูงอยา่งต่อเน่ือง จะมีอาํนาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปดว้ย  

ข. บริษัทตัวแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ 
บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์สามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย 

และบริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์และจดัจาํหน่าย 
 บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ 

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

2. บริษัทตัวแทนจาํหน่ายอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
บริษทัในเครือของบริษทัผลิตรายใด แต่จะเป็นผูซ่ึ้งจะนาํเขา้หนงัจากต่างประเทศ หรือผูท่ี้จดัหาหนงัภายในประเทศเอง โดย

                                           

1ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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จะทาํธุรกิจในลกัษณะซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากบริษทัผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างภาพยนตร์ จากตลาดคา้ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือจากผูส้ร้างภาพยนตร์รายเล็กภายในประเทศทัว่ไป โดยอาศยัเน็ตเวิร์คท่ีมีอยู่ในการ
ดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยและจดัจาํหน่าย 
บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทย มีผูท่ี้เขา้มาในวงการผลิตภาพยนตร์เพ่ิมข้ึนหลายค่าย เช่น กลุ่ม

ของบริษทั อาร์เอส โปรโมชัน่, กลุ่มของบริษทัแกรมม่ี, กลุ่มในเครือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3, กลุ่มไฟวส์ตาร์, กลุ่มสหมงคล
ฟิลม์ กลุ่มบริษทั โมโน กรุ้ป รวมถึงบริษทัในกลุ่มของบริษทัเมเจอร์ อาทิเช่น M39 ,ทาเลน้ท ์วนั,ทรานฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ และ 
ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เป็นตน้ ซ่ึงแนวโนม้การท่ีธุรกิจภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตค่อนขา้งสูง จึงมีหลายค่ายท่ีเขา้สู่
ธุรกิจน้ีเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ิมช่องทางธุรกิจดว้ย 

 1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

 

2.  ธุรกิจโบว์ล่ิง และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

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

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

เมเจอร์ โบว์ล ฮิต นําเสนอบริการโบว์ล่ิงในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีแตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบวล์มีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบวล่ิ์ง
ด้วยอุปกรณ์โบว์ล่ิงสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้ งลูก พิน และเลน เขา้กับบรรยากาศบันเทิง ในลกัษณะ 
Boutique Bowl พร้อมการใหบ้ริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พร้อมกนัน้ียงัมีบริการจาํหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั (Tournament) พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ   

อตัราค่าเกมส์โบวล่ิ์งถวัเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 65 บาทถึง 130 บาทต่อเกมส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสาขา ช่วงวนัและเวลาทาํการ   
นอกจากน้ียงัมีบริการเสริมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูท่ี้มาใช้บริการได้แก่ บริการให้เช่ารองเท้า จาํหน่ายถุงเทา้ และ
บริการจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์โบวล่ิ์งในร้านโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีดาํเนินการโดยบุคคลภายนอก  

บริการหอ้งคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริการเพ่ือความบนัเทิงท่ีสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี
กบัความนิยมและพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโบวล่ิ์งท่ีนิยมมากนัเป็นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร์ 
โบวล์จะมีหอ้งคาราโอเกะเปิดใหบ้ริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  
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ในปี 2549 เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์ (Blu-O Rhythm 
and Bowl)นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทิง โดยเนน้ความเป็น life style และเป็นสถานท่ีพบปะ
สังสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 สยามพารากอน และสาขาท่ีสองตั้งอยูท่ี่ชั้น 4 ดิ เอสพลา
นาด (ถนนรัชดาภิเษก) ในส่วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ความบนัเทิง ในลกัษณะ Club Fashion 
Bowling พร้อมการให้บริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัผูม้าใช้บริการ พร้อมกันน้ียงัมี
บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ นอกจากน้ี ยงัมีบริการลานสเก็ต
นํ้าแขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช่ื้อ “ซบั ซีโร่” ซ่ึงเป็นลานสเกต็นํ้าแขง็ท่ีเนน้ความบนัเทิง แบบ Sport Entertainment  

ในปัจจุบนัเมเจอร์ โบวล่ิ์ง มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 15 สาขาแบ่งเป็น ใหบ้ริการในประเทศไทยจาํนวน 14 สาขา และ
ในประเทศกมัพูชาอีก 1 สาขา  มีรายละเอียดดงัน้ี 

เมเจอร์ โบว์ล 
 

จาํนวน 
เลนโบว์ล่ิง 

จาํนวน 
ห้องคาราโอเกะ 

จาํนวน 
ลานสเก็ตนํา้แขง็ 

1 สาขาป่ินเกลา้ 20 15  

2 สาขาสุขมุวิท (บลูโอ) 20 10 1 

3 สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 26 19  

4 สาขารังสิต 26 17  

5 สาขาอุดรธานี 16 7  

6 สาขาแจง้วฒันะ 14 9  

7 สาขาพทัยา (บลูโอ) 22 9  

8 สาขาชลบุรี 10 8  

9  สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 15  

10 สาขางามวงศว์าน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1 

11 สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 24 25 1 

12 สาขาเอสพลานาดขรัชดา (บลูโอ) 22 17  

12 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่   1 

13 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 15 10 1 

14 สาขาในประเทศกมัพชูา 13   

รวมทั้งส้ิน 290 174 5 
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2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 2.2.1  การตลาด 

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

โบว์ล่ิงท่ีมีความสมบูรณ์  ทั้ งในเร่ืองการออกแบบและการให้บริการท่ีเข้าถึงความต้องการของผูม้าใช้บริการ ด้วย
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกิจโบวล่ิ์งเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพิ่มความหลากหลายใหบ้ริการภายในสาขา
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทาํให้กลยุทธ์การตลาดดา้นต่างๆ ท่ีนาํมาใช ้ลว้นเป็นกลยุทธ์การทาํตลาดร่วมและสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์มาตรฐานสูง กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ กลยทุธ์การทาํตลาดเชิง
รุก และกลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ แมว้่าจะมีรายละเอียดต่างกนับา้งเน่ืองจากความต่างในการดาํเนินธุรกิจ นอกจาก
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต ยงัมี แบรนด ์บูลโอ ริทึม แอนด ์โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน โดย
วางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากเมเจอร์โบวล์ ซ่ึงจะเนน้ความเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้าหมายผูซ่ึ้งช่ืนชอบ
การพบปะสังสรรค ์ในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศหรู และการบริการเป็นเสิศ โดยสถานท่ีตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบวล์ ได้
ตั้ งอยู่กับห้างใหญ่ใจกลางเมือง นอกจากน้ีในส่วนของลานสเก็ตนํ้ าแข็ง ยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับเด็ก ถึงวยัรุ่น 
เน่ืองจากมีการจดัคลาสอบรมท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

 
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ฐานลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจโบวล่ิ์ง เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดียวกบัลูกคา้ของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ ท่ีนิยมและช่ืนชอบในความทนัสมยัของสินคา้และบริการ และมีพฤติกรรมการใชจ่้ายสินคา้เพื่อความบนัเทิงอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

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

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสถานโบวล่ิ์งเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง  

เมเจอร์โบวล์ ฮิตและ บลูโอ ริท่ึม แอนดโ์บว ์จึงจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของธุรกิจ  
 
ข.  แนวโน้มการแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล่ิ์งมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ ซ่ึงทาํใหก้ารเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นได้
ค่อนขา้งยาก ตวัอยา่งขอ้จาํกดัเช่น ขนาดพื้นท่ีใหบ้ริการท่ีมีขนาดใหญ่ อีกทั้งถูกจาํกดัดว้ยความกวา้งและความยาวของเลน
โบวล่ิ์ง และเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานท่ีและจดัซ้ืออุปกรณ์โบวล่ิ์ง เป็นตน้ 

สําหรับแนวโนม้การแข่งขนัในธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการรูปแบบเดิม น่าจะออกมาในลกัษณะของ
การเร่งพฒันารูปแบบการใหบ้ริการและอาจมีการแข่งขนัในดา้นราคาประกอบดว้ย ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกบั “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์”ด้วยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกคา้ท่ีต่างกัน เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นต้น โดยท่ี 
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เมเจอร์ โบวล์ ฮิต สร้างความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ท่ีพาลูกหรือเดก็เขา้มาใชบ้ริการ 

 2.3  การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 2.3.1  การจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์เพื่อจาํหน่าย 

ก. บริษัทตัวแทนจาํหน่ายอุปกรณ์โบว์ล่ิง 
อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีมีจาํหน่ายในปัจจุบนัเป็นการนําเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัตัวแทนจาํหน่ายใน

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

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สําหรับส่วนงานครัวดูแลดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นการจดัซ้ืออาหารสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนั

โดยการประมูลเปรียบเทียบราคาแต่ละรายส่วนเคร่ืองด่ืมจาํพวกแอลกอฮอลน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็นหลกัและมีสินคา้จากรายอ่ืนเสริม การสั่งซ้ือจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็นหลกัไม่มีรายประจาํผูกขาดทาํ
ใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัซ้ือสูง 

 
2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

 

3.  ธุรกิจบริการส่ือโฆษณา (Adver tising Business) 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลกัเพื่อใหบ้ริการส่ือโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พารากอน  
ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์  อีจีวี ซีนีม่า เมกา ซีนีเพล็กซ์และอ่ืนๆทั้ง 10 แบรนด์ รวม 113 สาขา และรวมไปถึงใน
ส่วนของ เมเจอร์โบวล์  เมเจอร์คาราโอเกะ  บลูโอ ริทึมแอนดโ์บวล์ และธุรกิจต่างๆท่ี เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ถือหุน้อยู ่เช่น 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท ์รวมถึงการใหบ้ริการทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์และใหบ้ริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การโฆษณาในโรงภาพยนตร์หรือปัจจุบันเรียกว่า Cinemedia จัดเป็นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีนิยมของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
กาํหนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านส่ือประเภทอ่ืนอย่างส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ หรือแผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงนวตักรรม
โฆษณา ใหม่ล่าสุดท่ีเรียกว่า 4D Ads  ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอรรถรส มากข้ึน ส่ือต่างๆของบริษทัฯ เป็นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายในแนวกวา้ง (Mass Advertising) และแมว้่าในปี 2559 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 107,399  ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าก่อนหักส่วนลดให้กบัลูกคา้ ซ่ึงลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา ประมาณร้อยละ 11.7 มาจากผลกระทบเศรษฐกิจ
ชะลอตวั รวมทั้งการปรับผงัรายการและงดโฆษณาในส่ือทีวีช่วงไตรมาส4  กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เสด็จสวรรคต อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจโฆษณา ในปี 2559 เท่ากบั 1,287 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 
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5 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา  เน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การขายและช่องทางการขายให้หลากหลายและเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนรวมทั้งจาํนวนโรงภาพยนตร์ท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ 
และ โบวล่ิ์ง ของบริษทัฯ ในปี 2559 ทั้งส้ินกว่า 30 ลา้นคน ส่งผลใหมี้ศกัยภาพในการเติบโตและแข่งขนัสูง 

การใหบ้ริการส่ือโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์  และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพลก็ซ์ อยูภ่ายใต้
การดูแลและบริหารงานของบริษทัเมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั  โดยเป็นลกัษณะการจา้งบริหารและมีการแบ่งส่วนรายรับค่า
โฆษณาระหวา่งเจา้ของโรงภาพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด  

 3.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 3.1.1  บริการส่ือโฆษณา (Media Provider ) 

ประกอบดว้ยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
1. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) 
2. โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  
3. โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หนา้ (Tri Vision) บนผนงัหนา้โรงภาพยนตร์  
4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 
5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 
6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคานเ์ตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 
7. โฆษณากลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 
8. โฆษณาส่ีมิติในโรงภาพยนตร์ 4D Ads 
9. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ 270 องศา (Screen X) 
 
จากจาํนวนรูปแบบโฆษณาทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 113  สาขา

รวม 678 โรงภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็นส่ือท่ีนิยมและมียอดเงิน
โฆษณาสูง ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีบริษทัโฆษณาและบริษทัเจ้าของสินคา้สนใจเลือกและจัดสรร
งบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในส่ือยอดนิยมอยา่งส่ือโทรทศันแ์ละส่ือวิทย ุทั้งน้ีเน่ืองจากจุดเด่น
ของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์สามารถคาดการณ์จาํนวนของผูรั้บส่ือโฆษณาหรือผูบ้ริโภคไดค่้อนขา้งชดัเจน อีกทั้ง
สามารถส่ือไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ  

 3.1.2  การทําโปรโมช่ันภาพยนตร์ (Movie Promotion) 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะของบริการ 
1. การทาํกิจกรรมร่วมกบับริษทัผลิตภาพยนตร์ (Movie Co-promotion) โดยมีบริษทัเจา้ของสินคา้เขา้ร่วม

เป็นผูส้นบัสนุนรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม  
2. การทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็นการทาํโปรโมชัน่นาํเสนอภาพยนตร์ใหก้บัค่ายหนงั

อิสระ 
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 3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นการให้บริการกบับริษทัเจา้ของสินคา้ทาํกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยกิจกรรมทาง
ตลาดในแต่ละคร้ังจะจดัข้ึนภายในพื้นท่ีของสาขาโรงภาพยนตร์ 

 3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 3.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
ในการขายส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยทุธ์การตลาดจะเนน้การนาํเสนอใหลู้กคา้บริษทัโฆษณาและ

บริษทัเจา้ของสินคา้เห็นว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมการใช้จ่ายซ้ือ
สินคา้เพื่อความบนัเทิงอย่างไม่จาํกดั ฐานอายคุ่อนขา้งกวา้งตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงานและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมี
ความสมํ่าเสมอในการเขา้มาใช้บริการจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน จากขอ้มูลรายได้โรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งสามารถ
ประเมินยอดจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ (Visitor) ภายในสาขาของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในปี 2559 ไดว้่ามีจาํนวนสูงถึง
ประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี ในจาํนวนน้ีอาจมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสาขา ทั้งน้ีจาํนวนผูท่ี้เขา้
มาใชบ้ริการแต่ละสาขาจะแปรผนัตามจาํนวนโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง และบริการอ่ืนๆ ในสาขา เช่นท่ีสาขารัชโยธินจะมี
จาํนวนผูเ้ขา้มาชมหนาแน่นมากท่ีสุดประมาณ 2  ลา้นคนต่อปี โดยจาํนวนผูม้าใช้บริการจะหนาแน่นในช่วงวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตยแ์ละช่วงปิดภาคเรียน  

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายแบบโตต้อบสอง
ทาง (Interactive media) และ การทาํโฆษณาสินคา้ร่วมกบัเจา้ของผลิตภัณฑ์ (Cross promotion) ซ่ึงสามารถทาํได้กบัทุก
พ้ืนท่ีสาขาของ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีวี อนัไดแ้ก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริเวณลานโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ 
พ้ืนท่ีส่วนกลางในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร  

ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
แบ่งออกได ้2 ประเภทคือลูกคา้บริษทัโฆษณา (Media Agency) และลูกคา้ทางตรง (Direct Client) คือ

บริษทัเจา้ของสินคา้ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

สาํหรับลูกคา้บริษทัโฆษณา การเขา้ถึงลูกคา้บริษทัใชว้ิธี Direct Approach 
  

 3.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 

จากขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านส่ือโรงภาพยนตร์และส่ือ
โฆษณาภายนอกอาคาร (Outdoor) ในปี 2559 มีมูลค่ารวมประมาณกว่า 11,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าก่อนหกัส่วนลดใหก้บั
ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด การใชจ่้ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
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กรุ้ป มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ซ่ึงสะทอ้นถึงความนิยมของบริษทัโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ในดา้นโอกาสการ
เขา้ถึงกลุ่มผูช้มสูงสุด  

ข. แนวโน้มการแข่งขนั 

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

 3.3  การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 3.3.1  การจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์เพื่อจาํหน่าย 

เป็นการใช้ทรัพยากรเฉพาะท่ีมีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพื่อจดักิจกรรมสร้างรายไดเ้ขา้บริษทัฯ  เช่น โรง
ภาพยนตร์ โบว์ล่ิง พื้นท่ีภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้ งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 
,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพือ่การโฆษณา เป็นตน้ 

 3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

 

 4.  ธุรกิจให้บริการพืน้ที่เช่า (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบ้ริการพื้นท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดข้ึนและขยายตวัควบคู่ไปกบัการเปิดสาขา
ใหม่โดยการให้บริการพื้นท่ีเช่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบับริการภายในสาขา โดยการคดัเลือกประเภท
ร้านคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นสาํคญั  
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 4.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 4.1.1  พืน้ทีใ่ห้เช่า 

ในปัจจุบนักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เป็นเจา้ของ และบริหารพื้นท่ีเช่าใน 17 สาขา โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ภายในสาขาจะ
ถูกจดัสรรใชไ้ปเพื่อกิจการภายในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง ส่วนท่ี
เหลือจะเป็นพื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีใหเ้ช่าเป็นร้านคา้ทัว่ไป รายละเอียดพ้ืนท่ีใหเ้ช่าในแต่ละสาขาเป็นดงัน้ี 

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ,พารากอน ซีนี
เพล็กซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีวี ี 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(% ) 

สิทธิการเช่า 

1. สาขาสุขมุวิท 6,617 92 เจา้ของ 

2. สาขารัชโยธิน* 2,919 98 เจา้ของ 

3. สาขารามคาํแหง 451 73 ใหเ้ช่าช่วง 

4. สาขาเชียงใหม่ 30 100 ใหเ้ช่าช่วง 

5. สาขารังสิต* 1,564 94 เจา้ของ 

6. สาขาพระราม 2 133 100 ใหเ้ช่าช่วง 

7. สาขานครสวรรค ์ 190 100 ใหเ้ช่าช่วง 

8. สาขาสมุย 378 61 ใหเ้ช่าช่วง 

9. สาขาสาํโรง 2,148 38 ใหเ้ช่าช่วง 

10.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 688 100 ใหเ้ช่าช่วง 

11. สาขาพิษณุโลก 186 100 ใหเ้ช่าช่วง 

12.สาขาโลตสันวนคร 99 100 ใหเ้ช่าช่วง 

13. สาขางามวงศว์าน แคราย 11,537 78 เจา้ของ 

14. สาขาสยามพารากอน 374 78 ใหเ้ช่าช่วง 

15.สาขาบางกะปิ 110 100 ใหเ้ช่าช่วง 

16. สาขาเมโทรโพลิส 21,961 100 ใหเ้ช่าช่วง 

17. สาขาออ้มใหญ่  1,150 100 ใหเ้ช่าช่วง 

18. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 120 100 ใหเ้ช่าช่วง 

รวม 50,656 90   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)             

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 50  

* เฉพาะพื้นท่ีภายใตส้ัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า ซ่ึงมิไดโ้อนไปท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

พืน้ทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

พืน้ท่ีให้เช่า 

 (ตรม.) 

(ไม่รวมพ้ืนท่ีรายการ
ระหว่างกัน) 

Occupancy Rate 
(% ) 

 

1.  สาขารัชโยธิน 8,465 94% 

2.  สาขารังสิต 2,269 96% 

3. สาขารัชโยธิน อเวนิว 8,181 95% 

รวม 18,915 95%  

  4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 

พื้นท่ีใหเ้ช่าเปิดเป็นร้านคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี 
และร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จากจาํนวนพื้นท่ี 50,656 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการให้เช่าพื้นท่ี โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลกัๆ เช่นการให้บริการแสง
ไฟ ไอเยน็ และบริการพื้นท่ีส่วนกลางเช่น ลิฟทโ์ดยสาร บนัไดเล่ือน บริการระบบป้องกนัอคัคีภยั บริการทาํความสะอาด 
บริการรักษาความปลอดภยั และการใหบ้ริการท่ีจอดรถภายในสาขา 

 4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 4.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
เน่ืองจากลกัษณะเด่นของพื้นท่ีให้เช่าอยูใ่นสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นกลยทุธ์การขายในตวัท่ีทาํ

ใหก้ารขายพื้นท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนตลอดมาในทุกสาขา ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้และจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายใน
สาขาเป็นประเดน็พจิารณาหลกัท่ีเจา้ของร้านคา้เลือกท่ีจะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีภายในสาขา จะตอ้งเป็นร้านคา้ระดบัแนวหนา้ท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่มีสินคา้และบริการ
ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการตกแต่งร้านคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ท่ีวางแนวไว  ้โดยร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นพนัธมิตรท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่
สาขาแรกท่ีสุขุมวิท และด้วยความสัมพนัธ์อนัดีทาํให้การให้เช่าพ้ืนท่ีสําหรับสาขาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นไปอย่างราบร่ืน 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)             

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 51  

ประกอบกบัพื้นท่ีของเมจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่าอ่ืนๆ ดว้ยการรักษาภาพลกัษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่ีไม่
มุ่งหวงัทาํธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แต่เป็นการรักษาสมดุลการใช้พื้นท่ีเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าของอาคาร เพื่อ
เสริมศกัยภาพของสินคา้ จึงสามารถรักษาระดบั Occupancy Rate ได้เกือบทั้ งหมดทุกสาขา เน่ืองจากเป็นลูกคา้รายเดิมท่ี
ขยายสาขาไปพร้อมกบัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอม็ เค สุก้ี ร้านแมคโดนลั ร้านแบลค แคน
ยอน และร้านหนงัสือบี ทู เอส เป็นตน้  

 
ค. ช่องทางการจําหน่าย 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดาํเนินการให้เช่าพื้นท่ีโดยผ่านทีมงานขายพื้นท่ี เขา้เสนอรูปแบบ และจุดเด่น
ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  โดยมีจาํนวนลูกคา้และฐานลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการภายในสาขาเป็นจุดขายสําคญั ประกอบกับ
ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นตรงเป้าหมายกลุ่มผูม้าใช้บริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของเจา้ของ
กิจการในการลงทุน นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัฯ ยงัมีการปรับพื้นท่ีบริเวณภายนอกอาคารโรงภาพยนตร์เมเจอร์สาขารัช
โยธิน ใหก้ลายเป็นแหล่งศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั มีการตกแต่งสถานท่ีใหเ้ป็นแบบสไตลน์านาชาติ โดยใชช่ื้อว่า Center Point 
@ Major Ratchayothin มีร้านคา้ ศูนยร์วมแฟชั่น สถานเสริมความงาม ร้านอาหารมากกว่า 200 ร้านค้า  และยงัมีลาน
กิจกรรมอเนกประสงคก์ลางแจง้ ไวส้ําหรับจดักิจกรรม ตลาดนัดมือสอง หรือมินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย แมใ้นช่วงปลายเดือน
มีนาคม 2559 ไดมี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ซ่ึงโครงการคาดว่าจะเปิดให้ใช้
บริการภายในปี 2563 ในช่วงเวลาน้ียงัส่งผลใหร้ายไดข้องร้านคา้เช่าลดลง อยา่งไรกต็ามบริษทัคาดว่าเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 
จะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากพื้นท่ีเช่าเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ดว้ยความแตกต่างจากคู่แข่งในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ดว้ย
ประสบการณ์การเปิดสาขาท่ีผา่นมา แมว้่าจะมีบางสาขาท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยก์ารคา้และบางสาขาตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ ลูกคา้
พ้ืนท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัคงให้ความเช่ือมัน่ท่ีจะเปิดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีภายในศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในวนัน้ียงัขาดแคลนและมีจาํนวนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงเร่ิมเกิดการ
ลงทุนศนูยก์ารคา้ใหม่ข้ึนในเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 
 4.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

