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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1    วสัิยทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2538 โดยนำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 มีอกัษรยอ่วำ่ MAJOR จำกกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วในระยะเวลำ
ท่ีผำ่นมำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรอนัดบัหน่ึงใน
อุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ กำรควบรวมกิจกำรกบั บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และกำรเขำ้ร่วมทุนกบั
บริษทัต่ำงๆ ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจใหก้บับริษทัฯในอนำคต ซ่ึงเป็นกำรเสริมสร้ำงใหบ้ริษทัฯ กำ้วสู่ควำมเป็น “สุดยอด
เมืองหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมควำมบนัเทิงส ำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle 
Entertainment Complex Provider)” และจำกกำรท่ีบริษทัพฒันำและสรรหำสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ 
ในปี 2557 บริษทัจึงเปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้ำงฝันบนัเทิงระดบัโลก หรือ Sharing the world’s best 
entertainment dreams” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ รวมทั้งส้ิน 33 บริษทั แบ่งเป็น บริษทั
ยอ่ย 23 บริษทั บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 9 บริษทัและเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ท ำใหโ้ครงสร้ำงธุรกิจของ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ขยำยวงกวำ้งครอบคลุมธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ และลำนสเกต็น ้ำแขง็ ธุรกิจ
ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ ธุรกิจใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีเช่ำและบริกำร ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ ธุรกิจ
ศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด ธุรกิจเคเบ้ิลทีว ี ธุรกิจลงทุน ธุรกิจใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอุปกรณ์และธุรกิจใหบ้ริกำร
ดำ้นลูกคำ้สัมพนัธ์ กำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั 

 
ส ำหรับธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนของโรงภาพยนตร์ มีสำขำรวมทั้งส้ิน 131 สำขำ 710 โรงภำพยนตร์ แบ่งเป็นสำขำในประเทศไทย จ ำนวน 126 
สำขำ 685 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 41 สำขำ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 85 สำขำ และสำขำใน
ต่ำงประเทศ  5 สำขำ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชำ 3 สำขำ 16 โรงภำพยนตร์ และประเทศลำว 2 สำขำ 9โรงภำพยนตร์ มีแบรนดใ์น
เครือทั้งหมด 10 แบรนด ์ 

ส่วนของโบว์ลิง่,คาราโอเกะและลานสเกต็น า้แข็ง มีสำขำรวมทั้งส้ิน 16 สำขำ ใหบ้ริกำร 298 เลนโบวล่ิ์ง 169 หอ้ง
คำรำโอเกะ และ 5 ลำนสเกต็น ้ำแขง็ โดยแบ่งเป็นสำขำในประเทศไทยมีแบรนด ์เมเจอร์โบว ์ฮิต และบลูโอ ริท่ึมแอนดโ์บลว์ 
จ ำนวน 14 สำขำ  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 9  สำขำ ต่ำงจงัหวดั 5 สำขำ ในประเทศกมัพชูำ 1 สำขำ ใหบ้ริกำร 
13 เลนโบวล่ิ์ง และในประเทศลำว  1 สำขำ ใหบ้ริกำร 8 เลนโบวล่ิ์ง 
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ส่วนของพืน้ที่เช่าและบริการ ใหบ้ริกำรในสำขำทั้งหมด 17 สำขำ รวมพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำทั้งส้ิน  48,687 ตำรำงเมตร มี
อตัรำพ้ืนท่ีเช่ำอยูท่ี่ 89% 

ตำรำงจ ำนวนโรงภำพยนตร์ เลนโบวล่ิ์ง หอ้งคำรำโอเกะ ลำนสเกต็น ้ำแขง็ จ ำนวนพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำแบ่งตำมกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
แบรนด์ จ านวน

สาขา 
โรง

ภาพยนตร์ 
(โรง) 

โบว์ลิง่ 
(เลน) 

คาราโอเกะ 
(ห้อง) 

สเกต็น า้แข็ง 
(ลาน) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 93 463 154 89 2 13,582 