 

 5.  ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทส่ือภาพยนตร์ภายใตบ้ริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด 
(มหาชน) เป็นการรวมกนัของธุรกิจ จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ผลิตภาพยนตร์ไทย และส่ือภาพยนตร์
ต่าง ๆเพื่อฉายผ่านโรงชั้นนาํของประเทศไทย พร้อมทั้งจาํหน่ายลิขสิทธิผา่นทางส่ือโทรทศัน์ในรูปแบบของ Free TV และ
ระบบ Pay TV ซ่ึงถือเป็นการรวมกนัตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้า โดยธุรกิจดงักล่าวไดส่้งเสริมรายไดแ้ก่ธุรกิจหลกัของบริษทั  
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 5.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจส่ือภาพยนตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการนาํเขา้ภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์ เพื่อจดัจาํหน่ายภายใน 
โรงภาพยนตร์ และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ ไดแ้ก่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์และเคเบ้ิลทีวี โดยเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิใน
การจดัจาํหน่ายภาพยนตร์จากผูผ้ลิตภาพยนตร์ และทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ควบคู่กนัไป 

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมส่ือภาพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยแนวโน้มของโรงภาพยนตร์ท่ี
ขยายตวัเพ่ิมข้ึน รวมถึงส่ือทีวีดิจิตอล และส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเกิดใหม่เพือ่ทดแทนส่ือวีซีดี และดีวีดีท่ีมีแนวโนม้จะปรับตวั
ลดลง ทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากและเร็วข้ึน ทาํให้บริษทัจัดจาํหน่ายภาพยนตร์มีการแข่งขนักันสูง ไม่ว่าจะเป็นการ
คดัเลือกภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บความนิยมเม่ือเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผน
การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ผลกระทบทางดา้นการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ยงัคงเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั เน่ืองจากมีการ
ลกัลอบวางจาํหน่ายอย่างแพร่หลาย ซ่ึงราคานั้นตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิมาก ดังนั้นรัฐบาลได้มีนโยบาย
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งเคร่งครัดมากยิง่ข้ึน โดยรัฐบาลไดป้ระชุมมีมติใหต้ั้งศูนยป์ฎิบติัการป้องปรามการละเมิด 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ (ศปช.) เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มาร่วม ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(ปอศ.) เพื่อดาํเนินการปราบปรามสินคา้ละเมิดลิขสิทธิอยา่งเด็ดขาด ในส่วนของบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ไดร่้วมกบักร
มทรัพสินยท์างปัญญาเปิดช่องทางใหผู้บ้ริโภคแจง้ขอ้มูลผูล้ะเมิดลิขสิทธิทางปัญญาผา่นทางเวปไซดแ์ละโทรศพัทข์องกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และเน่ืองด้วยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั หลายๆ เร่ืองมีรายไดต่้อเร่ืองมากกว่า 50 ลา้นบาท  ประกอบกบั ผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภาพ
มีจาํนวนผูข้ายนอ้ยรายและภาวะการแข่งขนัในตลาดผลิตภาพยนตร์ไม่สูงมาก ส่งผลต่อแนวโนม้ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์
ให้ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามไปด้วย บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็น
ความสาํคญัของแนวโนม้ธุรกิจภาพยนตไ์ทย ดงันั้นจึงจดัตั้งบริษทั เอม็เทอร์ต้ีไนนท ์สตูดิโอ จาํกดั (M39)  บริษทั ทาเลน้ท ์
วนั จาํกดั และบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีสร้างภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพป้อนเขา้สู่ตลาดทั้งไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมรายไดท่ี้มัน่คงใหบ้ริษทัต่อไป 

 5.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)             

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (3) ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 53  

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทัมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานได้
ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากการพึง่พาภาพยนตร์ท่ีเข้าฉาย 
ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผูฉ้ายภาพยนตร์จาํเป็นตอ้งพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายค่อนขา้งสูง หาก

บริษทัไม่สามารถหาภาพยนตร์เพื่อนาํมาฉายในโรงภาพยนตร์ได ้ส่งผลให้บริษทัสูญเสียรายได ้ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัท่ี
สําคญัในการก่อใหเ้กิดรายไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 72 ของรายไดท้ั้งหมด   รายไดห้ลกัของโรงภาพยนตร์มา
จากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์จะข้ึนอยูก่บัจาํนวนภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย 
และระดบัความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเร่ือง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายภาพยนตร์อนัดบัแรก 
และมีความสาํคญัสูงท่ีสุด เจา้ของ และผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์ จาํเป็นตอ้งพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์ เพือ่เป็น
ใบเบิกทางในการจดัจาํหน่ายในรูปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดงันั้นการทาํธุรกิจระหว่างผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ 
ผูผ้ลิตภาพยนตร์ และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ จึงมีลกัษณะเก้ือกูลกนั ทั้งน้ีเพื่อเป้าหมายการเติบโตของทั้งสอง
ธุรกิจร่วมกนัทาํใหค้วามเส่ียงในการพึ่งพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ลดนอ้ยลง  

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 702 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขาย 
ตัว๋ภาพยนตร์แต่ละเร่ือง) ซ่ึงถือเป็นผูน้าํตลาดอนัดบั 1 นบัเป็นการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของบริษทักบัเจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่าย
ภาพยนตร์มากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์และทาํการตลาดผา่นบริษทั เอม็ พิคเจอร์ 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยงัไดส้นบัสนุนการผลิตและพฒันาภาพนตร์ไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มาก
ข้ึนจากบริษทัในเครือและพนัธมิตรท่ีมีความชาํนาญ ทาํให้บริษทัลดความเส่ียงในการพ่ึงพาภาพยนตร์จากผูจ้ดัจาํหน่าย
ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาท่ีไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยกัษจ์ากฮอลลีวูด้เขา้ฉายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจระยะยาวกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลิตภาพยนตร์และผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น 
บริษทัจะทาํความตกลงกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ตั้งแต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้ ทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหาร
จดัการความเส่ียงทางดา้นน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

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

                                           

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

ในอีกดา้นหน่ึงคู่แข่งท่ีสาํคญัของธุรกิจโรงภาพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดีและส่ือออนไลน ์ทั้งถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย  ท่ีมีการผลิตมากข้ึน อนัมีผลมาจากอายุการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีสั้นลง ซ่ึงอาจสร้างผลกระทบต่อ
รายไดแ้ละการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นนยัสาํคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการท่ีนาํเสนอในสาขาของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการได้รับความบันเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ 
นอกจากน้ีในด้านการปราบปรามส่ือผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสําคญักับปัญหาน้ี ด้วยการดาํเนิน
มาตรการเร่งปราบปรามอยา่งเขม้งวดและมีความคืบหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม มีผลทาํใหส่ื้อผดิกฎหมายลดลงเป็นอยา่งมาก  

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 
ในปี 2560 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้ งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมประมาณ 70-80 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใชป้ระมาณ 1,000 
ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ การนาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงิน
สดจากการดาํเนินงาน  

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

อยา่งไรกต็าม หากระยะเวลาคุม้ทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาด บริษทักจ็ะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจาํนวนโรงภาพยนตร์ 
ปรับจาํนวนเลนโบวล่ิ์ง  ปรับจาํนวนพื้นท่ีเช่า หรือปรับค่าเช่าพื้นท่ี ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่
ทุกแห่งจะใชม้าตรการเดียวกนัน้ีในการพิจารณาและดาํเนินงาน จากการร่วมลงทุนกบับริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินคา้และห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ ยงัช่วยใหบ้ริษทัทราบถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหาร 
เน่ืองดว้ยกิจการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสําเร็จในการดาํเนินกิจการดว้ยทีมงานบริหารของนาย

วิชา พูลวรลกัษณ์ ผูก่้อตั้งกิจการ เสมือนว่ากิจการตอ้งพึ่งพาช่ือเสียงและประสบการณ์ของผูก่้อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริษทัอาจมี
ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูก่้อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัลงหรือออกจากการเป็นผูบ้ริหารในกิจการ จะส่งผลให้
เสียความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ และสูญเสียความเช่ือมัน่ในบริษทั ทาํให้ส่งผลกระทบกบัรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึง
ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปได้ยากมากเม่ือพิจารณาถึงความเป็นเจา้ของและความผูกพนัท่ีนายวิชา พูลวรลกัษณ์ ได้สร้าง
กิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และมีความตั้งใจท่ีจะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะ
ของผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งซ่ึงยงัผกูพนักบัธุรกิจอยา่งลึกซ้ึง  
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อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือสร้าง
ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทั กบัทั้งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์อย่างมาก จึงส่งผลให้บริษทัสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ทางดา้นน้ีได ้

ความเส่ียงทางด้านอัคคภีัย 
บริษทัอาจมีความเส่ียงเก่ียวกบัอคัคีภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดดาํเนินการ ทาํให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตาม

บริษทัไดมี้การทาํสัญญาเอาประกนัครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะและมีเง่ือนไขปกติของธุรกิจโดยได้
รวมถึงการประกนัภยัดา้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงินท่ีพอเพียงแก่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น ทรัพยสิ์น และรายไดท่ี้สูญเสีย
จากการหยดุดาํเนินการ ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายบุคคลท่ี 3 ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯยงัจดัการซอ้มดบัเพลิงเป็นประจาํทุกปี 
โดยไดรั้บคาํแนะนาํและช่วยเหลือจากตาํรวจดบัเพลิงท่ีมาสาธิตวิธีการเป็นประจาํ 

 
ความเส่ียงเก่ียวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 
สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทับา้ง เช่น 

ผูเ้ขา้ชมลดลง รายไดล้ดลง แต่มิไดมี้นัยสําคญั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงให้ความสําคญักบันโยบายรักษาความปลอดภยั
อยา่งรัดกุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดยงัคงถูกนาํมาใชเ้พ่ือเป็นการป้องกนัและลด
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆในสาขาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบั
เหตุต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกลอ้งวงจรปิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษทั เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ความเส่ียงอ่ืน  ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ของบริษทั บริษทัไดมี้การจดัทาํแผนความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ี 
บริษทัจะนาํมาปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดทุ้กสถานการณ์ และอยา่งทนัท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 สิทธิการเช่าทีด่ิน 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตาม
บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

สุขมุวิท 1. เช่าระยะเวลา 28 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- โอน สิท ธิการเช่ าท่ี ดินของ
บริษัท  เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ี 
จํากัด  เพื่ อ เป็นหลักประกัน
วงเงินกูข้องบริษทั ซ่ึงปัจจุบนั
บริษัทได้ชําระเงินกู้ครบทั้ ง
จ ํานวนแล้ว  อย่างไรก็ต าม
บริษัทย ังมิได้ด ําเนินการไถ่
ถอนหลกัประกนัจากสถาบัน
การเงิน เน่ืองจากทางบริษทัฯ 
ยงัมีการใช้วงเงิน  PN, อาวัล, 
LG อยู ่

2. เช่าระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2567 7.25 

งามวงศว์าน-แคราย เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วนั ส้ินสุดปี 
2573 

16.98 -ไม่มี- 

4.2 อาคาร 

สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 64.75 เป็นหลกัประกนัร่วมกบัสิทธิ
การเช่าท่ีดินตาม (4.1) 

2. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 91.31 -ไม่มี- 

รัชโยธิน 1. รัชโยธิน เรียลต้ี 1.02 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์รัชโยธิน เรียลต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 1.10 -ไม่มี- 
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สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพ
เพอร์ต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 439.65 -ไม่มี- 

4.3 สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคาร 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตาม
บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

สาํนกังานใหญ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2581 24.25 -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รามคาํแหง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน ส้ินสุดปี 2560 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2560 

(เวล เอน็ฯ) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2573  

(เพชรป่ินเกลา้) 

36.93 -ไม่มี- 

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

นครสวรรค ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บางนา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุดปี 2561  -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

ลาดพร้าว เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สาํโรง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีราชา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 17 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หวัหิน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

พิษณุโลก เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564          -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 26 ปี 6 เดือน ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั 
นครศรีธรรมราช 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 7 ปี  7 เดือน ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

เมโทรโพลิส เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี  2565  

(พื้นท่ีเช่า) 

59.94 -ไม่มี- 

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

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

พาราไดซ์ พาร์ค เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

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

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

เซ็นทรัลป่ินเกลา้ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนั
สมุทรปราการ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดาหาร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอนศรีนครินทร์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อมตะนคร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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พรอมานาด เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

อุบลราชธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 4.15 -ไม่มี- 

โคราช เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงราย เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

บางกะปิ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุดรธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

เซ็นทรัล 
อุบลราชธานี 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หาดใหญ่ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สระบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 18 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

โลตสับา้นโป่ง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสับางใหญ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พงังา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ฉะเชิงเทรา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี 10 เดือน ส้ินสุดปี  
2572 

4.91 -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวิลล ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สหไทย สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

กาํแพงเพชร เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อยธุยาซิต้ีปาร์ค เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิมาย เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสยั เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีจนัทบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สยามพารากอน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  

(โรงภาพยนตร์) 

117.16 -ไม่มี- 

 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  

(โรงภาพยนตร์ IMAX) 

17.55 -ไม่มี- 

 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2574 
(โบวล่ิ์ง) 

38.98 -ไม่มี- 
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เอสพลานาด เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี 7 เดือน ส้ินสุดปี 2574 
(โรงภาพยนตร์) 

70.19 โอนสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน 
200  ล้านบ าทของบ ริษัท  กับ
ธ น าค า ร  ท ห าร ไ ท ย  จํ า กั ด 
(มหาชน) ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2559 
บริษัทได้ท ําการชําระเงินกู้ท ั้ ง
หมดแลว้ 

เอสพลานาด 

 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี 7 เดือน ส้ินสุดปี 2574 
(โบวล่ิ์ง) 

20.72 -ไม่มี- 

โลตสันครปฐม เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 16 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สิชล เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 17 ปี ส้ินสุดปี 2576 14.96 -ไม่มี- 

โลตสัแม่สอด เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันครสวรรค ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัหนองบวัลาํภู เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัแกลง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั สงขลา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสุพรรณบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2577 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 120.87 -ไม่มี- 

โลตสั สุราษฏร์ธานี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น1 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ไดอาน่า หาดใหญ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สามเสน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปีส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

บ๊ิกซีสมุทรปราการ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พะเยา เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันาดี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บลูพอร์ต หวัหิน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 59.25 -ไม่มี- 
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บ๊ิกซีบา้นไผ ่ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจ่มฟ้า ลาํพูน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุพรรณบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีนครพนม เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัปราจีนบุรี 

(ศรีมหาโพธิ) 

เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี น่าน เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธานี1 เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 28 ปี 1 เดือน ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีราชบุรี เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีระนอง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบุรีรัมย ์ เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํปาง เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํพนู เช่าพื้นท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4.4 อุปกรณ์ 

4.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบดว้ย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งาน
เกา้อ้ี งานสเตเดียมยกระดบัพื้น งานระบบเสียง เคร่ืองฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าตาม
บญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2559 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 5,941 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 
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ป่ินเกลา้ เช่าระยะยาว/ผูใ้หเ้ช่า, เจา้ของ/บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระราม 3 เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เชียงใหม่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บางนา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

บางกะปิ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เสรีเซ็นเตอร์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

รามคาํแหง เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พระราม 2 เจา้ของ/ บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

นนทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อุบลราชธานี เช่าระยะยาว /  ผูใ้หเ้ช่า  -ไม่มี- 

เพชรเกษม เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

หวัหิน เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

สมุย เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

พิษณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เอสพลานาด เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

สาํโรง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ชลบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

กระบ่ี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 
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ศาลายา เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ธญับุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ราชบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

อมตะนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

มหาชยั เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สามเสน เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

กาํแพงเพชร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เชียงราย เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เซ็นทรัล พษิณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

จนัทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

นครศรีธรรมราช เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ร้อยเอด็ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลราชธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัลาํภู เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สกลนคร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะสกาย อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หาดใหญ่ 

เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั สุพรรณบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั บางใหญ่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นครพนม เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ศรีมหาโพธิ(ปราจีนบุรี) เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พงังา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดาหาร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัสมุทรปราการ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีน่าน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สหไทย สุราษฏธ์านี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น 1 เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะ พรอมานาด เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวิลล ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีราชบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พะเยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีระนอง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสตูล เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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โลตสันครปฐม เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสันาดี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบุรีรัมย ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บลูพอร์ต หวัหิน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํปาง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสยั เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบา้นไผ ่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แจ่มฟ้า ลาํพูน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสิชล เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัประจวบคีรีขนัธ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / สยาม ซีนีเพลก็ซ์ -ไม่มี- 

กรุงเทพ ไอแมกซ์ เจา้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์  -ไม่มี- 

ศรีราชา เจา้ของ / อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ -ไม่มี- 

ซีคอน เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ซีคอนบางแค เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ลาดพร้าว เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ เจา้ของ/ อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โคราช เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ขอนแก่น เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

แม่สอด เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสั สงขลา เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 
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โลตสั นครศรีธรรมราช เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธานี 1 เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัสุราษฏร์ธานี เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

ไดอาน่า หาดใหญ่ เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

อยธุยา ซิต้ีปาร์ค เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัพิมาย เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสมุทรปราการ เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํพนู เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

4.4.2 อุปกรณ์โบว์ลิง่  ห้องคาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้แขง็ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโบวล่ิ์งประกอบดว้ย อุปกรณ์โบวล่ิ์ง และเคร่ืองตกแต่ง มีมูลคา่ตามบญัชี ณ 
31 ธนัวาคม 2559 รวมจาํนวน 605 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เอสพลานาด เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ชลบุรี เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หาดใหญ่ 

เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท์ บันไดเล่ือน และอาคารท่ีจอดรถด้วย มีมูลค่าตามบัญชี ณ  
31 ธนัวาคม 2559 รวมจาํนวน  107.84 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

สุขมุวิท เจา้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส,บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ / รัชโยธิน แมเนจเมน้ท(์ร้านคา้เซง้),
บริษทัฯ 

-ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส (ร้านคา้เซง้) -ไม่มี- 

งามวงศว์าน แค
ราย เจา้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส -ไม่มี- 

พระราม 2 เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / สยามซีนีเพลก็ซ์ -ไม่มี- 

เมโทโพลิส เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

สาระสาํคญัของสญัญาเช่าท่ีดิน/อาคาร 

สาขาสุขุมวทิ 
ฉบบัท่ี 1   
ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักลู, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนงักรู, นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, 

นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักรู, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ,์ และ
นางกณัณิกา วิโรจนว์ธัน ์  

ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ตาํบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นท่ี 1-0-76 ไร่ 
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หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสัญญาน้ีเลิกกนัไปไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดกต็าม 

ฉบบัท่ี 2   
ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักลู (ผูท้รงสิทธิเกบ็กิน), นายชาญวฒิุ โพธิรัตนงักรู,  

นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักรู, 
นางกณัณิกา วิโรจนว์ธัน ์และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ตาํบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นท่ี 1-1-83 ไร่ 
หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสัญญาน้ีเลิกกนัไปไม่ว่า

ดว้ยเหตุใด 
ฉบบัท่ี 3   
ผูใ้หเ้ช่า : ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั โดยนายฉายศิลป์  เช่ียวชาญพพิฒัน์ กบันางอุรุวรรณ  

ชูทรัพย ์  
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
วนัท่ีทาํสัญญา : 9 มกราคม 2547 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 20 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า วนัท่ี 5 เมษายน 2547 – 4 เมษายน 2567 
รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 7584 ,7586,7587,7394 เน้ือท่ี 3 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ แขวงพระ

โขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
สาขางามวงศ์วาน-แคราย 

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

อ.เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   
ขนาดพื้นท่ี 5 ไร่ 

สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1839 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา :  26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 10,969.84 ตรม. 
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สาขารัชโยธิน (โบว์ล่ิง) 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
ท่ีตั้ง : อาคารเมเจอร์รัชโยธิน 1839 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 15 ปี 
เน้ือท่ี : 4,651.61 ตรม. 

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
ท่ีตั้ง : 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 8,477 ตรม.(โรงภาพยนตร์) / 3,922 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่1 (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้หเ้ช่า : หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท ์(ถือหุน้โดยคุณจาํเริญ พูลวรลกัษณ์ บิดาคุณวิชา  

พลูวรลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจาํเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : บริเวณชั้นท่ี 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาป่ินเกลา้  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.  
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 กมุภาพนัธ์ 2545 
ระยะเวลาสัญญาเช่า : 15 ปี 
เน้ือท่ี : 7,000 ตรม. 

สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่1 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เวล ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั (ถือหุน้โดยคุณจาํเริญ พลูวรลกัษณ์ บิดาคุณวิชา 

พลูวรลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคุณจาํเริญ ไม่มีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ี
เช่า 

: อุปกรณ์ทั้งหมดในโรงภาพยนตร์ จาํนวน 8 โรง  

วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 28 มกราคม 2545 
ระยะเวลา : 15 ปีนบัจาก 1 กมุภาพนัธ์ 2545 
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สาขาป่ินเกล้า ฉบับที ่2 (โรงภาพยนตร์) 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถือหุน้โดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มารดา คุณวิชา 

พลูวรลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวียงไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั
ฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 
วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 เมษายน 2548 
ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัใหเ้ปิดบริการ 
เน้ือท่ี : 5,311.45 ตรม. (โรงภาพยนตร์) / 2,357.43 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

สาขาเชียงใหม่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ถนนววัลาย ตาํบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
ระยะเวลาสัญญา : 6 ปี / 10 มีนาคม 2554- 9 มีนาคม 2560   
เน้ือท่ี : 5,244 ตรม. 

สาขาพระราม 3 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัล

พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : ชั้น 7-8 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
ระยะเวลาสัญญา : 6 ปี / 1 พฤษภาคม 2555-30 เมษายน 2561 
เน้ือท่ี : 6,530 ตร.ม. 

สาขาบางนา 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลเพลยแ์ลนด ์จาํกดั  
ผูเ้ช่า  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1091 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ี บางนา ชั้น 6 หมู่ท่ี 12 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 
ระยะเวลาสัญญา : 6 ปี / 27 กรกฎาคม  2555-26 กรกฎาคม 2561 
เน้ือท่ี : 5,928.50 ตรม. 

สาขาบางกะปิ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 3109  อาคารโลตสั ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว 

คลองจัน่ บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
ระยะเวลาสัญญา : 24 ปี / 4 ตุลาคม 2545-3 ตุลาคม 2569 
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เน้ือท่ี : 6,685 ตรม. 
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 

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

สาขารามคาํแหง 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เดอะมอลล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  
ผูเ้ช่า  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 73 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
ระยะเวลาสัญญา : 17 ปี 9 เดือน/ 1 ธนัวาคม 2542-30 สิงหาคม 2560 
เน้ือท่ี : 7,852 ตรม. 
หมายเหตุ : บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นผูเ้ช่าพื้นท่ีแทนเมเจอร์ ซีนีม่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2542 

สาขาพระราม 2 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 128 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
ระยะเวลาสัญญา : 6 ปี / 5 ธนัวาคม 2555 - 4 ธนัวาคม 2561 
เน้ือท่ี : 5,175.30 ตรม. 

สาขานครสวรรค์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นิภาพรพฒัน์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 320/11 อาคารศูนยก์ารคา้วี-สแควร์ พลาซา ชั้น 3  ถนนสวรรคว์ิถี 

ตาํบลปากนํ้ าโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 
ระยะเวลาสัญญา : 5 ปี / 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2561 
เน้ือท่ี : 6,952 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : เม่ือครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปีโดยตอ้งมี หนงัสือแจง้ต่ออายสุญัญาไม่นอ้ย

กวา่ 3 เดือนก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 
สาขานนทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.กรุงสยามเซ็นเตอร์วิว 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 5/81  อาคารศูนยก์ารคา้ริเวอร์มอลลพ์ล่าซ่า ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พบูิลสงคราม  

ต.สวนใหญ่  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
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ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี / 14 สิงหาคม 2546 – 13 สิงหาคม 2561 
เน้ือท่ี : 4,566 ตารางเมตร 

สาขาฉะเชิงเทรา 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 9/2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชิงเทรา ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
ระยะเวลาสัญญา : 24 ปี 10 เดือน / 1 เมษายน 2547 – 31 มกราคม 2572 
เน้ือท่ี : 6,868 ตารางเมตร 

สาขาอุดรธานี 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สาขาอุดรธานี) 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อดุรธานี 41000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี / 27 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2570 
เน้ือท่ี : 6,330 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,550 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 

สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมู่ท่ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคนันายาว  

กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี / 30 มีนาคม 2558 – 29 มีนาคม 2568  
เน้ือท่ี : 7,924.75 ตารางเมตร 

สาขาอุบลราชธานี 
 
 
 

 

 
สาขาหัวหิน  

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อาคารศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เกต็วิลเลจ ชั้นท่ี 3 ถ.เพชรเกษม  

ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.ยิง่เจริญปาร์ค 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : พื้นท่ีชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้ SK SHOPPING  PARK  เลขท่ี 105 ต.ในเมือง 

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี /  6 สิงหาคม 2548 – 5 สิงหาคม 2568 
เน้ือท่ี : 2,520  ตารางเมตร 
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ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  18 กมุภาพนัธ์ 2549 – 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
เน้ือท่ี : 3,967 ตารางเมตร  

สาขาสมุย 
  ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1/7 หมู่ท่ี 6 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย ชั้น 1 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบ่อผดุ  

อ.เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 84320 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  5 พฤษภาคม 2549 – 4 พฤษภาคม 2564 
เน้ือท่ี : 2,046 ตารางเมตร 

สาขาแจ้งวฒันะ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ท่ี 1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
ระยะเวลาสัญญา : 12 ปี  /  7 กรกฎาคม 2550 – 31 ธนัวาคม 2562   
เน้ือท่ี : 4,753 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิด

ดาํเนินการปี 2550) 
สาขาพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 1,2 

หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตาํบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
65000 

ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  15 กนัยายน 2549 – 14 กนัยายน 2564 
เน้ือท่ี : 1,715 ตารางเมตร 

สาขาเอสพลานาด 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 99 อาคารเอสพลานาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
ระยะเวลาสัญญา : 24 ปี 7 เดือน  /  14 ธนัวาคม 2549 – 4 สิงหาคม 2574  
เน้ือท่ี : 10,325 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) , 828.20 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดําเนินการ  14 ธันวาคม  2549 ธุรกิจโบว์ล่ิงเปิด

ดาํเนินการ 25 กมุภาพนัธ์  2550 
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สาขาสําโรง 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. อิมพีเรียล พลาซ่า จาํกดั 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี1 ถนนสุขมุวิท ตาํบลสาํโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
ระยะเวลาสัญญา : 3 ปี /  1 พฤศจิกายน 2558-31 มีนาคม 2562 
เน้ือท่ี : 10,823.82 ตารางเมตร 

สาขาพทัยา 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่า – โรงภาพยนตร์ :  บริษทัฯ  
ผูเ้ช่า – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 
ท่ีตั้ง : 399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  11 สิงหาคม 2550 – 10 สิงหาคม 2570   
เน้ือท่ี : 4,735 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,410 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิด

ดาํเนินการ 11 สิงหาคม 2550 
สาขาชลบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า – โรงภาพยนตร์ :  บริษทัฯ  
ผูเ้ช่า – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 
ท่ีตั้ง : 49/1 หมู่ท่ี 3 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี 20000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  11 ตุลาคม 2550 – 10 ตุลาคม 2570   
เน้ือท่ี : 4,184.12 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) /1,450 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 

20 ตุลาคม 2550 
สาขากระบ่ี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 191 อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 2 หมู่ท่ี 12  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี  81000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  5 ธนัวาคม 2550 – 4 ธนัวาคม 2565 
เน้ือท่ี : 3,065 ตารางเมตร 

สาขาศาลายา 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
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ท่ีตั้ง : 99/14 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศาลายา ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ต.บางเตย  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  25 มกราคม 2551 - 24 มกราคม 2566 
เน้ือท่ี : 2,546 ตารางเมตร 

สาขาอยุธยา 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 80 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี สาขาอยธุยา ชั้นท่ี 2 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 28 กมุภาพนัธ์ 2551 - 27 กมุภาพนัธ์ 2571 
เน้ือท่ี : 3,415 ตารางเมตร 

สาขาเพชรบูรณ์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 929 หมู่ท่ี 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาเพชรบูรณ์ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง อ.เมือง

เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 25 เมษายน 2551-24 เมษายน 2566 
เน้ือท่ี : 3,620 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสนวนคร 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 98/103  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 13  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 12120 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  11 กนัยายน 2551-10 กนัยายน 2566 
เน้ือท่ี : 3,600 ตารางเมตร 

สาขาธัญบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 158/17 อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.

ปทุมธานี 12110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 8 สิงหาคม 2551-7 สิงหาคม 2571 
เน้ือท่ี : 3,288.73 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสบ้านโป่ง(ราชบุรี) 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 110  อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบา้นโป่ง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ้     
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อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 19 กนัยายน 2551-18 กนัยายน 2571 
เน้ือท่ี : 3,050 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 25 กนัยายน 2551 

สาขาศรีนครินทร์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง :  9  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่     

อ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10270 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  28 พฤศจิกายน 2551-27 พฤศจิกายน 2566 
เน้ือท่ี : 3,393 ตารางเมตร 

สาขาอมตะนคร 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 700/75 หมู่ท่ี 5 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาอมตะนคร ชั้น 1  ตาํบลคลองตาํหรุ 

อ.เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 21 ตุลาคม 2552-20 ตุลาคม 2567 
เน้ือท่ี : 3,348 ตารางเมตร 

สาขามหาชัย 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 79 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชยั หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.

เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2573 
เน้ือท่ี : 3,140 ตารางเมตร 

สาขาสระบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุขอนนัต ์ปาร์ค 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ตาํบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  18000 
ระยะเวลาสัญญา : 18 ปี / 8 เมษายน 2553-7 เมษายน 2571 
เน้ือท่ี : 3,927 ตารางเมตร 

สาขาสามเสน 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุพรีม สามเสน 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /30 สิงหาคม 2553-29 สิงหาคม 2578 
เน้ือท่ี : 4,198 ตารางเมตร 

สาขากาํแพงเพชร 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ตาํบลในเมือง อ.เมืองกาํแพงเพชร จงัหวดั

กาํแพงเพชร 62000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 2 ธนัวาคม 2553-1ธนัวาคม 2573 
เน้ือท่ี : 2,477 ตารางเมตร 

สาขาเชียงราย 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. ซีพีเอน็ เชียงราย 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 99/9 หมู่ท่ี 13 ตาํบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  30 มีนาคม 2554-29 มีนาคม 2569 
เน้ือท่ี : 3,365.93 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 9/99 หมู่ท่ี 5 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  แขวงพลายชุมพล อ.

เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  20 ตุลาคม  2554-19 ตุลาคม  2569 
เน้ือท่ี : 2,939.90 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 22 ธนัวาคม  2554 

สาขาจนัทบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1012 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2  ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อ.

เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี / 22 ธนัวาคม 2554-21 ธนัวาคม 2574 
เน้ือท่ี : 3,452 ตารางเมตร 

สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อ.บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 
ระยะเวลาสัญญา : 28 ปี 1 เดือน /  3 พฤษภาคม 2555-2 มิถุนายน 2583 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)             

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจหนา้ 79  

เน้ือท่ี : 11,461 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 3,194.67 ตร.ม. (โบวล่ิ์ง) / 2,227.62 ตร.ม. (ไอซ์ส
เกต็) 

สาขานครศรีธรรมราช 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นครรอยลัซิต้ี 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1392 ถนนศรีปราชญ ์ตาํบลท่าวงั อ.เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  13 ธนัวาคม 2555-12 ธนัวาคม 2570 
เน้ือท่ี : 2,593  ตารางเมตร 

สาขาร้อยเอ็ด 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 320 หมู่ท่ี 10 อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ตาํบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 
 

ระยะเวลาสัญญา : 24 ปี  /  31 มกราคม 2556-30 มกราคม 2580 
เน้ือท่ี : 3,231  ตารางเมตร 

สาขาโลตัส นครสวรรค์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 124/12 หมู่ท่ี 10 ตาํบลวดัไทร อ.เมืองนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 

ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  22 กมุภาพนัธ์ 2556 -21 กมุภาพนัธ์ 2576 
เน้ือท่ี : 2,575.70  ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 311 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า ตาํบลแจระแม 

อ.เมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  5 เมษายน 2556- 4 เมษายน 2571 
เน้ือท่ี : 4,657.84 ตารางเมตร 

สาขาโลตัส หนองบัวลาํภู 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 36 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ตาํบลลาํภู 

อ.เมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 39000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  10 เมษายน 2556-09 เมษายน 2576 
เน้ือท่ี : 3,000 ตารางเมตร 
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สาขาโรบินสัน สกลนคร 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 88/8 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั ชั้นท่ี 2 ถนนนิตโย 

แขวงธาตุเชิงชม อ.เมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  27 มิถุนายน 2556 -26 มิถุนายน 2566 
เน้ือท่ี : 2,142.50 ตารางเมตร 

สาขาเดอะสกาย อยุธยา 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.แอมโปเทรด 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 59/99 หมู่ท่ี 1 อาคารศูนยก์ารคา้เดอะสกาย ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ 

ชั้นท่ี 4 ตาํบลธนู อ.อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  8 สิงหาคม 2556 – 7 สิงหาคม 2571 
เน้ือท่ี : 5,162 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซี สุพรรณบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 140/20 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 1 

ถนนมาลยัแมน ตาํบลร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 
ระยะเวลาสัญญา : 24 ปี  /  27 กนัยายน 2556 -26 กนัยายน 2580 
เน้ือท่ี : 2,612 ตารางเมตร 

สาขาโลตัส แกลง 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 279/1 อาคารเทสโก ้โลตสั ชั้นท่ี 1 ถนนสุขมุวิท 

ตาํบลทางเกวียน อ.แกลง จงัหวดัระยอง 21110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  3 ตุลาคม 2556 - 2 ตุลาคม 2576 
เน้ือท่ี : 2,800 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-ไอซ์สเกต็ : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 
ท่ีตั้ง : 99,99/1 และ 99/2  หมู่ท่ี 4 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลัเชียงใหม่ 

 หอ้งเลขท่ี 513/1   ชั้นท่ี 5  ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  14 พฤศจิกายน 2556 -13 พฤศจิกายน 2571 
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เน้ือท่ี : 8,024.14 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 2,013.25 ตร.ม.(ไอซ์สเกต็) 
สาขาโรบินสัน สระบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 99 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั หอ้งเลขท่ี 235 ชั้นท่ี 2 

ตาํบลตล่ิงชนั  อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  24 พฤศจิกายน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริการ) 
เน้ือท่ี : 3,652 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 
ท่ีตั้ง : 1518,1518/1และ1518/2 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

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

ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 14 ธนัวาคม  2556 -13 ธนัวาคม  2571(โรงภาพยนตร์) 
ระยะเวลาสัญญา : 9 ปี  / 14 ธนัวาคม  2556 -13 ธนัวาคม  2565(โบวล่ิ์ง) 
เน้ือท่ี : 7,508.91 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์)/ 1,962.49 ตร.ม.(โบวล่ิ์ง)/ 1,840.62 ตร.ม.(ไอซ์ส

เกต็) 
สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่า–โรงภาพยนตร์ 
 
ผูเ้ช่า–โบวล่ิ์ง 

: 
: 
: 

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

ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /  1 มีนาคม 2549-28 กมุภาพนัธ์ 2574 
เน้ือท่ี : 14,000  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) /2,000  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์IMAX)/ 4,000  ตร.ม.

(โบวล่ิ์ง) 
สาขาซีคอนศรีนครินทร์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : 904 ชั้น 4 หมู่ท่ี 6  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 

10260 
ระยะเวลาสัญญา : 30 ปี /  9 กนัยายน 2537-8 กนัยายน 2567 
เน้ือท่ี : 8,600 ตารางเมตร 
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สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. รังสิตพลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บจก.เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วิลเลจ จาํกดั  
ท่ีตั้ง : 94 ถ.พหลโยธิน ตาํบลประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 12130 
ระยะเวลาสัญญา : 26 ปี 6 เดือน /  1 มิถุนายน 2550 – 30 ธนัวาคม 2564 
เน้ือท่ี : 4,540.68  ตารางเมตร 

สาขาลาดพร้าว 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. ลาดพร้าว พลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : ชั้น 6-7 อิมพีเรียลเวิลด ์ ลาดพร้าว 
ระยะเวลาสัญญา : 3 ปี /  1  มกราคม 2560 -  31 ธนัวาคม 2562 
เน้ือท่ี : 4,400 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ผูเ้ช่าสามารถต่ออายสุัญญาไดทุ้ก 3 ปี 

สาขาเมโทรโพลสิ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.ราชดาํริ พลาซ่า 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี ราชดาํริ 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  26 ธนัวาคม 2545-25 ธนัวาคม 2565 
เน้ือท่ี : 18,500  ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 
ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซีพีเอน็ รีเทล โกรท 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร  10700 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี /  1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2567 
เน้ือท่ี : 6,406.80  ตารางเมตร 

สาขาอ้อมใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : 17/17 หมู่ท่ี 8 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 73160 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี / 22 เมษายน  2548-21 เมษายน  2568 
เน้ือท่ี : 4,175  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 1,495 ตร.ม.(พ้ืนท่ีเช่า) 

สาขาโคราช 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เดอะมอลล ์ราชสีมา 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
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ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล ์นครราชสีมา 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี /  11 สิงหาคม  2543-9 สิงหาคม  2568 
เน้ือท่ี : 6,285.15  ตารางเมตร 

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

สาขาแม่สอด 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : 17 อาคารเทสโก ้โลตสั ถนนสายเอเชีย  ตาํบลแม่สอด อ.แม่สอด  จงัหวดัตาก 

63110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  10 มกราคม 2556- 9 มกราคม 2576 
เน้ือท่ี : 2,670  ตารางเมตร 

สาขาศรีราชา 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บจ. อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟิค พาร์ค 
ระยะเวลาสัญญา : 17 ปี 5 เดือน /  20 มีนาคม 2545-19 สิงหาคม 2562 
เน้ือท่ี : 2,586.88  ตารางเมตร 

สาขาบางแค 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ซีคอน บางแค จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 607  ถนนเพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ชั้นท่ี 4F  อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์พาร์คบางแค 
ระยะเวลาสัญญา : 29 ปี 1 เดือน /  18 มิถุนายน 2537 – 17 กรกฎาคม 2566 
เน้ือท่ี : 5,009  ตารางเมตร 

สาขาเพชรเกษม 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรเกษมพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ชั้น 2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ระยะเวลาสัญญา : 30 ปี /  29 กนัยายน 2548 – 28 กนัยายน 2578 
เน้ือท่ี : 5,862  ตารางเมตร 
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สาขาโลตัสสงขลา 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ตาํบลเขารูปชา้ง อ.เมืองสงขลา จงัหวดั

สงขลา 90000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  27 ธนัวาคม 2556 - 26 ธนัวาคม 2576 
เน้ือท่ี : 3,500 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสสุพรรณบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.

สุพรรณบุรี 72000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  25 กมุภาพนัธ์ 2557 – 24 กมุภาพนัธ์ 2577 
เน้ือท่ี : 2,186 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีนครพนม 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หอ้งเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2 ซ.

ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /  26 มีนาคม 2557-25 มีนาคม 2582 
เน้ือท่ี : 1,571.18 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีศรีมหาโพธิ(ปราจนีบุรี) 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  

จ.ปราจีนบุรี 25140 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /  21 พฤษภาคม 2557 –20 พฤษภาคม 2582 
เน้ือท่ี : 1,547 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสบางใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

11130 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  22 สิงหาคม 2557 -21 สิงหาคม 2572 
เน้ือท่ี : 5,057.54 ตารางเมตร 
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สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  3 ตุลาคม 2557 -2 ตุลาคม 2567 
เน้ือท่ี : 2,615 ตารางเมตร 

สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อ.สมุทรปราการ 

 จ.สมุทรปราการ 10280 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  31 ตุลาคม 2557 -30 ตุลาคม 2567 
เน้ือท่ี : 3,003 ตารางเมตร 

สาขาพงังา 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอน็ เค ดิสคฟัเวอร์ร่ี จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารหา้งสรรพสินคา้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง 

อ.เมือง จ.พงังา 82000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  11 ธนัวาคม 2557 - 10 ธนัวาคม 2572 
เน้ือท่ี : 2,800 ตารางเมตร 

สาขาโรบินสันมุกดาหาร 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยางกรู ต.มุกดาหาร อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร 49000 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  19 ธนัวาคม 2557 - 18 ธนัวาคม 2567 
เน้ือท่ี : 2,590 ตารางเมตร 

สาขาควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สุขมุวิทซิต้ีมอลล ์จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  1 เมษายน 2558 -31 มีนาคม 2578 
เน้ือท่ี : 6,500 ตารางเมตร 
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สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 
ระยะเวลาสัญญา : 7 ปี 7 เดือน /  10 เมษายน 2558 - 3 ธนัวาคม 2565 
เน้ือท่ี : 2,487.17 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลระยอง 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1 

ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 27 พฤษภาคม 2558 -26 พฤษภาคม 2573 
เน้ือท่ี : 4,761.95 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีน่าน 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน 

อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 

ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /  29 พฤษภาคม 2558 -28 พฤษภาคม 2583 
เน้ือท่ี : 1,541 ตารางเมตร 

สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สุราษฎธ์านี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้สหไทย การ์เดน้ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี   เลขท่ี 528/1 ถนนตลาด

ใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  16 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2573 
เน้ือท่ี : 4,075 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีอุดรธานี1 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอดุรธานี จ.อุดรธานี 

41000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  /  9 กรกฎาคม 2558 - 8 กรกฎาคม 2583 
เน้ือท่ี : 2,961.84 ตารางเมตร 
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สาขาโลตัส สุราษฏร์ธานี 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง

สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  20 สิงหาคม 2558 –19 สิงหาคม 2578 
เน้ือท่ี : 3,681.92 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6  

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 28 สิงหาคม 2558 -27 สิงหาคม 2573 
เน้ือท่ี : 9,287.95 ตารางเมตร 

สาขาเซ็นทรัลสมุย 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ  

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84320 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 10 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2573 
เน้ือท่ี : 2,277.77 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสขอนแก่น1 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  15 ตุลาคม 2558 – 14 ตุลาคม 2578 
เน้ือท่ี : 2,575.87 ตารางเมตร 

สาขาพรอมานาด 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เดอะ พรอมานาด เลขท่ี 587,589 ถ.รามอินทรา  แขวงคนันายาว  

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี  /  23 ตุลาคม 2558 - 23 ตุลาคม 2568 
เน้ือท่ี : 6,558 ตารางเมตร 
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สาขาเซ็นทรัลอีสวลิล์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  27 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2573 
เน้ือท่ี : 4,994.12 ตารางเมตร 

สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บจก. ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต.ตาํบล 

หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  /  24 ธนัวาคม 2558 – 23 กมุภาพนัธ์ 2578 
เน้ือท่ี : 3,863 ตารางเมตร 

สาขาอยุธยา ซิตีป้าร์ค 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั คลองสวนพลู จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้อยุธยาซิต้ีพาร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย  

ตาํบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  7 เมษายน 2559 – 6 เมษายน 2574 
เน้ือท่ี : 3,143 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสพมิาย 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมาย  

จ.นครราชสีมา 30110 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  /  21 ตุลาคม 2559 – 20 ตุลาคม 2574 
เน้ือท่ี : 1,064.23 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสพยคัฆภูมิพสัิย 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสัย  

จ.มหาสารคาม 44410 
ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2574 
เน้ือท่ี : 1,073.50 ตารางเมตร 
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สาขาโลตัสจะนะ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

90130 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 24 พฤศจิกายน 2559 – 23 พฤศจิกายน 2574 
เน้ือท่ี : 1,500 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสประจวบครีีขันธ์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั  

อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี  / 23 ธนัวาคม 2559 – 22 ธนัวาคม 2574 
เน้ือท่ี : 638.47 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสนครปฐม 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ตาํบลสนามจนัทร์ 

อ.เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
ระยะเวลาสัญญา : 16 ปี  / 18 สิงหาคม 2559 – 17 สิงหาคม 2575 
เน้ือท่ี : 2,504 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีสิชล 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช 80120 
ระยะเวลาสัญญา : 17 ปี  / 15 ธนัวาคม 2559 – 14 ธนัวาคม 2576 
เน้ือท่ี : 1,111 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีสมุทรปราการ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวิท ต.ปากนํ้ า  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 25 พฤศจิกายน 2559-24 พฤศจิกายน 2579 
เน้ือท่ี : 1,636.88 ตารางเมตร 
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สาขาพะเยา 
ผูใ้หเ้ช่า : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เจริญภณัฑดี์พาร์ทเมน้ทส์โตร์ 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวิท ต.ปากนํ้ า  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 7 เมษายน 2559-6 เมษายน 2579 
เน้ือท่ี : - ตารางเมตร 

สาขาโลตัสนาดี 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ตาํบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี  

จงัหวดัอุดรธานี 41000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 17 กนัยายน 2559-16 กนัยายน 2579 
เน้ือท่ี : 2,000 ตารางเมตร 

สาขาบลูพอร์ต หัวหิน 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั หวัหิน แอสเสท จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บา้นหนอง

แก ตาํบลหนองแก อ.หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 1 ตุลาคม 2559-30 กนัยายน 2579 
เน้ือท่ี : 4,000 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซี บ้านไผ่ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

40110 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 16 พฤศจิกายน 2559-15 พฤศจิกายน 2579 
เน้ือท่ี : 1,494 ตารางเมตร 

สาขาแจ่มฟ้า ลาํพูน 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั แจ่มฟ้า ชอ้ปป้ิงมอลล ์จาํกดั 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้แจ่มฟ้า ช็อปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลาํพูน  