อจีีว ีซีนีม่า 18 68 - - - 23,111 

พารากอนซีนีเพลก็ซ์ 1 16 38 15 - 374 

เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ 2 28 46 30 1 11,500 

พาราไดซ์ ซีนีเพลก็ซ์ 1 8 - - - - 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ 1 15 24 25 1 - 

หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ 1 10 15 10 1 - 

ควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 1 8    120 

เวสต์เกตซีนีเพลก็ซ์ 1 12     

ซีนีเพลก็ซ์ 7 57     

สาขาในประเทศกมัพูชา 3 16 13    

สาขาในประเทศลาว 2 9 8    

รวม 131 710 298 169 5 48,687 
 

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
กำรฉำยภำพยนตร์ดว้ยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพฒันำคุณภำพของระบบภำพและ
ระบบเสียงให้ดีข้ึน และกำรจองตัว๋หนงัออนไลน์ ประกอบกบัไดท้ ำกำรตลำดเพ่ือจดัเก็บฐำนขอ้มูลลูกคำ้ดว้ยกำรออกบตัร
สมำชิก M Generation ท ำให้บริษทัมีฐำนขอ้มูลของลูกคำ้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นกำรจดัท ำรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยให้เหมำะสมกบัลูกคำ้แต่ละรำย นัน่หมำยควำมว่ำบริษทัสำมำรถส่ือสำรกบัลูกคำ้เฉพำะกลุ่มไดม้ำกข้ึน ส่งผลให้
ลูกคำ้กลบัมำใชบ้ริกำรในโรงภำพยนตร์มำกข้ึน  

บริษทัฯ มีแผนกำรขยำยสำขำเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหค้รอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีของประเทศไทย เปิดโอกำสใหลู้กคำ้สำมำรถมำใช้
บริกำรในโรงภำพยนตร์ไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนัน้ีในมุมมองของส่ือโฆษณำท่ีรองรับดว้ยระบบดิจิตอล จะท ำ
ใหเ้กิดมิติใหม่ในรูปแบบของกำรโฆษณำท่ีเหมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้ในแต่ละพ้ืนท่ี และถือเป็นกำรเพ่ิมรำยไดข้องส่ือโฆษณำ
ในอนำคตเช่นกนั  

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

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์มีเป้ำหมำยหลกัในกำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจโรงภำพยนตร์ จำกกำรขยำยสำขำไปยงัจุดต่ำงๆ ทั้ง
ในกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวดั ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด มำกกวำ่ร้อยละ 70 และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ี
วำงไว ้บริษทัฯ ไดว้ำงแผนกำรเพ่ิมยอดขำยโดยกำรลงทุนขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ให้มำกข้ึน เพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริกำรทัว่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมถึงต่ำงจงัหวดั ท่ีมีศกัยภำพเพียงพอและคุม้ค่ำกบักำร
ลงทุน นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบำยท่ีจะเพ่ิมควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูม้ำใชบ้ริกำรในกำรซ้ือบตัรชมภำพยนตร์โดยน ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขำ้มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับช่องทำงอ่ืนๆ ท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริกำรโรง
ภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  และในเครือ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรใหบ้ริกำรแลว้ในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

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

และเพ่ิมยอดขำยจำกธุรกิจโบวล่ิ์ง และกำรใหบ้ริกำรหอ้งคำรำโอเกะ ควบคู่ไปดว้ย โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรลงทุนและ
กำรตลำดท่ีจะมีบริกำรโบวล่ิ์งควบคู่ไปกบัโรงภำพยนตร์ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีและควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำรเป็นหลกั  

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

กำรท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดำ้น
พฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละบริหำรพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพและควำมช ำนำญดำ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละบริหำร
พ้ืนท่ีขนำดเล็ก ซ่ึงท ำให้กำรขยำยสำขำของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไดม้ำกข้ึนดว้ย  ทั้งน้ี
เน่ืองจำกบริษทัฯ ดงักล่ำวมีควำมสำมำรถพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับอำคำรท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร 
ไปจนถึงอำคำรขนำดใหญ่กวำ่ 100,000 ตำรำงเมตร เพ่ือรองรับกบักฎหมำยผงัเมืองท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบำงพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมำย
บงัคบัอยู ่