จ.ลาํพนู 51000 
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี  / 2 ธนัวาคม 2559-1 ธนัวาคม 2579 
เน้ือท่ี : 2,867 ตารางเมตร 
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สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัดิ์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 12 พฤศจิกายน 2559-11 พฤศจิกายน 2584 
เน้ือท่ี : 2,384 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ตาํบลท่าศาลา 

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 15 กมุภาพนัธ์ 2559-14 กุมภาพนัธ์ 2584 
เน้ือท่ี : 2,979 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีราชบุรี 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ตาํบลโคกเหนือ  

อ.เมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 31 มีนาคม 2559-30 มีนาคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,594 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีระนอง 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางนอน  

อ.เมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 13 พฤษภาคม 2559-12 พฤษภาคม 2584 
เน้ือท่ี : 1,800.80 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีบุรีรัมย์ 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ตาํบลอิสาณ  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 8 กนัยายน 2559-7 กนัยายน 2584 

                 เน้ือท่ี : 3,611 ตารางเมตร 
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สาขาบ๊ิกซีลําปาง 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์าํปาง-งาว ต.สบตุ๋ย  

อ.เมืองลาํปาง จ.ลาํปาง 52000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 20 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,833.97 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีลําพูน 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี200 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นกลาง  

อ.เมืองลาํพูน จ.ลาํพนู 51000 
ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี  / 8 ธนัวาคม 2559-7 ธนัวาคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,289 ตารางเมตร 

 
 
 

5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปัจจุบนั บริษทัมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั้งมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีท่ี
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลเก่ียวกับบริษทั 

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

ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”, 
“อีจวี ีซีนีม่า”, “พารากอน ซีนีเพล็กซ์”, “เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์”, “พาราไดซ์
ซีนีเพล็กซ์” , “เมกา ซีนีเพล็กซ์” ,”หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์” ,”ควอเทียร์ ซีเน
อาร์ต” ,”เวสเกตต์ซีนีเพล็กซ์” ,”พรอมานาดซีนีเพล็กซ์” ,”อีสต์วลิล์ซีนี
เพล็กซ์” ,”ไดอาน่าซีนีเพล็กซ์” 

  2. ประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ 
โบว์ล ฮิต”,“บลู-โอ ริทึม่แอนโบว์ล”และลานสเกต็นํ้าแขง็ในนาม “ซับ ซีโร่”  

  3. ประกอบธุรกิจให้บริการส่ือและโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ,พ้ืนท่ีภายในและ
ภายนอกของสาขาของเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และบริษทัในกลุ่ม 

  4. ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ ภายในและภายนอกอาคารของบริษทั
และบริษทัในกลุ่ม 

  5. ประกอบธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 
 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ,1839/1-6  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000047 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน     : 896,266,347 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 894,533,377 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  100.00% 

6.2 นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้ว 
ช่ือบริษทั   : บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544003725 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,000,000 บาท 
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สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.93% 

ช่ือบริษทั   : บริษทั สยามซีนีเพล็กซ์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547057656 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 150,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.99% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั อีจีว ีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000225 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 260,001,575 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 260,001,575 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.98% 

ช่ือบริษทั   : บริษทั อีจีว ีเอ็กซิบิช่ัน จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539139100 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.96% 
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ช่ือบริษทั   : บริษทั ดิจติอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอปุกรณ์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015554048284 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 5,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์โฮลดิง้ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจลงทุน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015556003661 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 90,400,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.96% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดยี) จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืนและบริการดา้นโบวล่ิ์ง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ  
    ประเทศกมัพชูา 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0714 E/2014 
ทุนจดทะเบียน   : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  69.97% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ แพลติน่ัม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่                     : เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวียง หมู่บา้น 
    นนชาน เมืองศรีสตัตนาค  นครหลวงเวียงจนัทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01-00019319 
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ทุนจดทะเบียน   : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  59.98% 

 
ช่ือบริษทั   : บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 

   ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่              :     บา้นแกว้สัมพนัธ์ เมืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิ นครหลวงเวียงจนัทร์ 
                    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 16-00010251 
ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จํากัด (เปล่ียนช่ือจาก บจ. เค-อารีน่า) 
ประเภทธุรกิจ              : ใหบ้ริการดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย         

เคร่ืองพมิพคู์ปองอตัโนมติั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ท่ีตั้งสาขา   : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี  
        จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105555064356 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 20,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 20,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 

ธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและการบนัเทิง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034263 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 36,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 36,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
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ธุรกิจพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี ้จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1221/39, 1239 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105537078910 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 78,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 78,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วสิ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1221/39 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016130 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 23,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 23,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016121 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 5,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั รัชโยธิน เรียลตี ้จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539097628 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
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โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษทั   : บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034255 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 10,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ธุรกิจส่ือโฆษณา 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการส่ือโฆษณา 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544103711 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.93% 
 

ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการส่ือส่ิงพมิพ ์โฆษณา และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107544000124 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 1,315,337,205 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,300,119,176 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
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ช่ือบริษทั   : บริษทั เอ็ม พคิเจอร์ส จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจดัทาํวิซีดีและ 
    ดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105548154744 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 150,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เอ็มวดี ีจํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105545084664 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 200,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 200,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั แปซิฟิค มเีดีย เซลล์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ   : จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547163570 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสาร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  91.91% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105552004395 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5814 
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โทรสาร   : 0-2511-5810-2 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั ทาเลนต์ วนั จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการผลิตภาพยนตร์และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 59/1 ซอยสุขมุวิท 39 วฒันา กทม. 10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 010554068617 
โทรศพัท ์   : 0-2261-7899 
โทรสาร   : 0-2261-7890 
ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 40,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  83.22% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการเคเบ้ิลทีวี 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 991 อาคารศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
    เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105553012928 
โทรศพัท ์   : 0-2129-4638-9 
โทรสาร   : 0-2129-4638-9 
ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 40,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  41.61% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทศัน ์
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105557122281 
ทุนจดทะเบียน   : 175,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 165,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  26.42% 
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ช่ือบริษทั   : บริษทั เอ็มวพี  ีเอ็ม พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : ชั้น 4 เลขท่ี 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวียง หมู่บา้น 
    หนองจนั เมืองศรีสตัตนาค  นครหลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01B00080044425(S/1) 
โทรศพัท ์   : 856-21 520451 
โทรสาร   : 856-21 222262 
ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  36.98% 

 

ช่ือบริษทั           :   บริษทั เมตาคอกนิช่ัน จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ      :   ตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่        :   234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขต 
     จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ทะเบียนเลขท่ี     :   0105559166111 
เบอร์โทรศพัท ์    :   082-5229419 
เบอร์โทรสาร    :  - 
ทุนท่ีจดทะเบียน    : 2,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  :  2,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  55.48%  

 

ธุรกิจอ่ืน  ๆ
ช่ือบริษทั   : บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋บตัรเขา้ชมการแสดง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขต 

คลองเตย กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105543020073 
โทรศพัท ์   : 0-2262-3969 
โทรสาร   : 0-2262-3898 
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 10,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  40.00% 
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ช่ือบริษทั   : บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000187 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสาร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 1,776,618,036 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,776,607,541 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  24.89% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันาและบริหารศูนยการคา้ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105550006391 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสาร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 135,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  50.00% (ทางออ้ม 12.45%) 

ช่ือบริษทั   : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั เลขท่ี 400/22 อาคาร 

ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6,12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กทม. 10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 
โทรศพัท ์   : 0-2673-3999 
โทรสาร   : 0-2673-3988 
ทุนจดทะเบียน   : 3,300,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 3,300,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  33.00% 

ช่ือบริษทั   : บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและการบนัเทิง 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 61 บาร์ซาน ลอ๊ค,วสนัต ์วีฮาร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 
โทรศพัท ์   : +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
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โทรสาร   : - 
ทุนจดทะเบียน   : INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947) = 197,880,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : INR 365,238,080 (INR 365,238,080 x 0.4947) = 180,683,278 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  49.00% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั พวีอีาร์ จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 61 บาร์ซาน ลอ๊ค,วสนัต ์วีฮาร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 55-67827 
โทรศพัท ์   : +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
โทรสาร   : - 
ทุนจดทะเบียน   : INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.4850) = 454,445,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : INR 467,385,880 (INR 467,385,880 x 0.4850) = 226,682,152 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  1.93% 
 
ช่ือบริษทั   : บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105559037388 
โทรศพัท ์   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 70,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  49.00% 
 
 

6.3 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7 
                                              ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 
โทรสาร : 0-2654-5427 
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นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2470-1976  
โทรสาร      :  0- 2470- 1998 
 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2470-1976  
โทรสาร :  0- 2470- 1998 
 

 ผู้สอบบัญชี    : นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์ : 0-2344-1000 
โทรสาร : 0-2286-5050 

 
ทีป่รึกษากฎหมาย  : คุณกลุกนิษฐ คาํศิริวชัรา 
ช่ือบริษทั : บริษทั สาํนกักฎหมายสากล พรีเมียร์ จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : เลขท่ี 999/9 อาคารสาํนกังานเซ็นทรัลเวิลด ์ชั้น 26 
  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ : 0-2646-1888 
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ส่วนที่ 2   การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 896,266,347 หุน้) 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้มีจาํนวน 
894,533,377 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้) 

สาํหรับโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังาน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของ
บริษทัภายใตโ้ครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังานเป็นจาํนวน 40,500 สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.051 หุน้ และจาํนวน 
1,837,052 ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.073 หุน้ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมด 2,013,719 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 206,500 
สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.033 หุน้ และจาํนวน 2,138,448 ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.051 หุน้ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวน
หุน้ทั้งหมด 2,460,822 หุน้) ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.687 บาทต่อหุน้ และ 14.385 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงิน 28.98 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : ราคาใชสิ้ทธิ 14.948 บาทต่อหุน้ และ 14.687 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงิน 36.20 ลา้นบาท) 
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิ เท่ากบั 30.684 บาท ต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 31.637 บาทต่อหุน้) 

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกจาํหน่ายเป็นจาํนวน 
250,088 สิทธิ ดว้ยอตัราใชสิ้ทธิ 1:1.29 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้ งหมด 321,861 หุ้น ดว้ยราคาใช้สิทธิ 1.235 บาทต่อหุ้น 
เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.86 บาทต่อหุน้ 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

ลําดบัที่ กลุ่มผู้ ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

ร้อยละ 
(ล้านหุ้น) 

1 วิชา พูลวรลกัษณ์     284.84  31.84 
2 CHASE NOMINEES LIMITED      58.78 6.57 
3 THE BANK OF NEW YORK MELLON      47.94  5.32 
4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY      46.14 5.16 
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      41.16  4.60 
6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั      39.23  4.39 
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC      25.29  2.83 
8 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11      25.23  2.82 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED      25.18  2.81 
10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC      23.65  2.64 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ คือในกรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อ
การลงทุนเพ่ิมหรือขยายงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฎหมายแลว้ อยา่งไรกต็าม 
คณะกรรมการบริษทัอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
และตามความจาํเป็นของบริษทั เช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์
อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั เป็นตน้ 
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 

31 ธ .ค.58 31ธ .ค .59 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ                 -                   -   
2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 293,840,100  284,840,100  
3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการ                 -                   -   
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ   18,345,536  18,345,536  
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร      460,000        440,000  
    ฝ่ายธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์     
6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ     2,851,953                  -   
7. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ   672,500     672,500  
8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ  50,000           -   
9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ      -          -   
10. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ         -           -   
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ        -           -   
12. นายกิติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง         46   30,046  
13. นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบริหารพื้นท่ีเช่า 100,375 112,665 
14. นายนิธิ พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายส่ือโฆษณา 132,075    92,550  
15. นายอภิชาติ คงชยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 96,675      70,915  
    ฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์     
16. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       75  50,040  
    ฝ่ายบญัชีและการเงิน     
17. นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 48,865  81,340  
    ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ     
18. นางชญัญญ์าณ์ ธาํรงวินิจฉยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 7,336        -   
19. นายวิชยั กลุธวชัชยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด         56        84  
20. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 27,850     12,080  
21. นางสาวบุบผา วนัดี ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 116,355  167,955  
22. นายประวิงศกัด์ิ หนูทวี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารศูนยก์ารคา้          -           -   
23. นางสาวศิริรัตน ์ดาราศรีศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน          -          -   
24. นางสาวสุวิมล แซ่ล่ิม ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน    -          -   
25. นางสิริอาภา กลุชล ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ   20,081          764  
26. นายอภิรักษ ์มิตรประชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือโฆษณา        -          -   
27. นายธน ศรีสิงห์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือโฆษณา           -           -   
28. นายธนาธิป แยม้พยนต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงภาพยนตร์        7             7  
29. นายอภิรักษ ์วาราชนนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์             -             -   
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

(1) กรณมีีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีโครงการเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ESOP – W4) ต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจให้กบับุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทัท่ีผ่านมา และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังานแก่บุคลากรของบริษทัให้มีความตั้งใจในการทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัในอนาคต 
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ                                    : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

(ยกเวน้เป็นกรณีตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิ) 

จาํนวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย   :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                           : หน่วยละ 0 บาท 

อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ                                            : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

อัตราการใช้สิทธิ                                                       : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

(เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น                                                   : เท่ากบั 15.44 บาทต่อหุน้ 

(เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ราคาน้ีไม่ถือ 

เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาตํ่ากวา่ราคาตลาดเพราะคาํนวณ 

โดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายเฉล่ียของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์15 
วนัทาํการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังน้ี 

 (ระหวา่งวนัท่ี 26 มกราคม 2555 – 15 กมุภาพนัธ์ 2555) 

วนัออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ                : เสนอขายภายใน 1 ปี นบัจากไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย
คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูก้าํหนดวนัออก           
และเสนอขาย 

จาํนวนหุ้นสามัญทีร่องรับการใช้สิทธิ :  8,690,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 881,897,219 หุน้ 
ทั้งน้ีบริษทัจะเสนอขายหุน้รองรับน้ีใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้
เสร็จตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจาํนวน 8,690,000 หน่วย ท่ีเสนอขายตาม
โครงการ ESOP น้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดร้วม 12 คร้ัง โดยสามารถใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป ตรงกบัวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม (“วนัใช้
สิทธิ”) ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 12 (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) ตรงกบัวนั
ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 

 วนัใช้สิทธิคร้ังแรก : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่2 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่3 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่4 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่5 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่6 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-5 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่7 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-6 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่8 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-7 ) 

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

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่10 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-9 ) 

 วนัใช้สิทธิคร้ังที่11 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-10 )
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 วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั (ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-11) 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วนัท่ีปรับสิทธิ 
จาํนวนทีอ่อก

(หน่วย)* 

อัตราการใช้สิทธิ 
(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 
11 เมษายน 2559 8,570,000 1.073 14.385 

                     *สาํหรับปี 2559 มีใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก จาํนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ได้
จัดสรร จาํนวน 120,000 หน่วย) มีราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 14.385 บาทต่อหน่วย  
 

ผลการใช้สิทธิ ESOP- W4   

การใช้
สิทธิ
คร้ังท่ี 

วนัทีใ่ช้สิทธิ 
จาํนวนหุ้นสามัญ
ทีไ่ด้รับการใช้

สิทธิ  

จาํนวนเงนิเพิม่
ทุนทั้งหมด 

(บาท) 
วตัถุประสงค์ 

1. 30 มิถุนายน 2557              916,271      13,696,418.91 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
2. 30 กนัยายน 2557           1,248,058      18,655,970.98 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
3. 30 ธนัวาคม 2557             318,164       4,755,915.47 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
4. 31 มีนาคม  2558  213,314    3,188,617.67  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
5. 30 มิถุนายน 2558 1,840,246  27,027,693.00  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
6. 30 กนัยายน 2558 317,927    4,669,393.85  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
7. 30 ธนัวาคม 2558 89,335    1,312,063.15  สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
8. 31 มีนาคม  2559  42,565 625,152.16 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
9. 30 มิถุนายน 2559 1,779,249 25,594,496.87 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
10. 30 กนัยายน 2559 142,547 2,050,538.60 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
11. 30 ธนัวาคม 2559 49,358 710,014.83 สนบัสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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(2) กรณมีตีราสารหนี ้

 หุ้นกู้ของบริษัททีย่งัไม่ครบกําหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

สัญลักษณ์ 
หุ้นกู้ 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ  

วนัออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ  

31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้ 
(ปี) 

วนัครบ
กําหนด  

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ประเภท
ของการ
เสนอ
ขาย* 

การจดั 
อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ 
ณ 31 ธ.ค. 

59 
MAJOR178A 10 สิงหาคม 2555 1,000 1,000 5 10 สิงหาคม 

2560 
4.60% PO A 

รวม 1,000 1,000  

หมายเหตุ PO คือการเสนอขายในกรณีทัว่ไปใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกประเภท 
   PP คือการเสนอขายหลกัทรัพยแ์บบเจาะจง 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี หากไม่มี
เหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลกาํไรสุทธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  1,086.28 1,170.92 1,188.22 
2. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท:หุน้) 1.22 1.31 1.33 
3. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 86.07 87.79 90.23 
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.05 1.15 1.20 

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

8.1 คณะกรรมการของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็น 
กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 5 คนโดย
มีรายช่ือพร้อมดว้ยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่ง และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 

ช่ือและนามสกุล 

จํานวนท่ีร่วมประชุม / จํานวนประชุมท้ังหมด 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมก
ารตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 1. นายสมใจนึก เองตระกูล 4/4 - - - 
 2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ 4/4 - - 12/12 
 3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฎฐ ์ 3/4 - 1/1 12/12 
 4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ 3/4 - - 12/12 
 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 4/4 - - 12/12 
 6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ 3/4 - - - 
 7. นายชยั จรุงธนาภิบาล 4/4 8/8 1/1 - 
 8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 4/4 8/8 1/1 - 
 9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 3/4 7/8 1/1 - 
10. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 2/4 - - - 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 3/4 - - - 
โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ นางภารดี พูลวรลกัษณ์ นายวีรวฒัน์ องคว์าสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์  
สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โครงสร้างองคก์รของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) มีคณะผูบ้ริหาร 
จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานวางแผนกลยทุธ์และนกัลงทุนสัมพนัธ์  

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโบวล่ิ์ง  

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

2. นายธนกร ปุลิเวคินทร์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฟิลม์ภาพยนตร์ 

3. นางจินดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่า 

4. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและบญัชี 

5. นายกิตติกร พุ่มสวา่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 

6. นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 

7. นายอภิชาติ  คงชยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

8. นางสาวสุดาพร  ตรองพาณิชย ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. กาํหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจาํปีเพื่อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษทั 

2. รับผดิชอบการบริหารจดัการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือใหก้าร
ดาํเนินงานของบริษทับรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ภายใตก้รอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการ หรืออนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการดาํเนินการต่างๆ ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัของ
บริษทัหรือตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

4. สรรหา วา่จา้ง แต่งตั้ง สบัเปล่ียน โอนยา้ย พกังานและเลิกจา้งผูบ้ริหารและพนกังานในทุกตาํแหน่ง รวมถึง
การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และผลประโยชนต์อบแทนท่ีเหมาะสมโดยถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทียบเท่าตั้งแต่
ผูอ้าํนวยการอาวโุสข้ึนไปใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ และถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทียบเท่า
ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในใหด้าํเนินการภายใตค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทัทั้งดา้นบญัชี การเงิน การสัง่ซ้ือ การผลิต การขายและการ
บริหารทัว่ไปรวมทั้งเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ 

6. กาํหนดเปล่ียนแปลงแกไ้ขและยกเลิกกฎระเบียบ คาํสัง่ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายในเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนและเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รเป็นไป
ตามนโยบายท่ีบริษทักาํหนด 
7. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ทั้งน้ีรวมถึงมีอาํนาจในการ

แต่งตั้งทนายความเพ่ือฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือเขา้สู้คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
8. มอบหมายเพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานหรือกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควรและ

สามารถยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้
9. รายงานผลการดาํเนินงานความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั 
10. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการ

ดาํเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนป์ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว  
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8.3 เลขานุการบริษทั 

                 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน ์ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทงั ้ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั รวมไปถึงรับผดิชอบจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมผูถื้อหุน้ ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ
ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้าํแนะนาํ เบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทัและขอ้ปฏิบติัต่างๆ รวมถึงปฏิบติัตามนโยบายการกาํ กบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปีของ

บริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเทียบไดก้บัธุรกิจเดียวกนั โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะทาํการเสนอให้คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั ส่วนค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารจะเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   

ในปี 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2559 พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 13 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น
ค่าตอบแทนรายปีและเบ้ียประชุม จาํนวน 7.2 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 5.8 ลา้นบาท  

ซ่ึงโครงสร้างอตัราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปีและเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 871,000 

กรรมการบริษทั 545,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 178,000 

กรรมการตรวจสอบ 69,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 28,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 28,000 

ประธานกรรมการบริหาร 178,000 

กรรมการบริหาร 69,000 
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ช่ือ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

1.นายสมใจนึก     เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 871,000    1,183,926 

2.นายวิชา     พูลวรลกัษณ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 723,000 1,183,924 

3.นายวีรวฒัน ์    องคว์าสิฎฐ ์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร 

642,000    381,350  

4.นางภารดี     พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 614,000    381,350 

5.นายธนกร     ปุลิเวคินทร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 614,000 381,350 

6.นายวิชยั     พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 545,000      381,350 

7.นายชยั     จรุงธนาภิบาล 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

751,000 381,350 

8.นายวลัลภ     ตั้งตรงจิตร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

642,000   381,350 

9.นายไกรทิพย ์    ไกรฤกษ*์ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

642,000      254,233 

10.ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ กรรมการอิสระ 545,000 381,350 

11.นายแพทยเ์สถียร     ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 545,000 381,350 

หมายเหตุ : นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 
ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืนใหก้บัผูบ้ริหาร จาํนวน 7 
ท่าน คิดเป็นเงิน 36.09 ลา้นบาท 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
โดยไม่นําใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และเพื่อเป็นแรงจูงใจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจและทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยาว โดยใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ได้จัดสรรให้ผูบ้ริหารและพนักงานของ 
บริษทัฯท่ียงัไม่หมดอายมีุรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
จาํนวนหุ้น 

(ล้าน) 
นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่า 0.35 
นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและการบญัชี 0.35 
นายกิตติกร พุ่มสวา่ง 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 2559 บริษทัมีพนกังานจาํนวน 2,162 คน เพื่อรองรับการใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้ท่ีเติบโต 
อยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ส่ือโฆษณา พื้นท่ีเช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจ 
ส่ือภาพยนตร์ โดยในปี 2559 บริษทัไดเ้พิ่มจาํนวนสาขาอีก 22 แห่งเพ่ือใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตลอดจนในต่างจงัหวดัเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน 

 

สายธุรกิจหลัก จํานวนพนักงาน 

สํานักงานใหญ่ 458 

โรงภาพยนตร์ 1,055 

โบว์ล่ิง 337 

ขายโฆษณา 61 

ขายพื้นท่ีเช่าและศูนย์การค้า 144 

ส่ือภาพยนตร์ 107 

รวมจํานวนพนักงาน 2,162 

*ไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราว  

 
ค่าตอบแทนบุคลากร 

บริษทัไดมี้การบริหารค่าจา้งค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ใหแ้ก่
พนกังานของบริษทั ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดัเงินโบนสั 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และเพื่อใหก้ารกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและสามารถแข่งขนัในการรักษาพนกังานท่ีดีมีความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์รบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปรับ
เงินเดือน และโบนสัประจาํปี โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปีของบริษทั ซ่ึงในส่วนของพนกังานจะพจิารณา
การจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบติังานในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบายสาํรวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
เป็นประจาํทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีโครงสร้างและการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนกังาน 

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัค่าตอบแทนอ่ืนๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น เงินรางวลัจากการขาย และการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้แก่ผบู้ ริหารและพนกังาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานใหมุ้่งปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาองคก์รต่อไป 
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นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
บริษทัห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนกังานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีประจาํของพนกังานจึงไดก้าํหนดนโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพื่อป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญอนัเน่ืองจากการทาํงานหรือความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน พร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบกิจการ 

 
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 
บริษทัจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลกัแลว้ทาํการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเน่ืองจากการเล่ือนตาํแหน่งจาก

ภายใน ทาํใหไ้ดพ้นกังานท่ีคุน้เคยกบัการดาํเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน ทั้งยงั
จูงใจให้พนกังานทาํงานอยู่กบับริษทัเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีเท่าเทียมกบัธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานให้เอ้ือต่อการใชศ้กัยภาพของพนักงานได้
อยา่งเตม็ท่ีซ่ึงเป็นการจูงใจพนกังานอีกวิธีหน่ึง 

 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
บริษทัมีนโยบายจดัใหมี้การอบรมภายในใหก้บัพนกังานของบริษทั เพื่อพฒันาใหพ้นกังานมีทกัษะความรู้โดยเรียนรู้

จากการปฏิบติัจริง และจากคาํแนะนาํของผูมี้ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้
อบรม และสัมมนากบัหน่วยงานภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอตลอดจนมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราท่ี
เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว โดยบริษทัมีการจดัอบรมใหก้บัพนกังานทั้งใน
ลกัษณะท่ีทาํพร้อมกบัการทาํงาน (On-the-job training) และในลกัษณะอบรมงาน (Functional training) สาํหรับในกรณีท่ี
เป็นการฝึกอบรมพร้อมกบัการทาํงาน บริษทัจะใหพ้นกังานไดมี้โอกาสช่วยพนกังานท่ีอาวโุสกวา่ ซ่ึงพนกังานท่ีอาวโุสกวา่
จะเป็นพี่เล้ียงดูแลใหค้าํแนะนาํและช่วยช้ีแนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ทั้งท่ีดาํเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษทั และการส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ท่ี
หน่วยงานภายนอกเป็นคนจดั เช่นการฝึกอบรมดา้นการบริหารและปฏิบติัการอยา่งสมํ่าเสมออีกทั้งบริษทัยงัจดัอบรมทกัษะ
ทัว่ไปอ่ืนๆ (Soft Skills) อาทิทกัษะการเป็นผูน้าํ การพฒันาทกัษะการขายและการตลาดการพฒันาทีมงาน เทคนิคการเจรจา 
เทคนิคงานบริการฯลฯ อีกดว้ยนอกจากน้ี บริษทัยงัไดส้นบัสนุนและรองรับนิสิตนกัศึกษาท่ีตอ้งการใชเ้วลาท่ีวา่งเวน้จาก
การเรียนใหเ้ป็นประโยชน ์ดว้ยการฝึกประสบการณ์การทาํงาน โดยบริษทัไดจ้ดัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกทาํงานใน
บางตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ทกัษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนกัศึกษาแต่ละคน ซ่ึงในปี 2559 พนกังานและ
ผูบ้ริหารมีการเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจาํนวน 13,696 ชัว่โมง ซ่ึงสามารถแบ่งหลกัสูตรการอบรมออกเป็น 4 
หลกัสูตร คือ General Program, Leadership Program, Managerial Activity และ Functional Program อีกทั้ง พนกังานของ
บริษทัทุกคนตอ้งผา่นการปฐมนิเทศ โดยเน้ือหาในการอบรมเก่ียวกบัภาพรวมองคก์ร นโยบายดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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การวจิยัและพฒันา 
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของคุณภาพบริการในแต่ละสาขา จึงไดมี้นโยบายท่ีต่อเน่ืองในการพฒันาปรับปรุง

สาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยู่เสมอ  ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  นอกจากน้ีฝ่ายการตลาดของ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทาํวิจยัทางการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการภายในสาขา ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกนาํไปประมวลผล และนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และกล
ยทุธ์ทางการแข่งขนั  เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาสถานะผูน้าํดา้นศูนยร์วมความบนัเทิงต่อไป  นอกจากการทาํวิจยัตลาด
เพื่อพฒันาคุณภาพงานบริการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญักบังานพฒันาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานดา้นการ
บริการตามแต่ละสาขา โดยมีการกาํหนดเป็นแผนอบรมพฒันาท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงใน ปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การวิจยัและพฒันาจาํนวนทั้งส้ิน 9,487,344 บาท 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน  
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัยงัคงสืบสานเจตนารมณ์อนัมุ่งมัน่ในการท่ีจะยกระดบั การกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํ เอาแบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีกาํหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึง
เร่ืองการใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีกเ็พื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้เป็นสาํคญัโดยในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัในเร่ือง การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจะรายงาน
ใหท้ราบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรข้ึนเม่ือปี 2552 โดยมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสรับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆท่ีสาํคญั ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนบัสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้โดยกาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 
 

นโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการปกป้อง และเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือ
ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ 
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล
การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมเป็นตน้ 

3. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆอนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิหรือการ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆและการเขา้ประชุมผู ้
ถือหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
สาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้เป็นตน้ 
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4. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลสาํคญั
ท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัการจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมกิจการเป็นตน้ 
 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
• คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายสิทธิของผูถื้อหุน้มาปฏิบติั และมีความครอบคลุม

มากกวา่สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลและสารสนเทศ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2559  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เป็น
เวลากวา่ 30 วนั ก่อนการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั 
โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูล 

ในรูปแบบเอกสารท่ีบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2558 
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. เอกสารแนบ 3 ขอ้มูลพิจารณาประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเลือกตั้งกลบัเขา้มาแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระจาํนวน 3 คน 
5. เอกสารแนบ 4 ขอ้มูลค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2559 
6. เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลรายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. เอกสารแนบ 6 หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
8. เอกสารแนบ 7 ขอ้มลูประวตักิรรมการอสิระ (สาํหรบัประกอบการมอบฉนัทะ) 
9. เอกสารแนบ 8 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
10. เอกสารแนบ 9 ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  
11. เอกสารแนบ 10 แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 
 
• ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2559 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกวา่ตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้
ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ระยะเวลาศึกษาขอ้มูลมากข้ึน 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ดว้ยการใชร้ะบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง รวมทั้งจดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการ ในกรณีท่ีผู ้
ถือหุน้ไม่ไดน้าํมา ในการมอบฉนัทะพร้อมทั้งจดัทาํป้ายสญัลกัษณ์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนแลว้ เพื่อความ
สะดวกในการเขา้ออกท่ีประชุมโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 
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• หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2559 บริษทัไดน้าํเน้ือหาการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียด
วาระการประชุม มติท่ีประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุน้รวบรวมจดัทาํเป็น 
“รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2559” เผยแพร่ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
1.3 การป้องกันกรณีการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 

      คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ ทั้งในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2558 บริษทัไม่มีการ
แจกโดยกะทนัหนั ซ่ึงเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลสาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 
1.4 การอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

• บริษทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้โดยการนาํระบบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช ้พร้อมทั้งแจกใบ
ลงคะแนนเสียงใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองก่อนการประชุม 

• บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุม 
รวมทั้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลง
มติใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑ ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าว ลงในรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

• บริษทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเขา้เยีย่มชมบริษทัและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคดิเห็น 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดส้อบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งไดมี้การบนัทึก
ขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งคาํช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

• บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกเสียงการประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยรายละเอียดสาระสาํคญัของการซกัถามใน
ระหวา่งการประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสามารถใชอ้า้งอิงในภายหลงั และช่วยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่
สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได ้
 
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 
2559 มีคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปไดว้า่ บริษทัยงัคงพฒันาการจดั 
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ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ใหมี้ความเคร่งครัดกวา่แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

หมวดท่ี 2  การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายในการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 100,000 หุน้ 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึง
วนัท่ีเสนอเร่ือง เพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดเ้สนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เป็นการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 2 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559(ตั้งแต่
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมวาระ
การประชุมและนาํ เสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาก่อนในเบ้ืองตน้ หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้ เห็นวา่มี
ความเหมาะสม กใ็หน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อพิจารณาออกเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2559ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบ
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 2 เดือนก่อนวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 (ตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ
แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมกใ็ห้
นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหนุ ้ตอ่ 
ไป ซึง่ ปรากฏวา่ ในปี 2559 ไมม่ ผ ีถู ้อื หนุ ้เสนอรายช่ือ 

• คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยา่ง
เคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

• คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ข้ึนนอกจากน้ี
บริษทัยงัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก (แบบมอบฉนัทะทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค (แบบมอบ
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ฉนัทะเฉพาะสาํหรับ custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตล่์วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ก่อนวนัประชุม
สาํหรับใหด้าวนโ์หลดอีกดว้ย 

• คณะกรรมการบริษทัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง แต่มี
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวธีิการมอบฉนัทะ โดยบริษทัไดเ้สนอใหมี้กรรมการอิสระเขา้
ประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้จาํนวน 2 คน คือ 

นายชยั จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
และนายวลัลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

แทนผูถื้อหุน้ได ้
• คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนน

เสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไว ้และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเร่ิมการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงครบทุก
วาระ เช่น การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นตน้ รายละเอียดการนบัคะแนนเสียงดงักล่าวมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีหากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนในภายหลงัมาตรการ
ป้องกนักรรมการผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนั กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง
การใชข้อ้มูลภายใน เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรักษาความลบั โดยมีการแจง้
มาตรการดงักล่าวผา่นทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรมและทางเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ียงัได้
มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบในการแจง้หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลและติดตาม
ใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการกํากับดูแลกจิการทีด่ีเก่ียวกับการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดเท่านั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงไดพ้ิจารณาช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนใหม่ พร้อมกบักาํหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. พนกังานและครอบครัว 
2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 
3. ผูถื้อหุน้ 
4. พนัธมิตรทางธุรกิจ 
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5. นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 
6.  คู่แข่ง 
7.  ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี.- 

1. พนกังานและครอบครัว 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 

1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้
อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทาํงานล่วงเวลา โบนัสประจาํปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัใหมี้การอบรมและ
สมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของ
พนกังาน การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

4) บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้
รับความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

5) บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล  

 
2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า 

1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทั ดว้ยการรับผดิชอบ เอาใจใส่ และ
ใหค้วามสําคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 

 ยึดมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
 การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
 ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตได ้เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
 พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การใหค้าํแนะนาํ 

และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี ้
1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

เช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั

เจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 
 
3.             ผูถื้อหุน้ 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ 
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือ
หนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมติัการรายพเิศษ เป็นตน้  

2) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้ งคาํถามต่อท่ี
ประชุม เป็นตน้ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั 

3) บริษทัตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

4. พนัธมิตรทางธุรกิจ(คู่คา้) 
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า) 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย 
2) บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่คา้ทุกรายนําเสนอสินคา้/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้

ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 
 ตอ้งปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 
 การพิจารณาและตดัสินใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัในระยะสั้นและระยะยาว 
 ตอ้งรักษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมิใหมี้การรับสินบนหรือค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง

หา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอ่ืนๆรับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 
5. นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 
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1) บริษทัเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการดาํเนินงานของ
บริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

2) บริษทัจะอาํนวยความสะดวกโดยจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนของบริษทัใหแ้ก่นกัลงทุนผา่นช่องทาง
เวบ็ไซตบ์ริษทั 
 
6. คู่แข่ง 
 นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทาง
เส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริงและขดัต่อจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

 
7.           ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
         นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสังคมอยา่งต่อเน่ือง จึงไดก่้อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวงัระดมทุน
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม และพฒันาสังคมรอบดา้น โดยการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม สาธารณะประโยชน์ และ
การศึกษา และจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นผูใ้หค้วามบนัเทิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสังคมเป็นอยา่งมาก ดงันั้น เพื่อป้องกนั
มิให้การดาํเนินธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งดา้นลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง เป็นตน้ ดงันั้นการนาํผลงานต่างๆ มาใช้
ภายในบริษทัจะตอ้งมีการตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การใชผ้ลงานเหล่านั้นจะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
บริษทัเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั บริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ การจา้งงานท่ีเป็นธรรม 
และจะไม่มีส่วนร่วมกบัการกระทาํใดๆ ท่ีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ท่ีกระทาํการแทนกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม 

และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้กรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลและกาํหนด
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สาํหรับนโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดมี้การ
กาํหนดไวใ้นระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและการใหค้วามคุม้ครองผูร้้องเรียน  
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แนวปฏบัิติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บุคคลใดก็ตามท่ีทราบเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสไดผ้่านช่องทางการร้องเรียน

หรือแจง้เบาะแส โดยบริษทัส่งเสริมใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตนต่อหน่วยงานท่ีรับแจง้เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงาน
ดงักล่าวจะให้ความคุม้ครองต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส และขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะทาํหนา้ท่ีรวบรวม คดักรอง ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการ
สอบสวนส้ินสุดและผูถู้กแจง้กระทาํความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทั และเสียง
ขา้งมากของคณะอนุกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอ่ืน และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
เป็นผูร้ายงานผลกรณีทุจริตท่ีเกิดข้ึนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดือน 

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ผูท่ี้พบเห็นการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอ้งการร้องเรียน และ/หรือแสดงความ

คิดเห็นสามารถแจง้เบาะแส ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นไดผ้า่นทาง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

 อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
 Call Center หมายเลข 02 511 5427 ต่อ 114 
 Intranet ของบริษทัสาํหรับพนกังาน 

 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกจิการท่ีด ี

• ในรอบปี 2559 บริษทัไดท้าํการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินต่างๆ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสผา่นช่องทางระบบ Online ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั อีกทั้งไม่เคยถูกสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการเน่ืองมาจาก
การเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามกาํหนด 

• นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้าํขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษทัเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ และจดัใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีภายใน 120 วนั นบัแต่
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 
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4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับปี 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ความยติุธรรมและการจูงใจท่ีเพียงพอ การเทียบเคียงกบั
ค่าตอบแทน กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ การ
อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 
3. ทั้งน้ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งปฏิบติัตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้นุมติัวงเงิน
ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถึง
ส่วนท่ีกรรมการไดรั้บจากการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทั เช่น ท่ีปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการ 
และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนเช่นท่ีปรึกษาในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
4. ในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในฝ่ายบริหาร และไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจาก
บริษทั มิใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 
 

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณานาํเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2559 เพื่ออนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 13 ลา้นบาทต่อปี แก่กรรมการซ่ึงมิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่
ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
 
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน 
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4.4 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน เพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบติังานและกลัน่กรองงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
4.5 ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

• คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น เช่ือถือไดเ้พียงพอทนัเวลาและโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสาํคญัท่ีอาจกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัได ้โดยมอบหมายใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ข้ึน
เพื่อเป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ทัว่ไป และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
และสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัซ่ึงใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษทั ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงิน ข่าวบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัรายละเอียดการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ซ่ึงจะช่วยใหน้กัลงทุน
สามารถติดตามขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน 

• บริษทัไดจ้ดัทาํแผนนกัลงทุนสมัพนัธ์โดยสงัเขป และแผนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงแลว้แต่โอกาส 
และความเหมาะสมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. จดัประชุมนกัวิเคราะห์เป็นประจาํ ไตรมาสละ 1 คร้ัง และในกรณีหากนกัวิเคราะห์ประสงคท่ี์จะสอบถามขอ้มูล
ในเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม บริษทักจ็ะเชิญใหน้กัวิเคราะห์เขา้มาพบฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นกรณีๆไป 
2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจดัข้ึนเพื่อเผยแพร่และใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนเช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละองคก์รอ่ืนๆ 

อีกทั้งผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลผ่านทางนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 
893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ one on one และ group meeting หรือทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 
หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ี

คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะกาํกบัดูแลธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ย
ตระหนกัถึงประโยชนแ์ละความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยใหก้ารบริหารงานและการ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดแ้ละส่งผลใหบ้ริษทัเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัและเพิ่มคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจึงไดก้าํหนดหลกัการ
กาํกบักิจการท่ีดีเป็นนโยบายท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน และคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบนโยบาย
ดงักล่าวดงัมีรายละเอียดนโยบายการกาํกบักิจการท่ีดีต่อไปน้ี 
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• การคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย 

• การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทัว่ถึง เท่า
เทียมกนัและภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก เช่น ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

• การปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลและการบริหารงานดว้ย
ความซ่ือสตัย ์มีคุณธรรมรอบคอบ และระมดัระวงั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนต่์างๆ 

• การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
• การควบคุมและการบริหารความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 
• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษทั รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ 

• คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสาํคญั ดงันั้น
ประธานกรรมการของบริษทัจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือ
กรรมการผูอ้าํนวยการ 

• สาํหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิธีการท่ีเป็นทางการ และยดึหลกั
ความโปร่งใสไวเ้ป็นสาํคญัโดยปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการ
สรรหาจะเป็นผูส้รรหาบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการโดยทาํการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
คุณวฒิุความสามารถ ประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ เพื่อใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัและ/หรือใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ และเม่ือคดัเลือกกรรมการท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ จึงนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ โดย
เปิดเผยช่ือกรรมการ รายบุคคล ตาํแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัประสบการณ์ทาํงาน 
และความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารโดยไดเ้ปิดเผยไวผ้า่นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 
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5.3 ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

• คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้าํวิสยัทศัน ์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรรมการและฝ่าย
บริหารชดัเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้าขอ้มูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ 

• คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัท่ีจะใหกิ้จการของบริษทัมีความมัน่คง และมีความสาํเร็จทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนือยู่
ไดใ้นระยะยาว จึงไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงกาํหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคาํนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดและความมัน่คงในระยะยาวของบริษทัและของผูถื้อหุน้ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและติดตามการ
ดาํเนินการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนใหเ้กิดระบบบรรษทัภิบาลในการบริหารงานภายในองคก์ร 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้าํในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณมาตรการ และ
ขั้นตอนการอนุมติั การทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมถึงการ
แบ่งแยกขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนระหวา่งผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการกบัผูบ้ริหารและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งผูถื้อหุน้กรรมการและฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั โดย
ยดึถือการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศคาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้มาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม มีส่วนร่วมใน
การพิจารณารายการ และกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการท่ีนาํเสนอนั้น เพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทั ตลอดจนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปในรายงาน
ประจาํปี 
 
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Conduct) เพื่อให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และยดึถือประพฤติปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ
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และเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละสุจริตการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลในทางท่ีผิดตลอดจนเร่ืองการรับสินบนของขวญัและของรางวลั ทั้งน้ี ได้
มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

• คณะกรรมการบริษทัจะติดตาม และดูแลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
การดาํเนินการของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน ยดึมัน่อยูใ่นกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอนัดี 
นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

•โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 5 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัมีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 45) 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 

จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 55) 
 
5.7 การรวมหรือแยกตาํแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอาํนาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดแบ่งแยกขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการกาํหนดใหบุ้คคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆกบั
ฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดัและสามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการ
บริหารงานได ้

ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํคณะกรรมการในการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการ
เป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินการประชุมอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 
และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ในการซกัถาม แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมี
ส่วนร่วมในการออกเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในเร่ืองสาํคญัต่างๆ   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผน
งบประมาณประจาํปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการบริหารจดัการ
นโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ เพื่อใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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5.8 บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดท้าํหนา้ท่ีในการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัการดาํเนินงาน รวมทั้งกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ใหค้วามเห็นชอบในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่
แจกจ่ายใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเขา้ใหม่ และดาํเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาํหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเดิม เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และ
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและไดมี้
การทบทวนระบบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง และดาํเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ี
รอบคอบและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญั
กนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และจดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

• ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2559 นั้น ในช่วงปลายปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมประจาํปี เพื่อใหค้ณะกรรมการรับทราบกาํหนดการประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ี
เพื่อใหก้รรมการสามารถวางแผนล่วงหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้
 • ในการจดัประชุมแต่ละคร้ังในปี 2559 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชุมใหแ้ก่
กรรมการพิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุมและไดมี้การจดัทาํเอกสารและสารสนเทศประกอบการ
ประชุม 

• การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่ง 
เคร่งครัด และตอ้งมีกรรมการมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์
ประชุมโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และมีเลขานุการ
คณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซกัถามและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการเพ่ือใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้
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5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

       โดยในเดือนธนัวาคมของทุกปีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ “แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาํการประเมิน
ตนเองแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทาํ งานใหดี้ข้ึน ซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 
5.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและใหค้วามรู้แก่
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยมี
คณะกรรมการบริษทัจาํนวน 10 คน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรือ 
Director Certification Program (DCP) จากสถาบนั IOD เรียบร้อยแลว้ 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้เอกสารคู่มือกรรมการและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ประวติัการ
ถือครองหลกัทรัพยก์ารเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหทุ้กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการใหม่ 

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการจดัเตรียมขอ้มูลบริษทั ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
คู่มือกรรมการ และกาํหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ
และการดาํเนินงาน และเพื่อช้ีแจง้ตอบขอ้สักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

5.13 การจัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่ง  

 บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการเติบโตและความกา้วหน้าในสายอาชีพโดยผ่านกระบวนการในการ
พฒันาตามลกัษณะงาน รวมถึงการจดัทาํแผนสืบทอดสาํหรับตาํแหน่งท่ีสาํคญักบัธุรกิจ โดยพิจารณาจากเกณฑอ์ายุ
ท่ีใกลค้รบเกณฑ์เกษียณ เพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
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จริยธรรม และคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในการดาํรงตาํแหน่งงาน เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้วแ้ลว้ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซ่ึงมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทั 

คาํนิยาม 

1.1 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

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

1.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํมีอาํนาจในการ
จดัการ และมีอาํนาจในการลงนามผูกพนักบับริษทัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน รวมเป็น
คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 11 คน เห็นว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสัดส่วน
ร้อยละ 45 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมบนัเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงลึก และวางแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 
เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในดา้นอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย ์การตรวจสอบ กฎหมาย และ
ความรู้ทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ทาํใหก้ารแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์ โดย
การพิจารณาตดัสินใจของคณะกรรมการยดึถือผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส่ิงสาํคญั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - 
2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 31.84% 
3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการ - 
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 2.05% 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 0.05% 
6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ - 
7. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.08% 
8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - 
9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - 
10. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ - 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ - 