 

 

http://www.majorcineplex.com/
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญในปี 2560 

เมษายน 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สำขำโลตสัสำมพรำน จ.นครปฐม ให้บริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 

โรง 

พฤษภาคม 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำโรบินสัน เพชรบุรี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง 

• เปิดใหบ้ริกำรโบวล่ิ์งในแบรนด ์บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์ จ ำนวน 8 เลน ท่ี Vientiane Center สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

มถุินายน 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี โครำช 2 ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 

กรกฎาคม 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี ปทุมธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง 

สิงหาคม 2560 

• ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) อนุมติัให ้บริษทั Major Platinum Cineplex 

(Cambodia) Co., Ltd. ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ ณ ประเทศกมัพูชำ ท ำกำรซ้ือทรัพยสิ์นของโรง

ภำพยนตร์สำขำ Siem Reap ณ ประเทศกมัพชูำจำกบริษทั M.V.P.C Entertainment Ltd. มูลค่ำรวมทรัพยสิ์น 

ประมำณ 1,200,000 USD หรือประมำณ 39,900,000 บำท (โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียน 1 USD เท่ำกบั 

33.25 บำท) 

กนัยายน 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์อีจีวซีีนีม่ำ สำขำโลตสั สุโขทยั ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำโลตสั ยโสธร ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์อีจีวซีีนีม่ำ สำขำบ๊ิกซี น ้ำยนื อุบลรำชธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์อีจีวซีีนีม่ำ สำขำบ๊ิกซี บำ้นดุง อุดรธำนี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์อีจีวซีีนีม่ำ สำขำโลตสั ท่ำทอง ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 

• บริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนใน PVR BLUO Entertainment Limited ซ่ึงด ำเนินธุรกิจโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ และ

กำรบนัเทิงท่ีประเทศอินเดีย ท่ีบริษทัถือทั้งหมดจ ำนวน 17,896,666 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ให ้Smaaash 

Entertainment Private ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัเกมส์ กีฬำจ ำลองในประเทศอินเดีย 
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พฤศจิกายน 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซีด่ำนขนุทด นครรำชสีมำ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 

โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์อีจีวซีีนีม่ำ สำขำบ๊ิกซีท่ำตะโก นครสวรรค ์ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

ธันวาคม 2560 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี วงัน ้ำเยน็ สระแกว้ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำโรบินสัน ก ำแพงเพชร ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำโลตสั พิจิตร ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำท๊อปส์ พิจิตร ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สำขำบ๊ิกซี วเิชียรบุรี ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ท่ีศูนยก์ำรคำ้ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชำ ใหบ้ริกำรโรง

ภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง  

• เปิดโรงภำพยนตร์เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ท่ีศูนยก์ำรคำ้โสรยำ ตั้งอยูใ่นกลำงเมืองพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูำ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง  

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560 

• “SUPERBRANDS THAILAND” 

ไดรั้บรำงงวลัต่อเน่ือง 9 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2008-2016 ตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของ เมเจอร์   ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

ซ่ึงเป็นผูน้ ำในกำรสรรหำสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มำใหคุ้ณสัมผสัก่อนใคร เพ่ือคนรักหนงั

ทุกคนจะไดเ้ต็มอ่ิมกบั ประสบกำรณ์บนัเทิงเหนือควำมฝัน ตำมสโลแกน“ร่วมสร้ำงฝันบนัเทิงระดบัโลก 

หรือ Sharing the world’s best entertainment dreams โดยไดรั้บกำรคดัเลือกตำมหลกัเกณฑข์องซุปเปอร์แบ

รนด์ 3 ดำ้น คือ คุณภำพของแบรนด์ (Brand Quality), ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแบรนด์กบัผูบ้ริโภค (Brand 

Affinity) และ เอกลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) โดยเป็นกำรจดัจำก ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศ