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

 

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้

2. กรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัได ้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํ เนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

4. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร

สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
6. การใดท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชี
กาํไรขาดทุน การพิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนและกาํหนดค่าตอบแทน การ
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ขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนมาเป็นของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การทาํ แกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
กาํไรขาดทุนกนั 
 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มในสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจาํ 
นวนทั้งหมดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

3. คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํ 
นวนกรรมการทั้งหมดการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหช้ี้ขาดตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

5. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรือกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีการดาํ เนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการรายใดเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํ นกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีส่วนได้
ส่วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการรายนั้นไม่มีอาํ นาจอนุมติัการดาํ เนิน
การในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 
 
 (2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน 
ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง 

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

1. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการของบริษทัตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดาํ เนินงานของกรรมการบริษทั 
3. ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 
4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือใหกู้ย้มืเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึง

การเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัหรือการชาํระ หรือใชจ่้ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่นการใชจ่้ายเงินเพื่อ
การลงทุนและเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ ทั้งน้ี ภายในวงเงินสาํ หรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 60 ลา้นบาทหรือจาํนวน
เทียบเท่า 

5. มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํ แหน่งท่ีไม่สูงกวา่ตาํ แหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
6. มีอาํ นาจจดัทาํเสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อ

คณะกรรมการ 
7. จดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการ

คดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้งและการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั 
8. กาํ หนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณสาํหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และแนวทางธุรกิจท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 

     ทั้งน้ี การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตาม
ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั หรือบริษทัยอ่ย โดย
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อให้
พิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบั หรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  
จาํ นวน 3 คน มีวาระการดาํรงตาํ แหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจาํนวน 1 ท่านไดผ้า่นการอบรม 
หลกัสูตร “Audit Committee” ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั 3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํ ปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

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

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงขอ้เสนอแนะ และส่ิงท่ีตรวจ
พบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

     ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้การมีส่วนไดส่้วน
เสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัหรือบริษทัยอ่ย รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ถา้มี) ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อใหพ้ิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว ภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 (4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 4 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีเก่ียวกับการสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณา

จากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควร
ทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 
 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายชยั           จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ      ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายวีรวฒัน์    องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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หน้าท่ีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมการกาํ หนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการ
บริษทัควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
(1) กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บริษทัมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ 
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

โดยกรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมรวมถึงอาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทั ไม่
เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจาํของบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทั้งปัจจุบนัและในช่วง 3 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่นอ้งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํ 
นาจควบคุม 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. ไม่เป็นการไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. สามารถทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลมิใหเ้กิดรายการท่ีมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํ คญัของบริษทัได ้

    โดยกรรมการอิสระทาํหนา้ท่ีพิจารณาดว้ยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระเพื่อใหน้โยบาย แผนการดาํเนินงาน และ
การบริหารงานของบริษทัใหถู้กตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ใหมี้ความเท่าเทียมกนั อน่ึง 
การกาํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัดงักล่าว ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเคร่งครัดมากกวา่ท่ีกาํหนด
โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

ในรอบปี  2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  3 ราย จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จาํนวน 4 ราย ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการสรรหา กรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 จาํนวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม และนาํเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดพ้ิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 100,000 หุน้ 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้าเป็นเวลา 2 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และ  การใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา
ท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  ก็ให้นําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ ์2559 เพื่อพจิารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 
 โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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สาํหรับ กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการในท่ีประชุม
คณะกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะเขา้อยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูซ่ึ่งตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ใน

การคดักรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์และความเขา้ใจ

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวติัการทํางานท่ีดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

9.4  การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 ท่ีผ่านมา บริษทัทาํการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมฯ ของบริษทั  ผ่านการดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมฯ จะมีหน้าท่ีบริหารและดาํเนินการเพื่อประโยชน์สูงสูดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อ
บริษทั) และบริษทัไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดย
บริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดระเบียบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้
บริษทัยอ่ยใหมี้ขอ้บงัคบั ในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการสาํคญัอ่ืน
ใดของบริษทัดงักล่าวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้
บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาประกอบการจดัทาํงบการเงินใหท้นั
กาํหนดตามกฎหมายดว้ย 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

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

โดย คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัในการใช้
ขอ้มูลภายในดงัน้ี 

มาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

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

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

ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัมาตรการดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีได้
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสําคญัคนใดกระทาํผิดวินัยจะไดรั้บโทษตั้ งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บ
ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง  

 
9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 มีมติแต่งตั้งใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั
เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี 2559 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัน้ี เป็นผูท้าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั คือ นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 นาย
ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5339 
และนายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตขา้งต้นไม่สามารถ
ปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้ 
และกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,270,000  บาท  ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไม่มีการใชบ้ริการอ่ืนจากผูส้อบบญัชี สาํนกังานผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2558 ปี 2559 

1. ค่าสอบบญัชีของบริษทั 3,278,000 บาท 3,761,000 

2. รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 6,917,000 บาท 7,270,000 

3. ค่าบริการอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน  ๆ

คณะกรรมการบริษทั 

   ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งหมดจาํนวน 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การประชุมให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัดมีการจดัส่ง
ระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งใหก้รรมการไดศึ้กษาและพิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการ
ประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบ โดยทัว่กนัโดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซกัถาม และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆของกรรมการดว้ยเพื่อใหก้รรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้

สาํหรับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 จาํนวน 1 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั้งน้ีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั
มีดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้
ประชุม 

คณะกรรมการบริษทั 
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

การเขา้ร่วมประชุม
สามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2559 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4/4 � 
2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4 � 
3. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการ 3/4 � 
4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4 � 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 4/4 � 
6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 3/4 � 
7. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 � 
8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4/4 � 
9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ*์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3/4 � 
10. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 2/4 � 
11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 3/4 � 

 
คณะกรรมการบริหาร 

   ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั พิจารณากาํหนด
นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจาํปี 2559 ของบริษทัเพื่อนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัติดตาม กาํกบัและควบคุมใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และไดร้ายงานผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาส ตลอดปี 2559 รวมถึงผลประกอบการประจาํปีใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

การทาํหนา้ท่ีสรรหา 
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 จาํนวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม ซ่ึง
กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีความเหมาะสม จึงนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหก้ลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดพิ้จารณาอนุมติัดงักล่าว  
การทําหน้าท่ีกําหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัซ่ึง
มิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร และกาํหนดรายละเอียดการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 2559 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทน
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนคาํนึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้าํเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาอนุมติัดงักล่าว 
   สาํหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 1 คร้ัง โดยกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

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

10.1  นโยบายภาพรวม 

1.      การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและเป็นธรรม 

ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงการยดึกติกาในการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ
ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั และ/หรือขดัต่อขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยทางบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการประกอบ
กิจการดว้ยความเป็นธรรม ไวด้งัน้ี 

- บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่คา้ทุกรายนําเสนอสินคา้/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน การพิจารณาและ
ตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
- มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ ์สร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ และประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว  และปฏิบติังานต่อคูค่า้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 
- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
- ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและ พนักงาน ใช้

ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่
สนบัสนุนสินคา้ หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- มุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาเพื่อใชป้ระโยชน์ของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ง
รายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  ผา่นทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ  ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกนับรรเทาและแกไ้ขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจาก

การดาํเนินการของบริษทั และกาํหนดช่องทางการส่ือสารกบัสาธารณชน ลูกคา้ หรือประชาชนอย่างทนัท่วงที เม่ือมีขอ้
กงัวลเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย บริษทัยงัให้ความสําคญัถึงความเท่าเทียมกนั โดยมี
แนวปฏิบติัต่อพนกังาน ประชาชน คู่คา้ หรือลูกคา้ รวมไปถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล
หน่ึงบุคคลใด เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางการหรือทางจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา 
รวมไปถึงไม่ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานมีการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัใหค้วามสาํคญัการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม เทียบเท่ากบัเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของ

บริษทั โดยบริษทัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการจา้งงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษทั การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การ
พฒันาดา้นบุคลากร และการเกษียณจากการทาํงาน โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูด้าํเนินการในเร่ืองน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานและครอบครัว ดงัน้ี 

- บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้อาทิ 
รายไดค่้าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการทาํงานล่วงเวลา โบนสัประจาํปี การประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง อาทิ จดัใหมี้การอบรมและสัมมนา
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของพนกังาน 
การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

- บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

- บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการทาํงานอยา่ง
มีประสิทธิผล  

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีนโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกันและกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้ บริษัทจึงให้ความสําคัญต่อการ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังาน
ทุกคนปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

- ยดึมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
- ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
- การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 
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- ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได  ้เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 

- พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การใหค้าํแนะนาํ และการติดตามผล
ความคืบหนา้ในประเดน็ต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
10.2 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

บริษทัให้ความสําคญักบัแนวคิดเร่ืองการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและตอบแทนสังคมในรูปแบบ
ของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม โดยบริษทัไดเ้นน้ถึงการผสมผสานระหวา่งความมุ่งมัน่
พฒันาทางธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยสนับสนุนและให้ความรู้กับ
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลและ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มสงัคม ดงัน้ี 

- ใส่ใจกบัระบบการจดัการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจดัการพลงังาน 
- ส่งเสริมและจดัใหมี้กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสาํนึก ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน

องคก์ร รวมถึงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริมการรีไซเคิลวสัดุภายในบริษทั  
- นาํนวตักรรมใหม่ๆและร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนาํ มาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ให้

ผูบ้ริโภคจบัตอ้งได ้เช่น  การผลิต Friendly POP ถงัป๊อปคอร์นยอ่ยสลายได ้100% ใน 180 วนัซ่ึงทางบริษทัได ้
ร่วมกบั กลุ่ม ปตท. ในการพฒันาสร้างคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์และนาํนวตักรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มไปสู่ยงัผูบ้ริโภค 
ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกาสทางสงัคม ใหส้ามารถ
เติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุใหส้ามารถช่วยตวัเอง พึ่งพาตวัเอง และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข อีกทั้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย
ราชการ องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รสาธารณกศุล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ดา้นอ่ืนๆ 

 
10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมผีลกระทบต่อ CSR 

  -ไม่มี- 
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10.4 CSR aftr  process 

โดยในปี 2559 มีกิจกรรมท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ  

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อ
การศึกษา จาํนวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ ผ่าน สราวุธ  วัชรพล บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นําไป
ช่วยเหลือสงัคมต่อไป 

 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต  

เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป รว่มกบั สภากาชาดไทย เชญิชวนพนกังานและผูส้นใจรว่มบรจิาคโลหติเป็นประจาํ
ทุก 3 เดอืน ในโครงการต่อลมหายใจอกีหลายชีวติในวนิาทฉุีกเฉิน ซึ่งกิจกรรมน้ีจดัขึ้นเพื่อช่วยเป็นช่องทางในการ
จดัหาโลหติใหแ้ก่สภากาชาดไทยในการเตรยีมความพรอ้มไมใ่หเ้กดิภาวะขาดแคลนเลอืดในอนาคต 

 

 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ เร่ืองเล่าเช้านี ้ส่งมอบความสุขให้เด็กทัว่ประเทศ ดูหนังฟรีในวนัเดก็ถงึ 200,000 
ทีน่ั่ง  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกบั เร่ืองเล่าเช้านี ้ส่งมอบความสุขใหก้บันอ้งๆ ทัว่ประเทศไทย ใจดี...แจกตัว๋หนงัฟรี

สาํหรับนอ้ง ๆ อายไุม่เกิน 12 ปี รับสิทธ์ิดูหนงัฟรี 200,000 ท่ีนัง่ กว่า 600 โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ทัว่
ประเทศ ทุกมุมเมือง ทุกสาขา ทุกแบรนด์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั นอกจากให้ดูหนังฟรีแลว้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป ยงัมีความสุขและความสนุกอ่ืนๆ ท่ีเตรียมไวใ้ห้น้องๆ คือ สามารถโยนโบวล่ิ์งฟรี 1 เกม และเล่นไอซ์สเก็ตฟรีอีก 1 
ชัว่โมง ไดท่ี้ บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์, เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ ซบัซีโร่ ไอซ์สเกต็    
 

 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุขในวนัผู้สูงอายุ 13-15 เมษายนนี ้เปิดให้วยัอิสระ 60 ปีขึน้ไป ชมภาพยนตร์
ฟรี !!!  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบความสุขในวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ เปิดให้วยัอิสระท่ีมีวนัเวลาเป็นของตนเองอย่าง

แทจ้ริงซ่ึงมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ชมภาพยนตร์ฟรี ในวนัท่ี 13-15 เมษายน 2559 เพียงแค่แสดงบตัรสมาชิก M Gen Freedom รับ
สิทธ์ิชมภาพยนตร์ฟรี 1 ท่ีนัง่ ทุกเร่ือง ทุกรอบ ตลอดวนั ในระบบปกติ ไดท่ี้ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ทุก
แบรนด ์ทุกสาขาทัว่ประเทศ ผูสู้งอายท่ีุไม่มีบตัรสมาชิก M Gen Freedom สามารถสมคัรฟรี! เพียงแค่แสดงบตัรประชาชน 
ณ สาขาท่ีไปชมภาพยนตร์พร้อมใชสิ้ทธ์ิชมภาพยนตร์ฟรีไดท้นัที 

 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ รายการ The Diplomat จดัแฟช่ันโชว์คณะภริยาทูต 9 ประเทศ นํารายได้สมทบทุน

ช่วยกองทุนวจิยัและอนุรักษ์ช้างไทย  
            เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกบั รายการ The Diplomat จดังาน " Saving Thai Elephants"  รายไดส้มทบทุนช่วย
กองทุนวิจยัและอนุรักษช์า้งไทย ณ เขาใหญ่ พบแฟชัน่โชวชุ์ดพิเศษเส้ือผา้อินเดียร่วมสมยัโดยคณะภริยาทูต 9 ประเทศ โดย
ไดรั้บเกียรติจาก ฯพณฯ เอนโน่ โดรเฟนิก เอกอคัรราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจาํประเทศไทย, ฯพณฯ  พอล โร
บิลลิอาร์ด เอกอ ัครราชท ูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย, ฯพณฯ  โน  กวัง-อ ิล เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)               

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ 154 

ประจาํประเทศไทย, ฯพณฯ ปีเตอร์ ปรูเกล เอกอคัรราชทูตเยอรมนัประจาํประเทศไทย, อเล็กซ์ซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ 
และอลงกต ชูแก้ว เขา้ร่วมงานดว้ย ณ โรงภาพยนตร์บางกอก แอร์เวยส์ บลูริบบอน สกรีน ช้ัน 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 
 

กิจกรรมของมลูนิธิ เมเจอร ์แคร ์ในปี 2559  

 1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้” ตั้งแต่ปี 2556 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดน้าํน้องๆ ท่ีดอ้ยโอกาสรวม 
145,924 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เคร่ืองเขียน และผูสู้งอายท่ีุดอ้ยโอกาส 60 ปีข้ึนไปรวม 24,503 คน เขา้ชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

ซ่ึงในปี 2559 ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดน้าํนอ้งๆท่ีดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตร์รวม 34,251 คน พร้อมมอบ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตร์รวม 5,396 คน ภายในโรงภาพยนตร์เครือ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

2. กิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศลและพธีิมอบทุนการศึกษา “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” แนวทางการใหโ้อกาส
ทางการศึกษา ดว้ยการคดัเลือกจากเรียงความของน้องๆ หลงัจากไดเ้ขา้ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ และไดถ่้ายทอด
ความรู้สึกผ่านตวัอกัษรท่ีร้อยเรียงมาจากความรู้สึกของน้องๆ มอบเป็นทุนการศึกษาประจาํปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ให้กบันอ้งๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนอ้งๆ ดอ้ยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มนอ้งๆ พิการท่ีบกพร่องทางร่างกายและ
สติปัญญา อีก10 ทุน รวมมอบทุนการศึกษาประจาํปีไปแลว้ 60 ทุน 

ปี 2559 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จดักิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหวัใจ” การแข่งขนัโบวล่ิ์งชิงถว้ยรางวลัและ
ของรางวลั พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กบันอ้งๆดอ้ยโอกาส ณ บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์ ชั้น 5 พารากอนซีนีเพลก็ซ์ 
รายไดท้ั้งหมดหลงัหกัค่าใชจ่้ายจะนาํไปใชใ้นกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ โดยไดม้อบทุนการศึกษา 20 ทุน ทุนละ 

10,000 บาท ให้กบันอ้งๆ 2 กลุ่ม คือกลุ่มน้อง  ๆด้อยโอกาส 10 ทุน และ กลุ่มน้อง  ๆพกิารท่ีบกพร่องทางร่างกายและ
สติปัญญาอีก 10 ทุน มูลนิธิฯเช่ือวา่โอกาสทางการศึกษาเหล่าน้ี จะกลายเป็นแรงบนัดาลใจและผลกัดนัให้นอ้งๆ ได้
มีโอกาสพฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมีคุณภาพสู่สงัคมไทยต่อไป 

3. กิจกรรมการสร้าง “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” มอบให้กบัโรงเรียนในชนบทท่ีมีนอ้งๆ ดอ้ยโอกาสเรียน
อยู่และเป็นโรงเรียนท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน10 จงัหวดั เพื่อน้องๆ จะได้มีพื้นท่ีสําหรับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผูช้ี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูนและสารคดีสร้างสรรค์ ท่ีจะเป็นส่ือกลาง
สอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทศัน์ดา้นความคิดและก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจดีๆ ซ่ึงสามารถนาํมาปรับใช้ใน
ชีวิตได ้โดยมูลนิธิฯ จะคดัสรรดีวีดีสร้างสรรคท่ี์ใหข้อ้คิดแรงบนัดาลใจสาํหรับนอ้งๆ ส่งใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ปี 2559 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดเ้ร่ิมจดัทาํและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ไปแลว้ รวม 11 โรงเรียน 11
จงัหวดัและตอ้งการเดินหนา้เติมเตม็โอกาส สร้างรอยยิม้มอบความรู้คู่ความสุขให้กบันอ้งๆ ซ่ึงทุกความช่วยเหลือจะ
เป็นกาํลงัใจอนัสําคญัยิ่งท่ีจะผลกัดนัให้มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ ไม่หยุดท่ีจะสร้างสรรคแ์ละเดินหน้าส่งต่อเร่ืองราวดีๆ
ใหก้บัสงัคมต่อไป 

นอกจากน้ี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Major  Care Mini 

Marathon 2016 Run with Care” ภายใตแ้นวคิด “ทุกก้าวท่ีวิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล” ในเช้าวันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
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2559 ณ สะพานพระราม 8 เพื่อร่วมรณรงคใ์ห้ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย เพื่อสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริม
ให้ครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั และมีโอกาสร่วมทาํบุญ โดยรายไดท้ั้ งหมดหลงัหักค่าใชจ่้ายจะนําไปใช้ใน
กิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ ซ่ึงทางมูลนิธิฯ จะนาํไปสมทบทุนสนับสนุน ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองเขียนทุนการศึกษา 
และการสร้างหอ้งหนงัเพื่อการเรียนรู้ มอบใหก้บัโรงเรียนในชนบทท่ีมีนอ้งๆ ดอ้ยโอกาสเรียนอยู ่และเป็นโรงเรียน
ท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียนเพื่อน้องๆ จะไดมี้พื้นท่ีสําหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีคุณครู
เป็นผูช้ี้แนะ ผา่นภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรคท่ี์จะเป็นส่ือกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทศัน์
ดา้นความคิดและก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจดีๆ 
 

10.5  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางใน

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษทั
กาํหนดแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

- สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต 

- จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือ
ยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู ้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใด ท่ีผิดกฎหมายหรือ
โดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 

- บริษทัเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดาํเนินการปรับปรุงคู่มือ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัประเด็นการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 สรุปความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มี
และรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในส่วนต่างๆ 
ทั้ ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนระบบการตดัสินใจ การกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และการกาํหนดวงเงิน
อนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมีการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัของพนักงานแต่ละสายงานไวอ้ย่างชัดเจน 
การกาํหนดกรอบปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของ
บริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงผูส้อบ
บญัชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบทั้ งในด้านการเงิน การดําเนินงาน และในด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัได้
ดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจาํนวน 8 คร้ัง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทาํ
รายการระหว่างกนั ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
และพิจารณารายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี และ
ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัใน
การใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นรวมถึง
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อส่วนตน
หรือผูอ่ื้นดงัน้ี 

1.  ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบท
กาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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2.  ดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั
รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทัซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อบุคคลอ่ืนก่อนท่ีงบ
การเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํ
ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทัโดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้น
ใหอ้อกจากงาน 

3.  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการระหวา่ง
กนัของกรรมการและผูบ้ริหารต่อเลขานุการบริษทั 

 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

 

การควบคุมภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจาํปี 2559  ฉบบัลงวนัท่ี  
17 กุมภาพนัธ์ 2560 ข้ึน และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีแบบประเมินดงักล่าวไดน้าํเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560แลว้ 
 

 การพิจารณาจดัทาํแบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบริษทัไดพ้ิจารณาทั้งหมด 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
ความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการผูบ้ริหาร หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริม และสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการพฒันา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 

การประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2559 
แลว้ มีสาระสาํคญัทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
- คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจาํทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีท่ี
สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision ของบริษทัใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั เพือ่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละ
หน่วยงานทราบและนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว
ทางบริษทัจดัใหมี้การติดตามผลเดือนละคร้ัง เพื่อรายงานความคืบหนา้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไ้ข อีกทั้งยงัมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหวา่งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

- คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าฝ่ายบริหารได้
จดัทาํอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึง
ปัจจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัทั้ งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งไดพ้ิจารณาทบทวนถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานพนักงานในบริษทัแลว้ว่ามีความรู้และความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง โดย
วิเคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมถึงไดก้าํกบัดูแลให้มีหน่วยงานทาํหนา้ท่ีคอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ
ดาํเนินธุรกิจดงักล่าวอยูเ่ป็นประจาํ 

- บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และ
ในแต่ละปีจะมีการทบทวนโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานว่ายงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง
ไปหรือไม่ เพ่ือให้มีการดาํเนินงานท่ีมีประสินธิภาพ โดยสํานกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกว่า Support center ไดจ้ดัแบ่ง
โครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ซ่ึงทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้ งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี โดยใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและคู่คา้ของบริษทั โดยมีการกาํหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไว้
อยา่งชดัเจน 

- บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และ
การบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังาน มีอยู่
ในรูปแบบคู่มือปฏิบติัการ (Operation manual) และแผนผงัการปฏิบติังาน (Business process flow) ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เพื่อทาํการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
รวมถึงการพฒันาระบบและการปฏิบติังานดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและป้องกนัการทุจริต 

- ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชน์
ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบติังานในเร่ืองความเป็นธรรมต่อคู่คา้ท่ีใชก้บัคูค่า้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัท่ีผดิไปจากวิธีการ
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ดาํเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถึงชุมชนและสังคม ดว้ยการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม
กนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

 

ส่วนที่ 2  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
- บริษทัไดมี้การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจยั ทั้งภายนอก

และภายในและสัญญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือท่ีบริษทัจะรีบดาํเนินการจดัการและบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดท้าํการวิเคราะห์อยา่งระมดัระวงั ถึงเหตุการณ์ท่ีจะทาํใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไดร้ะบุ
ไวน้ั้ นเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั 

- บริษทัไดก้าํหนดมาตรการใหมี้การประเมินการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือลดความ
เส่ียงอนัจะเกิดความสูญเสียต่อองคก์ร 

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

- บริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ วา่ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว้
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีการรายงานต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการทุกเดือน 

 

ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏบัิติงาน (Control Activities)  
- บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 

อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล
สารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนัอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และไดมี้
การจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- บริษทัไดก้าํหนดใหมี้มาตรการและขั้นตอนอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั และไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบาย
เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายให ้
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ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงบริษทัหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมพจิารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทั้งน้ีในการตดัสินใจ
อนุมติัธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดมี้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามสัญญาในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เกียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล
ผกูพนับริษทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้การติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดส่้งใหก้รรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัได้
ส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

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

- บริษทัไม่เคยมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ท่ีกาํหนด 

 
ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information &Communication) 
- บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคญั เพื่อให้

คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้ และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลงั (ถา้มี) บริษทัก็
จะจดัให้มีขอ้มูลเพ่ิมเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการในวนัประชุม ทั้งน้ีหากในระหว่าง
การประชุมมีการใช้ขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก้็จะให้หน่วยงานหรือผูท่ี้เกียวขอ้งจดัทาํขอ้มูลมารองรับการ
พิจารณาระหวา่งการประชุม เพือ่ใหท้นักาลต่อการพิจารณาตดัสินใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ีผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบักรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือเป็นการ
ใหข้อ้มูลแก่กรรมการบริษทัโดยจดัส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

- บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระสาํคญั รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคา้น (ถา้มี) และไดใ้ห้คณะกรรมการบริษทัรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ
ประชุมคร้ังถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติมเน้ือหาในรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 
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- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเพื่อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน ส่วน
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทาํธุรกรรมหน่ึงนั้น บริษทัจะเร่ง

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและจดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั
ไดมี้การปรับนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปให้เป็นไปตามฉบบัปัจจุบนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบั
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

 
ส่วนที ่5  ระบบการติดตาม (Monitor ing Activities) 
- บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจประจาํปีเพ่ือขออนุมติักบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่าย

บริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกับเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย 

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

- ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูก้าํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน และไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามเช่ือมัน่ถึงการควบคุม
ภายในของบริษทัอย่างสมํ่าเสมอว่า การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนทั้งภายในภายนอกองคก์ร และ
การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ
ด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้ งน้ีจะมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคล่ือนไหวของการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ  

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

 บริษทัไดป้ระเมินและติดตามความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจยัทั้งภายนอกและภายใน และ
สัญญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้ งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัอย่างมีนัยสําคญั เพื่อท่ีบริษทัจะดาํเนินการจดัการและ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และมีการกาํหนด
มาตรการในการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยั
ความเส่ียงเพ่ือลดความเส่ียงอนัท่ีจะมีผลกระทบกบับริษทั  

 บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อรายงาน ความคืบหน้าของปัญหา และการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน หรือ
ตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทางต่างๆ ในการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนในองคก์รเพื่อรับทราบ
และปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจยั
ความเส่ียงให้มีอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขตามลาํดบัความสําคญัของ
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหล่านั้น เพื่อใหบ้ริษทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวบ้ริษทัไดมี้การติดตามการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน โดยจะมีการรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ
บริษทัทุกเดือน 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมีนายนิพนธ์ สุนทราจารย ์เป็นหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในระบบควบคุมภายในของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์รและการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้
คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 39 ดา้นการควบคุมภายใน
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) 

11.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทาน
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํ
ทุกเดือน รวมถึงการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆร่วมกนั และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเร่ืองท่ีสาํคญัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบ และพิจารณา
โดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและไดใ้หค้วามเห็นจากการทาํหนา้ท่ีผา่นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 
         สาํหรับ ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 8 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/

จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล 8/8 

2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 8/8 

3. นายนายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 7/8 

 
 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2550 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา   9  ปี และเคย
ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในหลายหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร Audit 
Based Audit, หลกัสูตร Internal Control Integrated Framework, หลกัสูตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.), หลกัสูตรการป้องกนัการทุจริตในองคก์ร, การทาํความเขา้ใจและทดสอบการควบคุมภายใน จาก สภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ เป็นตน้ นอกจากนั้น นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ยงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นอยา่งดี มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                         ทั้งน้ี การพจิารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ใน ปี 2559  (โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เติม) 

บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ
ถือหุน้ทางตรงอยูร้่อย
ละ 24.89 

รายได้   

1. เงินปันผลรับ 64.43 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายไดอ่ื้น 1.54 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
1. คา่เช่า ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

20.87 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง โดยประกอบดว้ยสาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาแจง้วฒันะ และสาขาพทัยา  
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.37  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 4.62  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน  13.72  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

5.41  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 2.57  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ

ถือหุน้ทางตรงอยูร้่อย
ละ 50 และถือหุน้
ทางออ้มผา่น 
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเมน้ท ์
(บริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ) ในอตัรา
ร้อยละ 12.45 

ค่าใช้จ่าย   

1.ดอกเบ้ียจ่าย 0.57 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.72 ต่อปี 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.56  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์

บริษทัร่วมท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้
ทางตรงอยูร้่อยละ 
33.00 

รายได้   
1. คา่บริหารจดัการ
และค่าตอบแทน
บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์

39.78 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)               

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 165 

บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์(ต่อ) 

 2. คา่สาธารณูปโภค 23.48 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคท่ี 
บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคาตลาด
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

3. เงินปันผลรับ 109.99  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
4. กาํไรจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์

8.61 เป็นการขายอุปกรณ์และสาธารณูปโภคใหเ้ช่า
ระยะยาว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   
1. คา่เช่าและ
ค่าบริการ 

161.83 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง ภายใตพ้ื้นท่ีการบริหารจดัการ
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้
และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียตามสญัญา
เช่าการเงิน (รวมอยู่
ใน “ตน้ทุนทาง
การเงิน”) 

1.68 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

3.ค่าใชจ่้ายอ่ืน               3.62          เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 1.92  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 3.22  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
รายไดค้า้งรับ 16.40  เป็นรายการท่ีเกิดจากการขายอุปกรณ์และ

สาธารณูปโภคใหเ้ช่าระยะยาว 
เงินมดัจาํ  (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

3.46  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 2.61  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.76  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยูใ่น 
"เงินกูร้ะยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน") 

21.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)               

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 166 

บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์(ต่อ) 

 เงินมดัจาํรับจากการ
ใหเ้ช่าท่ีดิน (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

123.50  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหนา้จาก
การใหเ้ช่าท่ีดิน 
(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

24.96  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ 
ถือหุน้ทางตรงอยูร้่อย
ละ 40.00 

รายได้   
1. เงินปันผลรับ 20.40  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
2. รายไดอ่ื้น 1.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   
1. คา่โฆษณา 1.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
2. คา่ใชจ่้ายอ่ืน 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.18  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.89  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน  1.93 เงินท่ีบริษทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอทาํคืนในเดือน

ถดัไป 
บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็
เตอร์เทนเมน้ท ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ 
ถือหุน้ทางตรงอยูร้่อย
ละ 49.00 

ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนส่วนแบ่งค่า
ภาพยนตร์ 

6.89 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 7.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เมเจอร์ กนัตนา 
บรอดแคสต้ิง 

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

รายได้    

1. คา่เช่าและบริการ 1.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
2. รายไดอ่ื้น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.10  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจาํรับ (รวมอยู่
ใน"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

0.72 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 
บจ. ทรานส์ฟอร์
เมชัน่ฟิลม์ 

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

 
รายได้ 

  

1. คา่บริหารจดัการ 4.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
2. รายไดอ่ื้น 0.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 90 

รายได้   
1. ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

33.51 เป็นการใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยสาขารัชโยธิน สุขมุวิท 
รังสิต สาํโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติ
ทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียรับ 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
3. รายไดอ่ื้น 1.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 2.00 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.08  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
การเงิน 

1.65  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.07  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เงินรับล่วงหนา้จาก
การใหเ้ช่าท่ีดิน 
(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

11.05  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อ่ืน") 

5.67  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.แมคแคนนา
แลนด ์

บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
100 

ค่าใช้จ่าย   

1. คา่โฆษณา 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
2. คา่ใชจ่้ายอ่ืน 11.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด บริษทัท่ีคุณวชิาและ
คุณภารดี พลูวร
ลกัษณ์ ถือหุน้ร้อยละ 
70.99 และร้อยละ 29 
ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าบริการท่ีปรึกษา 13.20 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ อตัราเดือน

ละ 1.95 ลา้นบาท โดยมีอายขุองสญัญา เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนด
ในสญัญา  เป็นการคิดค่าตอบแทนอยูท่ี่ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของรายได ้ซ่ึงตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบั
ประธานบริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคุณวิชาไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืนใด 

บจ.เวล ซีนีเพลก็ซ์ บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พลูวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 20 ตามลาํดบั 
และ 
คุณวชิา พูลวรลกัษณ์
ถือหุน้ร้อยละ 10 

รายได้    

รายไดค่้าบริหาร
จดัการ 

4.80 รายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 4 แสนบาท 
เป็นค่าบริหารศูนยข์องสาขาป่ินเกลา้ในส่วนของ
บิดาคุณวิชา เป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าเช่าอุปกรณ์ 10.80 ค่าเช่าอุปกรณ์อตัราเดือนละ 1.54 ลา้นบาท เป็น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํนวน 8 โรง โดยมี
อายขุองสญัญา 15 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2545 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  ซ่ึงไดผ้า่นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ เป็นราคาตลาด เทียบไดก้บัราคาอุปกรณ์
โดยรวมของโรงภาพยนตร์ทั้งหมดของเซ็นทรัล 
สาขาป่ินเกลา้ ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์ อีจีว ี  

ลูกหน้ีการคา้ 2.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

หจก.เวล 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์

บริษทัท่ีบิดาและ
มารดาคุณวชิา  
พลูวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าบริการ 
และค่าสาธารณูปโภค 

15.86 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการส่วนกลางเพื่อดาํเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาป่ินเกลา้ โดยมีค่าเช่า 800 
บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายขุองสัญญา 15 ปี  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2560  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีการคา้ 0.50  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เพชรป่ินเกลา้ บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
100 

รายได้    
1. คา่บริหารจดัการ 2.40 เป็นรายไดค่้าบริหารงานท่ีคิดตามอตัราเงินเดือน

ของพนกังานบริษทัฯ ท่ีทาํงานใหใ้นอตัราเดือนละ 
200,000 บาท ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และ
เป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. รายไดอ่ื้น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   
1. คา่เช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

13.60 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
(ป่ินเกลา้) ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ 

2. คา่ส่งเสริมการขาย 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีการคา้ 0.40  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วรัีนดา รีสอร์ท 
แอนด ์สปา 

บริษทัท่ีคุณ 
ภารดี พลูวรลกัษณ์ 
ถือหุน้ร้อยละ 6.82  

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.พีวอีาร์  บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางตรงร้อยละ 
1.93 

รายได้   
เงินปันผลรับ 1.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ.วริชา บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
99.98 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.59 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์ 
ร้อยละ 12.45 และถือ
หุน้ทางออ้มผา่น บจ.
รัชโยธิน 
 อเวนิว ร้อยละ 50.00 

รายได้    
ค่าบริหารจดัการ 0.36 เป็นรายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 27,000 

บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง
การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าสาธารณูปโภค 1.36 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสาํหรับการเช่าพื้นท่ี

เพื่อสาํหรับสาํนกังานของบริษทัฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และ
เป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ลูกหน้ีอ่ืน  0.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.22 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
12.45 

ค่าใช้จ่าย   
1. คา่เช่าพื้นท่ี 
ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค 

51.46 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. คา่ใชจ่้ายอ่ืน 3.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

25.82  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 4.64 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
บจ. วี ฟิตเนส บริษทัท่ีคุณภารดี 

พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.99 

รายได้   

1.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

17.89 เป็นการใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

2.รายไดอ่ื้น 1.33 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีการคา้ 0.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2559 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บจ. สยามฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทางออ้มผา่น 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
24.89 

ค่าใช้จ่าย 
1.ค่าเช่า ค่าบริการ 
และสาธารณูปโภค 

13.61 เป็นการเช่าพื้นท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา
นาด เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ
โบวล่ิ์ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น
ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 10.08 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

0.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 1.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เฟรนด ์แอร์
คราฟท ์

บริษทัท่ีคุณวชิา  
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 50 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5.80 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.81 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
13. ข้อมูลการเงนิทีสํ่าคญั 

 

13.1 งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี

  ผู้สอบบัญชีบริษัท : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

  รายช่ือผู้สอบบัญชี : นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับ ปี 2559 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจ
นกลุ จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นวา่  

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นน้ี  ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 172 
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ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่า
ของความนิยมเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ และไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาํหรับเร่ืองน้ี  
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ การจัดการเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะบุ
วา่กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ  
รวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 
 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เก่ียวกบัค่าความนิยม
ท่ีอธิบายวา่ กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด ( CGU) ไดแ้ก่  ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์  
(จาํนวน 17.17 ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  
(จาํนวน 22.79 ลา้นบาท)  และส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 
(จาํนวน 165.42 ลา้นบาท) 
 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินมลูค่าจากการใชง้านของค่าความ
นิยมและสรุปวา่ราคาตามบญัชีของค่าความนิยมหลงัหกัค่าเผือ่
การดอ้ยค่าแสดงไวด้ว้ยมลูค่าท่ีเหมาะสม  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม เน่ืองจากมลูค่าของค่าความนิยมมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
นอกจากน้ีในการประเมินมลูค่าจากการใชง้านของค่าความนิยม
ตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพินิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร
ในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น  ๆ และการประมาณอตัราคิดลดท่ีใช้  
ในการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติฐานต่าง  ๆ เพียงเลก็นอ้ย อาจส่งผลกระทบอยา่งมี
สาระสาํคญัต่อ มลูค่าจากการใชง้าน และการดอ้ยค่าของ  
ค่าความนิยม 
 

 

 
 

ขา้พเจา้ประเมินวธีิท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ
กระแส เงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกตอ้งของ
การคาํนวณ นอกจากน้ีขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดกบังบประมาณทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดย  
คณะกรรมบริษทั ขา้พเจา้พบวา่งบประมาณท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มลูค่าจากการใชส้อดคลอ้งกบังบประมาณ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติั  
และคณะกรรมการไดส้อบทานขอ้สมมติฐานซ่ึงไดแ้ก่อตัรา  
คิดลด และอตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้ล้ 
 
ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) 
กบัขอ้มลูในประมาณการกระแสเงินสดท่ีจดัทาํในปีก่อน 
(พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาวา่การจดัทาํประมาณการในอดีตได้
จดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึงดีกวา่ความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้
พบวา่ผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณก
ของปีก่อน 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณ
การกระแสเงินสด โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการ
เติบโตดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ  
ซ่ึง ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาจากตน้ทุนทางการเงินของ  
กลุ่มบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูในตลาด และ
ผลการวจิยัสาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้ ในการคาํนวณมลูค่า
จากการใช ้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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ข้อมูลอ่ืน

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่า
จาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุ
ดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

คณะกรรยมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่
ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการ
สงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง

หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ

จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนว

ทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น

ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้
ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 177 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)             

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

  ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 177 

รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีด่)ี 

   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน3 
ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
   คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํเนินการสอบทาน
ขอ้มูล และแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในต่อผูบ้ริหาร
ส่งเสริมและผลกัดนัใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 
   ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง มีฝ่ายบริหารระดบัสูง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ร่วมประชุม และมีการประชุม 1 คร้ังท่ีมีวาระท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย 
   ในการประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บปะอยา่งอิสระกบัฝ่ายบริหาร หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เพ่ือทบทวนและประเมินเก่ียวกบันโยบายและหลกัการบญัชี แนวทางการปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้
ทบทวนและรับรองขอ้มูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกส้ินไตรมาส และไดใ้ห้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัใน
การแกไ้ขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั 

   ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีประเมินขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนการทาง
บญัชีและการปฏิบติังานของบริษทัอยา่งมีระบบ จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีดี นาํเสนอแก่ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อกาํหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสมํ่าเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสร้างความมัน่ใจว่าขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในต่างๆ จะไดรั้บการแกไ้ข
และป้องกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
   จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดงัต่อไปน้ี 

1. รายงานทางการเงินในปี 2559 มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นท่ีเช่ือถือได ้
2. สินทรัพยข์องบริษทัมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ
ทรัพยากรไดถู้กใช ้อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. บริษทัได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทั
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 
5. รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 

   คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหแ้ต่งตั้ง นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4298  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5339 และนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่า
สอบบญัชีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556 

 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 530,873 312,060 577,250 495,682

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,256,315 1,180,519 1,306,898 1,159,048

เงนิให้กู้ย ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน             8,000.00                      -                         -                        -  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 97,810 182,584 154,449 174,908

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 221,085 138,426 127,670 61,140

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 44,665 40,777 34,154 34,154

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 191,628 175,539 181,125 211,990

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,350,377 2,029,904 2,381,545 2,136,922

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ ือ่ขาย 512,699 748,530 785,507 820,572

เงนิฝากธนาคารท่ีตดิภาระค ํา้ประกัน 4,587 4,551 4,512 4,453

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงนิ 11,479 12,448 12,628 12,728

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 2,751,690 2,525,404 2,343,980 2,212,868

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมคา้ 288,168 300,878 294,160 255,757

เงนิให้กู้ย ืมระยะยาวแก่บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 1,923 1,558 2,113 3,198

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7,591,205 7,357,914 6,730,491 6,696,318

ค่าความนิยม - สุทธิ 205,381 238,329 283,361 287,065

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 120,791 131,951 209,100 368,597

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 9,066 14,256 19,771 316

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 609,468 539,850 453,130 487,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 268,080 340,453 412,126 343,680

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,374,536 12,216,120 11,550,878 11,492,837

รวมสินทรัพย์ 14,724,913 14,246,024 13,932,423 13,629,758

รายการ

งบการเงนิรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 3,137,986 2,464,982 2,235,000 2,238,928

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 1,761,239 1,907,898 1,899,355 1,736,382

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,337,408 901,021 115,558 203,847

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 18,150 23,000 25,000 25,000

ภาษีเงนิได้คา้งจ่าย 79,438 90,286 112,914 37,982

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 85,725 92,649 154,532 109,414

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,419,947 5,479,836 4,542,360 4,351,553

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 763,914 1,287,177 2,187,674 2,351,862

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 277,501 336,335 328,475 333,774

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 41,384 36,289 25,657 22,919

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 504,428 458,064 461,482 470,323

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,587,228 2,117,865 3,003,288 3,178,877

รวมหน้ีสิน 8,007,174 7,597,701 7,545,648 7,530,430

รายการ

งบการเงนิรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556  
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจาํนวน 896,266,347 หุ้น

     มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 896,266

ทุนท่ีออกและชาํระแล้วเตม็มูลค่า

   หุ้นสามัญจาํนวน 894,533,377 หุ้น

      (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุ้น)

     มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 894,533 892,520 890,059 887,576

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,053,064 4,014,840 3,967,548 3,919,499

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ ือ้หุ้นสามัญ 5,288 11,058 17,249 21,442

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยังไม่ได้จัดสรร 1,320,957 1,204,870 1,020,529 822,279

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 272,452 366,942 344,830 361,582

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,636,894 6,580,830 6,330,815 6,102,978

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 80,844 67,493 55,961 (3,650)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,717,739 6,648,323 6,386,776 6,099,328

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,724,913 14,246,024 13,932,423 13,629,758

รายการ

งบการเงนิรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 6,985,962 6,706,849 6,571,532 6,078,086

รายได้จากการขาย 1,759,407 1,873,596 2,051,407 1,635,022

รวมรายได้ 8,745,369 8,580,445 8,622,939 7,713,107

ต้นทนุ

ตน้ทุนการให้บริการ (4,871,663) (4,697,358) (4,427,003) (4,115,909)

ตน้ทุนขาย (708,787) (855,331) (1,047,932) (895,140)

รวมต้นทนุ (5,580,450) (5,552,689) (5,474,934) (5,011,049)

กาํไรขั้นต้น 3,164,918 3,027,757 3,148,005 2,702,059

รายได้อ่ืน 578,579 384,342 231,593 339,735

ค่าใชจ่้ายในการขาย (548,991) (504,578) (552,555) (529,738)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,862,792) (1,508,064) (1,511,167) (1,251,544)

ตน้ทุนทางการเงนิ (144,032) (154,909) (172,939) (149,013)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 256,160 237,183 198,971 189,157

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,443,842 1,481,730 1,341,909 1,300,655

ภาษีเงนิได้ (236,839) (300,060) (270,809) (276,314)

กาํไรสําหรับปี 1,207,003 1,181,670 1,071,099 1,024,341

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,188,221 1,170,922 1,086,279 1,051,627

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,782 10,748 (15,180) (27,286)

1,207,003 1,181,670 1,071,099 1,024,341

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน                   1.33                   1.31                    1.22                   1.18

กาํไรต่อหุ้นปรับลด                   1.33                   1.31                    1.22                   1.18

รายการ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,127,101 2,365,339 2,239,724 1,572,530

จ่ายดอกเบ้ีย (134,545) (149,624) (151,593) (134,430)

จ่ายภาษีเงนิได้ (271,598) (315,242) (222,446) (403,309)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,720,959 1,900,474 1,865,685 1,034,791

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดท่ีมีภาระผูกพนัเพิม่ขึ้น(ลดลง) (36) (39) (58) 3,479

เงนิให้กู้ย ืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (8,000) - - -

เงนิให้กู้ย ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (954) (14) - (911)

เงนิสดรับคนืจากเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 589 569 1,078 4,305

เงนิให้กู้ย ืมระยะส้ันแก่บุคคลอ่ืน 20 (250) (100) (701)

เงนิสดรับคนืจากเงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน - 52 54 8,193

เงนิสดจ่ายสาํหรับเงนิลงทุนชัว่คราว - (145,000) - -

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว - 145,037 - -

เงนิสดรับจากการซ ือ้บริษัทย่อยสุทธิจากเงนิสดท่ีจ่ายไป 18,289 1,238 975  -

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบริษัทร่วม (207,892) (162,788) (109,313) (526,840)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 63,102 184,389 104,502 313,027

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในกิจการร่วมคา้ - (24,958) (42,677) (38,698)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย 386,498 196,089 71,020  -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซ ือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,261,725) (1,439,784) (613,418) (696,684)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,082 5,428 10,926 3,217

เงนิสดจ่ายเพือ่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (232,737) (239,593) (306,066) (419,740)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 104 - - -

เงนิปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 208,321 144,482 131,257 135,658

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนระยะยาว 1,176 948 3,323 1,296