ไทย (มกรำคม 2560) 

 

• “THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016” 

รำงวลัพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ดำ้นองคก์รท่ีมีควำมเป็นเลิศในกำร

บริหำรจัดกำรโดยรวม  จำกสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA และ สถำบันบัณฑิต

บริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (กมุภำพนัธ์ 2560) 
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• “NO.1 BRAND THAILAND 2016-2017” 

Category: Entertainment Complex (Cinema) อำ้งอิงจำกผลส ำรวจของบริษทัวดีิโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่ ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมดว้ย Marketeer Research ซ่ึงท ำกำรส ำรวจ

ควำมนิยมในสินคำ้และบริกำรประเภทต่ำงๆ ของผูบ้ริโภคชำวไทยจ ำนวน 4,000 ตวัอยำ่งทัว่ประเทศไทย 

เพื่อเฟ้นหำ ‘Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017’ แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 ของประเทศไทยใน

สำขำต่ำงๆ (พฤษภำคม 2560) 

 

• “รางวัลสหกจิศึกษา ดเีด่น” 

ประกำศเกียรติคุณ สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำดีเด่น ระดบัเครือข่ำย และ  

ผูป้ฏิบติังำนสหกิจศึกษำดีเด่นในสถำนประกอบกำร ระดบัเครือข่ำย จำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ (มิถุนำยน 2560) 

 

• “สถานประกอบกจิการดีเด่น” 

ด้านแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (สิงหาคม 2560) 

 

• “SET Award 2017 รางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations 

Awards)” 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดระหวา่ง 10,000 - 30,000 ล้าน

บาท เพ่ือเป็นประกาศเกียรติคณุ และเชิดชบูริษัทจดทะเบียน บริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ และบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน ที่มีความยอดเย่ียมและดีเดน่ในด้านตา่งๆ โดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร (พฤศจิกายน 2560) 

 

• “IR Magazine 2017” 

Outstanding in sector - consumer discretionary จาก ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (ธนัวาคม 

2560) 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ภำยในกลุ่ม
รวมทั้งหมด 33 บริษทั และเงินลงทุนในประเทศอินเดียอีก 1 บริษทั ดงัแผนภำพต่อไปน้ี 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  
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ธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

ปี 2560 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

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

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

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

4. บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ 

5. บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 99.99% ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอุปกรณ์ 

6. บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  99.96% ธุรกิจลงทุน 

7. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์(แคมโบเดีย) 
จ ำกดั 

69.97% ธุรกิจโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งในประเทศกมัพูชำ  

 

8. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) จ ำกดั 59.97% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ในประเทศลำว สำขำเวียงจนัทน์ 

9. บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล 99.99% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ในประเทศลำว สำขำปำกเซ 

10. เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกดั  

(เดิมช่ือ : บริษทั เค อำรีน่ำ จ ำกดั) 

99.99% ใหบ้ริกำรงำนดำ้นลูกคำ้สัมพนัธ์ กำรช ำระเงินทำง
อิเลก็ทรอนิกส์และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพคู์ปอง
อตัโนมติั 

 
จำกจุดเร่ิมตน้โรงภำพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพลก็ซ์ (Cineplex) ท่ีสร้ำงข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 2538 โดย 