ดอกเบ้ียรับ 3,149 9,173 31,256 38,112

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทนุ (1,026,013) (1,325,023) (717,240) (1,176,285)

รายการ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 184 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559, 2558, 2557 และ 2556 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน  -  -  - 25,000

จ่ายคนืเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (4,850) (2,000)                       -                        -  

เงนิสดรับเงนิเบิกเกินบัญชี (7,575) 9,505 (60,418)                23,750

เงนิสด(จ่ายคนื)รับจากเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 680,000 230,000 56,490 1,413,710

จ่ายคนืหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ (92,472) (94,482) (92,955) (64,152)

เงนิสดรับจากเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,000,000                      -   49,400 123,990

จ่ายคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (209,000) (40,000) (229,778) (108,727)

เงนิสดรับจากการออกหุ้นกู้  -  -  - 800,000

จ่ายคนืหุ้นกู้ (800,000)  -  - (800,000)

เงนิสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนใน บ.ย่อย 800  -  -  -

เงนิสดรับจากการออกหุ้นเพิม่ทุนในบริษัทย่อย  -  - 60,708  -

เงนิสดรับจากการใชสิ้ทธิซ ือ้หุ้นสามัญ                28,980                36,595                 37,642                      -  

จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น (1,072,016) (980,259) (887,967) (869,697)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซ ือ้เงนิลงทุนจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  -  - (387,431)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (476,132) (840,641) (1,066,878) 156,443

รายการ

สําหรับปีส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                              

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้185 

13.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

หมายเหตุ * ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิฯ ไดก้าํหนดใหผู้อ้อกหุ้นกูด้าํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่
เกินกวา่ 1.5 ต่อ 1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56

อตัราส่วนสภาพคล่อง

     อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.37                  0.37                  0.52                   0.49                 

     อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.28                  0.27                  0.41                   0.38                 

     อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด  (เท่า) 0.29                  0.38                  0.42                   0.26                 

     อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 8.88                  8.49                  8.48                   7.93                 

     ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วัน) 41                    42                    42                     45                    

     อัตราการหมุนเวียนสินคา้คงคลัง (เท่า) 5.06                  5.08                  6.36                   5.83                 

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วัน) 71                    71                    57                     62                    

     อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี  (เท่า) 8.14                  8.10                  7.46                   8.08                 

     ระยะเวลาชาํระหน้ี  (วัน) 44                    44                    48                     45                    

     วงจรเงนิสด  (วัน) 68 69 51 63

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

      อัตรากาํไรขั้นตน้  (%) 36.19                35.29                36.51                 35.03                

      อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 18.16                19.07                17.57                 18.79                

      อัตรากาํไรอ่ืน  (%) 2.67                  2.58                  2.20                   2.30                 

      อัตราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร  (%) 159.73              169.02              170.21               124.75              

      อัตรากาํไรสุทธิ  (%) 13.59                13.65                12.60                 13.63                

      อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (%) 17.69                17.61                17.01                 17.24                

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 10.96                11.62                10.99                 11.62                

      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 27.74                28.39                28.21                 25.92                

      อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.59                  0.60                  0.62                   0.57                 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

     อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.19                  1.14                  1.18                   1.23                 

     อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า) 15.55                15.71                15.09                 10.75                

     อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.33                  0.31                  0.47                   0.28                 

     อัตราการจ่ายเงนิปันผล  (%) 90.23                87.79                86.07                 84.75                

รายการ

อตัราส่วนทางการเงนิงบรวม
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14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของบริษทัในรอบปี 2559 

 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ดาํเนินธุรกิจหลกั 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจ
โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเกต็นํ้าแขง็ ธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่า และบริการ ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ในรอบปี 2559 
บริษทัยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการขยายสาขาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งข้ึน รวมถึงยงัคง
มุ่งมัน่ท่ีจะขยายสาขาไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV โดยขยายสาขาในประเทศเพิ่มข้ึน จาํนวน 21 สาขา 73 โรงภาพยนตร์ 
และหลงัจากประสบความสาํเร็จจากการเปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีศนูยก์ารคา้เวียนเทียนเซ็นเตอร์ นครเวียงจนัทน ์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปเม่ือปลายปี 2558 ไดเ้ปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เพิ่มอีก 1 สาขา จาํนวน 
4 โรง โดยบริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนในบริษทัซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียน 4.30 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 43 บาท เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ ภายใตแ้บรนด ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ท่ี
ศูนยก์ารคา้ เฟรนดชิ์ปมอลลเ์มืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทาํให ้ณ ส้ินปี 2559 บริษทัเปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ทั้งส้ินจาํนวน 113 สาขา 678 โรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ย
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 40 สาขา 346 โรง สาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 70 สาขา 316 โรงและสาขาใน
ต่างประเทศจาํนวน 3 สาขา 16 โรง และใหบ้ริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเกต็นํ้าแขง็ จาํนวน 15 สาขา ไดแ้ก่ ใน
ประเทศ 14 สาขา ประกอบดว้ยโบวล่ิ์ง 277 เลน หอ้งคาราโอเกะ 174 หอ้ง และลานสเกต็นํ้าแขง็จาํนวน 5 ลาน และใน
ต่างประเทศ 1 สาขาประกอบดว้ยโบวล่ิ์ง 13 เลน และพื้นท่ีใหเ้ช่าจาํนวน 50,656 ตารางเมตร 

 สาํหรับกลุ่มธุรกิจส่ือภาพยนตร์นั้น เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัจบัมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั 
ซีเจ อีแอนดเ์อม็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีไดต้ั้งบริษทั
ร่วมทุนระหวา่งไทยและเกาหลี เปิด “บริษทัซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั” โดยประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจดั
จาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศจาํนวน 245 หุน้ เป็นเงิน 2.45 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียน มุ่งเนน้การผลิตภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และจะช่วยผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบและเติบโตมากยิง่ข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลงานภาพยนตร์เร่ืองแรก “20 ใหม่ ยเูทิร์นวยั 
หวัใจรีเทิร์น”เขา้ฉายเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ดัตั้งบริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั เพื่อประกอบธุรกิจในการเป็นตวัแทน
ซ้ือขายส่ือโฆษณาทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 20,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท โดย
บริษทัยอ่ยจะถือหุน้ร้อยละ 60 คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุน 1.20 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และเพือ่เสริมสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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วเิคราะห์ผลการดําเนินงานใน ปี 2559 

 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 8,745 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 165 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2 มาจาก 

 รายได้จากการจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 343 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 และรายไดจ้ากส่ือโฆษณาเพิม่ข้ึนจาํนวน 64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
ปัจจยัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจเติบโตมาจากจาํนวนสาขาท่ีเพิ่มข้ึน โดยในปีน้ีมีภาพยนตร์ไทยท่ีทาํรายไดสู้งท่ีสุดในรอบปีและเป็น
ภาพยนตร์จากค่ายหนงัของบริษทัในเครือเมเจอร์ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ไทยเร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายสาขา
ออกสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน สาํหรับภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีไดรั้บความนิยมสูง ไดแ้ก่ Captain America3:Civil War , 
Deadpool , Fantastic Beasts, Batman VS Superman : Dawn of Justice (ปี 2558 : Fast & Furious 7 , Jurassic World, 
Avenger 2) 

 รายได้จากธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ ลดลงจากปีท่ีแลว้จาํนวน 25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 มาจากการปรับลด
จาํนวนสาขาลงเพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 รายได้จากธุรกิจพืน้ทีเ่ช่า ลดลงจากปีท่ีแลว้จาํนวน 45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เป็นผลจากบริษทัไดใ้หส่้วนลด
ค่าเช่าเป็นการชัว่คราวแก่ร้านคา้ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้บางแห่งในภาวะเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั อยา่งไรกต็าม อตัราค่าเช่า
สาํหรับการต่อสัญญาและสัญญาใหม่ยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 รายได้จากธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ลดลงจากปีท่ีแลว้จาํนวน 172 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37 มาจากการปรับตวัลงของ
อุตสาหกรรมจดัจาํหน่ายแผน่ DVD/VCD อยา่งไรกต็ามในปี 2559 กลุ่มธุรกิจส่ือภาพยนตร์ไดผ้ลิตภาพยนตร์ไทยออกฉาย
และทาํรายไดม้ากข้ึนโดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยเร่ืองหลวงพ่ีแจ๊ส 4G ท่ีทาํรายไดสู้งสุดในรอบปี 

 แบ่งสดัส่วนรายไดใ้นแต่ละธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
72%

ธุรกิจสื่อโฆษณา
15%

ธุรกิจโบว์ลิ่งและ
คาราโอเกะ

5%

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ี
และบริการ

5%

ธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์

3%
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภทกับปีทีผ่่านมา 
 

 

 

 บริษทัมีรายไดอ่ื้น จาํนวน 213 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากกาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (บริษทั พีวีอาร์ จาํกดั) เพ่ิมข้ึน ประมาณ 139 ลา้นบาท และไดรั้บเงินประกนัชดเชยจาก
เหตุการณ์ไฟไหมท่ี้สาขาป่ินเกลา้ จาํนวน 40 ลา้นบาท  

 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 137 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดอ้ยูท่ี่ ร้อยละ 36 สูง
กวา่ปี 2558 ซ่ึงมีอตัราเท่ากบั ร้อยละ 35 มาจากรายไดท่ี้เพิม่ข้ึนจากการขยายสาขาและการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนจาํนวน 399 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20 จากปีก่อน มาจากค่าใชจ่้ายในการ
ขายเพิม่ข้ึนจาํนวน 44 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัในกลุ่มเอม็ พิคเจอร์ส มีจาํนวนภาพยนตร์เขา้ฉายในโรง
ภาพยนตร์มากกวา่ปี 2558 และบริษทัไดมี้การตั้งสาํรองลูกหน้ีจาํนวน 44 ลา้นบาท และมีการปรับลดปริมาณสินคา้แผน่ 
VCD/DVD จาํนวน 36 ลา้นบาท จากการปรับลดลงของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผน่ VCD/DVD นอกจากน้ีบริษทัยงัมี
ค่าใชจ่้ายในการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร จากเหตุการณ์ไฟไหมส้าขาป่ินเกลา้ และปรับปรุงพื้นท่ีสาขารัชโยธิน จาํนวน 44 
ลา้นบาท และตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสาขาท่ีปิดดาํเนินการของธุรกิจโบวล่ิ์งจาํนวน 18 ลา้นบาท 

 ส่งผลใหบ้ริษทั มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 1,188 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
และมีกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 1.33 บาท (ปี 2558 เท่ากบั 1.31บาทต่อหุน้) 

เพิ่มขึ้น

ล้านบาท % ล้านบาท % %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 6,264        71.6     5,920        69.0     6%

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,287        14.7     1,224        14.3     5%

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ลล่ิงและคาราโอเกะ 429           4.9       454           5.3       (6%)

4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 477           5.5       522           6.1       (9%)
5. ส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 288           3.3       460           5.4       (37%)

รวมรายได้ 8,745        100.0   8,580        100.0   2%

กลุ่มธุรกจิ

ประจําปี 2558ประจําปี 2559
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ฐานะทางการเงนิของบริษทั ณ ส้ินปี 2559  

สินทรัพย ์

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 มูลค่า 14,725 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 479 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน
ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน จาํนวน 2,350 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 321 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํนวน 
12,375 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 158 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมจาํนวน 252 ลา้นบาทและท่ีดิน 
อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มข้ึน จาํนวน 233 ลา้นบาท จากการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน 

หน้ีสิน 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ  ส้ินปี 2559 มูลค่า 8,007 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 409 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปีก่อน 
ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 6,420 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 940 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 1,587 
ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 531 ลา้นบาทจากการนาํไปใชเ้พื่อกิจกรรมลงทุน 

  เงินสด 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดอยู่จาํนวน 531 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 219 ลา้นบาท จากปีก่อน 
เป็นผลมาจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 1,721 ลา้นบาท กิจกรรมลงทุนใชไ้ปจาํนวน 1,026 ลา้น
บาท และกจิ กรรมจดัหาเงินใชไ้ ป จาํนวน 476 ลา้นบาท 

  อตัราส่วนทางการเงิน 

บริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13.6 เท่ากบัปีก่อน อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 17.7 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1 (ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 17.6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทัคิดเป็นร้อยละ 10.96 ลดลงร้อยละ 0.66 (ปี 
2558 คิดเป็นร้อยละ 11.62) และอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น คิดเป็น 1.19 เท่า เพิ่มข้ึน 0.05 เท่า (ปี 2558 เท่ากบั 1.14 
เท่า)  

โดยสรุป ฐานะการเงินของบริษทัในปี 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการขยายสาขา ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี
ใหม้ากข้ึน ใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัรักษาระดบัของหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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14.2 โครงการในอนาคต 

ในปี 2560 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้ งในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1. สาขาโลตสั สามพราน ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
2. สาขาโลตสั สุโขทยั ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 1 โรง 
3. สาขาโรบินสนั เพชรบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 5 โรง 
4. สาขาบ๊ิกซี โคราช 2 ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 4 โรง 
5. สาขาบ๊ิกซี ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 5 โรง 
6. สาขาศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 4 โรง 
7. สาขาโลตสั ยโสธร ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
8. สาขาบ๊ิกซี นํ้ายนื อุบลราชธาณี ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 4 โรง 
9. สาขาโลตสั ท่าทอง พิษณุโลก ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
10. สาขาสหไทย ทุ่งสง ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 
11. สาขาบ๊ิกซี สตัหีบ ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 3 โรง 
12. สาขาโอเช่ียน ชุมพร ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 5โรง 
13. สาขาโลตสั พทัลุง ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 3โรง 
14. สาขาสิงห์บุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 3โรง 
15. สาขาเลย ลงทุนโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 3โรง 
16. สาขาโรบินสนั หวัหมาก ลงทุนในโรงภาพยนตร์รวมจาํนวน 4 โรง 
17. สาขาโลตสั พจิิตร ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 3 โรง 
18. สาขาเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์ เวียงจนัทน ์ลาว ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 7 โรง 

(หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

   โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดวา่จะใชป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 
การนาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของนางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
     ช่ือ – สกุล         ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 
   
 

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

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

    
ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์   รองประธานเจา้หนา้ท่ี    ……………………………………… 
                สายงานการเงินและบญัชี 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายสมใจนึก 
เองตระกลู 
 

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ  

72 -ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
บณัฑิต UPSALA College,  
New Jersey , 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี- 2547 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. สายการบิน นกแอร์ 
บมจ. พลงังานบริสุทธิ์ 
บมจ. เวชธานี 
บจ. สยามพิวรรธน์ 
บจ. สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง 
บมจ. ทิพยประกนัภยั 

-RCP - Role of the 
Chairman Program 
-DAP - Director 
Accreditation Program 
 
อื่น 
-วปอ. หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นที่ 35 

นายวิชา 
พูลวรลกัษณ์ 

กรรมการ 
และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร  

53 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

31.84 2538 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและรองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก  

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นที่ 9/2546 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 2 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นางภารดี 
พูลวรลกัษณ์ 
 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 
 

55 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.05 2541 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   -ไม่มี- 

นายวีรวฒัน ์ 
องคว์าสิฏฐ์ 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

46 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  
Boston University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่มี- 2545 - ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก 
โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
บจ. ววิฒัน์ก่อสร้าง 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

-DAP - Director 
Accreditation Program  
รุ่นที่ 22/2547 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 3 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายชยั   
จรุงธนาภิบาล 
 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

62 -ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

0.08 2545 - ปัจจุบนั 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 
2549 – ปัจจุบนั 
 
 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ ประธานการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
บมจ. อาหารสยาม 
 
 
บมจ. โออิชิ 
 
 
บมจ. คา้เหลก็ไทย 
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
บมจ. ทีมพรีซีซัน่ 

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 4 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายวลัลภ   
ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

65 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
Chapman University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
San Diego University ,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี - 
 

2545 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บจ. โพธารา 
 

-FSD - Financial Statement 
for Director รุ่นที่ 2/2551 
-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นที่ 104/2551 
-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นที่ 27/2547 
-FND - Finance for Non - 
Finance Directors  
รุ่นที่ 16/2548 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 5 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายไกรทิพย ์ 
ไกรฤกษ ์
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

61 -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
Northeastern University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
Tufts University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

-ไม่มี- 2558 -ปัจจุบนั  
2556 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนต ์
บมจ. สมิติเวช 
บลท. เคที ซีมิโก ้
บมจ. วนชยั กรุ้ป 
มูลนิธิกองทุนพฒันาระบบตลาดทุน 
 

-Corporate Governance for 
Capital Market  
Intermediaries Program  
รุ่นที่ 3/2558 
-DAP - Director 
Accreditation Program  
รุ่นที่ 42/2548 
 
อื่น  ๆ
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานครรุ่นที่ 1) 
สถาบนัพฒันาเมือง 
-ปรอ. หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 16 

ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ์  
โลหะชาละ 

กรรมการอิสระ 74 -ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์  
Kent State University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- 2552 - ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
ประธาน 
ที่ปรึกษา 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
สภากรุงเทพมหานคร 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. ปรีชา กรุ้ป 
สาํนกังานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย ์
มูลนิธิรักเมืองไทย 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นที่ 7/2547 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 6 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายวิชยั 
พูลวรลกัษณ์ 
 

กรรมการ  54 -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไม่มี - 
 

2548 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2550 – 2556 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บจ. วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี้  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  
คอร์ปอเรชัน่ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นที่ 8/2544 
 
อื่น  ๆ
-โครงการเสริมสร้าง
ผูจ้ดัการยคุใหม่ รุ่นที่ 10 
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 1 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 7 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายแพทยเ์สถียร 
ภู่ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ 

 

64 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

-วฒุิบตัร หลกัสูตรโครงการ

พฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง เคม

บริดจ-์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 

 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั  

 

 

2546 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

มูลนิธิ The Foundation of International 

Education (FIE), NIST International School 

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 

บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 

 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นที่ 82/2549 
 
อื่น  ๆ
-วตท. ประกาศนียบตัร 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

รุ่นที่ 5 

-วปรอ. ประกาศนียบตัร 

หลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วม

เอกชน รุ่น 4414 

-วฒุิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดา้นการคา้ และ
การพาณิชย ์(TEPCoT)  
รุ่นที่ 5 

นายธนกร   
ปุลิเวคินทร์ 
 
 

กรรมการ / 
รองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่าย
ธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ 

60 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต - International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.05 2538 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ที่
บริหารฝ่ายธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นที่ 22/2547 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 8 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นายกิติกร   
พุ่มสวา่ง 

รองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
ฝ่ายก่อสร้าง 

62 วิทยาลยัพาณิชยการธนบุรี 0.0034 2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
  

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

-ไม่มี- 

นางจินดา  
วรรธนะหทยั 

รองประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร 

ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า  

53 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

0.01 2551 - ปัจจุบนั  
 
2549 - 2551   

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารธุรกิจ
บริหารพื้นที่เช่า 
ผูอ้าํนวยการธุรกิจพื้นที่เช่า  
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

-ไม่มี- 

นายนิธิ  
พฒันภกัดี 

รองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารฝ่าย
สื่อโฆษณา 

50 
 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

0.01 2556 - ปัจจุบนั  
 
2546 - 2556   

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่าย 
สื่อโฆษณา 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด  

-ไม่มี- 

นายอภิชาติ  
คงชยั 

รองประธาน
เจา้หนา้ที่
บริหารธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ 
 

50 
 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต การบริหารจดัการ
ธุรกิจโรงแรม 
และภตัตาคาร New Haven 
University CT ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

0.01 2556 - ปัจจุบนั   
 
2552 - 2556    
2551 - 2552    

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 

-ไม่มี- 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 9 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

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

นางสาวฐิตาภสัร์  
อิสราพรพฒัน์ 

รองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารสาย
งานการเงินและบญัชี
เลขานุการบริษทั 

48 
 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

0.01 2556 – ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
สายงานการเงินและบญัชี 
กรรมการและเหรัญญิก 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ 
และบริษทัในเครือ 
บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทรนเมน้ท ์

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นที่ 148/2554 
 
 

นางสาวสุดาพร  
ตรองพาณิชย ์

รองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารฝ่าย
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

42 
 

-ปริญญาโท วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัสยาม 

0.01 2556 – ปัจจุบนั 
  
2554 - 2556  
 
  

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ฝ่ายสารสนเทศ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 1 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื่อ 

บริษทั บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์  

เมเจอร์ 
ซีนีแอด 

เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ 

เมเจอร์  
ซีนีเพลก็ซ์ 

สยาม 
ซีนีเพลก็ซ์ 

รัชโยธิน  
เรียลตี้ 

รัชโยธิน  
ซีนีม่า 

เมเจอร์  โบวล์ 
กรุ้ป 

กรุ้ป  พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส     

คุณสมใจนึก เองตระกลู /    x               

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ /  // 

คุณภารดี พูลวรลกัษณ์ /  // 

คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ /  //       

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

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ /               

คุณวิชยั พูลวรลกัษณ์ /               

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /               

คุณวลัลภ ตั้งตรงจิตร /               

คุณไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ /               

ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ /               

คุณกิติกร พุ่มสวา่ง      /  // /  // /  // 

คุณสุเมธ สอนสุทธิ์ / // / // 

คุณอนุ กวนพฤกษ ์ /  // /  // /  // /  //  x /  // /  // /  //  x 

คุณอนงค ์สุขวรรณ  /  // /  // /  // /  // /  // /  // /  // 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 2 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 รายชื่อ 

บริษทัยอ่ย 

รัชโยธิน  กรุงเทพ  เมเจอร์ โฮลดิ้ง ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ อีจีวี  อีจีวี  เมเจอร์ เอม็พิคเจอร์ส 
แมเนจเมนท ์ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์ เอก็ซิบิชัน่ รีวอร์ดส์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์   /  //  x /  //  

คุณภารดี พูลวรลกัษณ์   /  // 

คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์    / 

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

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

คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์    /  // /  // 

คุณถิรชยั วฒุิธรรม    / x 

คุณธนะชยั สนัติชยักลู    / 

คุณอรรถพล ชดชอ้ย    / 

คุณวชัรา ตนัตริยานนท ์    / 

คุณสุเมธ สอนสุทธิ์  / //   /  // 

คุณอนุ กวนพฤกษ ์ /  // /  //  x  /  //  x /  //  x /  //  x 

คุณอนงค ์สุขวรรณ /  // /  //  /  //   /  // /  //   /  //    
หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ  / กรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

 

                          เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ 

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
 

41  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

0.0013 -ไม่มี- 
-ไม่มี- 

2557 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

2541 - 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

ประวตัิการอบรม 

      
     สถาบนั : สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

- ความเสี่ยงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

     สถาบนั : Asia Business Connect  
- Internal Audit Best Practices 2016 
 

    สถาบนั : ISACA Bangkok Chapter 
                   -    COBIT 5 For Risk 
 
    สถาบนั : บริษทั ไทยซีพดีีออนไลน์ จาํกดั 
                   -    การปิดบญัชีอยา่งมืออาชีพ 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย ์หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี-

 

 

  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                                                                                                                            

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ หนา้ 1 

เอกสารแนบ 5 
 

เอกสารแนบอื่น  ๆ
- ไม่ม ี-
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