คุณวิชำ พูลวรลกัษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้ำงบนท่ีดินท่ีมีสัญญำเช่ำระยะยำว 20-30 ปีในรูปแบบอำคำร 7-10 ชั้น 
ซ่ึงรวมโรงภำพยนตร์และศูนยร์วมควำมบนัเทิงไวด้ว้ยกนัและมีพ้ืนท่ีให้เช่ำส ำหรับร้ำนคำ้หลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ผูช้ม
ไดรั้บอรรถรสทั้งจำกจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีหลำกหลำยและร้ำนคำ้ร้ำนอำหำรท่ีมีใหเ้ลือกมำกมำย จำกปริมำณผูม้ำใชบ้ริกำรใน
ศูนย ์Standalone ท่ีมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง เป็นผลใหมี้ร้ำนคำ้เขำ้มำเช่ำพ้ืนท่ีกนัมำก ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีอตัรำพ้ืนท่ีเช่ำเกินกวำ่ 90 
% มำโดยตลอด โรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ ส้ินปี 2560 มี 5 สำขำไดแ้ก่สำขำป่ินเกลำ้ (สำขำแรกของประเทศไทย), 
สำขำสุขมุวิท ,สำขำรัชโยธิน ,สำขำรังสิต และสำขำเอสพลำนำดงำมวงศว์ำน-แครำย 
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นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์รูปแบบ Standalone แลว้บริษทัฯยงัขยำยสำขำในอีก 3 รูปแบบดงัน้ี 
•  รูปแบบหำ้งสรรพสินคำ้ 
•  รูปแบบศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล ์
•  รูปแบบหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่ 

ในอดีตกำรขยำยสำขำในรูปแบบห้ำงสรรพสินคำ้เป็นท่ีนิยม  เน่ืองจำกห้ำงสรรพสินคำ้มีอตัรำกำรเติบโตท่ีสูงมำก  
อีกทั้งยงัสำมำรถประหยดัเงินลงทุนไดม้ำกกว่ำกำรขยำยสำขำแบบ Standalone ต่อมำบริษทัฯไดเ้พิ่มรูปแบบกำรขยำย
สำขำอีกรูปแบบหน่ึงคือแบบศูนยก์ำรคำ้ไลฟ์สไตลม์อลลต์ั้งแต่ปี 2547 โดยกำรเขำ้ไปร่วมลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมน้ทซ่ึ์งเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจพฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลลซ่ึ์งใชเ้น้ือท่ี
ในกำรก่อสร้ำงเพียง 3-5 ไร่มีระยะเวลำก่อสร้ำง 6-12 เดือนดงันั้นจึงสำมำรถเลือกท ำเลท่ีอยูใ่กลชุ้มชนเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 
  จำกกระแสควำมนิยมในกำรรับชมภำพยนตร์และมีโรงภำพยนตร์เป็นผูเ้ช่ำหลกัธุรกิจของ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวล
อปเมน้ท์จึงสำมำรถเติบโตได้รวดเร็วยิ่งข้ึนในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้ปัจจุบนับริหำรพ้ืนท่ีเช่ำสูงกว่ำ 4 แสนตำรำงเมตร 
ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อทำงบริษทัฯ คือสำมำรถเขำ้ไปตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนสำมำรถให้สะดวกต่อผูช้มภำพยนตร์โดยท่ีไม่ตอ้ง
เดินทำงไกล ส ำหรับผลดีต่อ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ทก์็คือสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ำใชบ้ริกำรได้
หลำกหลำยมำกข้ึนดว้ยโรงภำพยนตร์และเลนโบวล่ิ์งท่ีมีในศูนยก์ำรคำ้ 
  อีกทำงเลือกของกำรพฒันำรูปแบบสำขำของบริษทัฯ คือกำรเปิดใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์และเลนโบวล่ิ์ง กำรเป็นผู ้
เช่ำหลกัในหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบควำมส ำเร็จอยำ่งยิง่ในต่ำงจงัหวดัเพรำะหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่เหล่ำน้ีไม่
เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ำยใชส้อยส ำหรับคนต่ำงจงัหวดัแต่ยงัเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส ำหรับ
ครอบครัวอีกดว้ย โดยบริษทัฯไดร่้วมมือกบัหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่สองแห่ง ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
  ปัจจุบนับริษทัฯครองส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 ของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมำ
จำกกำรควบรวมกิจกำรกบั บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลำด ณ ขณะนั้นอยู่ท่ีประมำณร้อย
ละ 23 และกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯมีแบรนดใ์นเครือทั้งส้ิน 10 แบรนดด์งัน้ี 
   •   เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์    •   หำดใหญ่ซีนีเพลก็ซ์ 
   •   อีจีวซีีนีม่ำ      •   ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 
   •   พำรำกอนซีนีเพลก็ซ์   •   เวสตเ์กตซีนีเพลก็ซ์ 
   •   เอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์   •   พำรำไดซ์ซีนีเพลก็ซ์     
   •   เมกำซีนีเพลก็ซ์     •   ซีนีเพลก็ซ์ 
 
  บริษทัฯมีสำขำในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งส้ิน 131 สำขำ 710 โรงภำพยนตร์ สำมำรถรองรับผูช้มได้ 
159,914 ท่ีนัง่ ทั้งน้ีเน่ืองจำกประเทศไทยยงัมีจ ำนวนโรงภำพยนตร์ต่อจ ำนวนประชำกรอยูใ่นระดบัต ่ำ บริษทัฯจึงมีแผนขยำย
โรงภำพยนตร์เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของประชำกรในปี 2561 อีกจ ำนวน 70 - 80 โรงภำพยนตร์และต่อไปอีกอยำ่งนอ้ยปีละ 
50 - 80 โรงเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 
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  โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรลูกคำ้ในทุกระดบัชั้นและโรงภำพยนตร์ท่ีทนัสมยั
หลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรฉำยภำพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงท่ีมีคุณภำพ เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสให้กบัลูกคำ้ บริษทัมุ่งขยำยสำขำไปทัว่ประเทศและเพ่ือให้ผูม้ำใชบ้ริกำรไดส้ัมผสัถึงควำมหลำกหลำยของโรง
ภำพยนตร์ในรูปแบบต่ำงๆบริษทัฯจึงเนน้ตกแต่งสำขำดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละแห่งโดยใชรู้ปแบบกำร
ตกแต่งภำยในโรงภำพยนตร์ดว้ยแนวทำงกำรออกแบบระดบัสำกลตำมสถำนท่ีท่ีไดรั้บควำมนิยมสูงทัว่โลกเพ่ือให้ผูช้ม
ภำพยนตร์ไดส้ัมผสัถึงอรรถรสนั้น 
  ส ำหรับลูกคำ้ในระดบัพรีเม่ียมบริษทัฯไดมี้กำรออกแบบและตกแต่งโรงภำพยนตร์ระดบัหกดำว เพื่อสนองกำรใช้
ชีวิตท่ีเหนือระดบัไวท่ี้โรงภำพยนตร์พำรำกอนซีนีเพล็กซ์อยำ่งเช่นโรงภำพยนตร์บำงกอกแอร์เวยส์บลูริบบอนสกรีน เป็น
ไลฟ์สไตส์เอน็เตอร์เทนเมนท์ใหม่สไตลบู์ทีค เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำงและตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์นิยมควำมสะดวกสบำยและควำมเป็นส่วนตวัในกำรชมภำพยนตร์อย่ำงเต็มรูปแบบ
ส ำหรับลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ดงักล่ำวจะไดรั้บบริกำรพิเศษแบบส่วนตวั ณ หัองรับรองบำงกอกแอร์เวยส์บลูริบ
บอนเลำจน์ ซ่ึงตกแต่งดว้ยบรรยำกำศสุดชิคพร้อมบริกำรอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมใหรั้บประทำนก่อนเขำ้ชมภำพยนตร์รวม
ไปถึงบริกำรนวดสปำในโรงภำพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย  ภำยในโรงภำพยนตร์ตกแต่งดว้ยเบำะหนงัแทท่ี้ปรับเอนนอน
ไดแ้ละมีบริกำรหมอนและผำ้ห่มให้พร้อมสรรพทุกท่ีนั่ง นอกจำกน้ีพำรำกอนซีนีเพล็กซ์ยงัเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ “อิ
นิกม่ำเดอะชำโดวส์กรีน” อีกนวตักรรมหน่ึงท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพำะสมำชิกภำยในประกอบดว้ยห้องรับรองพิเศษพร้อมบำร์
เคร่ืองด่ืมและโรงภำพยนตร์สุดหรูขนำด 33 ท่ีนัง่เหมำะส ำหรับกำรจดัปำร์ต้ีส่วนตวัซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีทั้งจำก
ลูกคำ้ระดบั VIP และลูกคำ้องคก์ร 
  ในปี 2554 ไดมี้กำรเปิดบริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ท่ีพำรำกอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งโลก
ภำพยนตร์ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดำ้นไม่ว่ำจะเป็นภำพแสงสีเสียงสัมผสัและกล่ินเอฟเฟคต่ำงๆดว้ยกำรเพ่ิม
ควำมพิเศษใหก้บัโรงภำพยนตร์ดว้ยเกำ้อ้ีแบบเฉพำะพร้อมเอฟเฟคตระกำรตำถึง 24 ชนิดและระบบฉำยดิจิตอล 3 มิติ  

ณ ส้ินปี 2560 รวมสำขำท่ีใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 10 สำขำไดแ้ก่ สำขำพำรำกอน สำขำรัชโยธิน สำขำ 
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัหำดใหญ่ สำขำเซ็นทรัลเวสตเ์กต สำขำพรอมำนำด สำขำเซ็นทรัลอีสต์
วิลล ์สำขำเดอะมอลลโ์ครำช สำขำเมกำบำงนำ และสำขำอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

บริษัท เมเจอร์ แพลตน่ัิม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จ ากดั 

บริษทัมีนโยบำยกำรขยำยสำขำโรงภำพยนตร์ไปสู่ตลำดต่ำงประเทศ เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนหรือ AEC ซ่ึงประเทศแรกท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุนเปิดโรงภำพยนตร์คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัใน
นำม บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัในกมัพูชำ จดัตั้ง บจ. เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะท่ีแพล
ตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์แบรนด ์“เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” เป็นโรงภำพยนตร์
หรูระดบัเวิล์ดคลำส 7 โรง และโบวล่ิ์ง 13 เลน (ปี 2557) ตั้งอยูท่ี่ห้ำงอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีประมำณ 4,450 
ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยโรงภำพยนตร์จ ำนวน 7 โรง 1,578 ท่ีนัง่ เป็นโรงภำพยนตร์รูปแบบมลัติเพลก็ซ์ในระบบดิจิตอล 2 
มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภำพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภำพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง  และเปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ท่ี
ประเทศกมัพูชำเพ่ิมอีก 2 สำขำ ในปี 2560 ตั้งอยูศู่นยก์ำรคำ้ เมืองเสียมเรียบ ให้บริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง และท่ี
ศูนยก์ำรคำ้โสรยำ ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง 
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บริษัท เมเจอร์ แพลตน่ัิม ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จ ากดั 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั เปิด
ให้บริกำรโรงภำพยนตร์ภำยใต้แบรนด์  “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินัม” ประกอบด้วยโรงภำพยนตร์จ ำนวน  5 โรงท่ี
ศูนยก์ำรคำ้เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั้งอยูย่ำ่นใจกลำงเมืองเวียงจนัทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยบริษทั
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ในนครเวียงจนัทน์ 
ประเทศลำว (ปี 2558) จ ำนวน 5 โรง 1,148 ท่ีนัง่ 

บจ. ซีนีเพลก็ซ์(ลาว) โซล 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ในฐำนะบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 99 ไดล้งทุนใน บจ. ซีนี
เพลก็ซ์(ลำว) โซลโดยซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่ำกำรลงทุน 1,000,000,000 LAK (ท่ีรำคำพำร์ 10,000 LAK) หรือ
ประมำณ 4,300,000 บำท (โดยกำหนดอตัรำแลกเปล่ียน 1 บำท เท่ำกบั 0.0043 LAK) เพ่ือประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ ณ รัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวไดเ้ปิดให้บริกำรโรงภำพยนตร์ในศูนยก์ำรคำ้เฟรนด์ชิป มอลล ์เมืองปำกเซ แขวงจ ำปำศกัด์ิ 
ประเทศลำว ในปี 2559 จ ำนวน 4 โรง 1,087 ท่ีนัง่ 

 

ธุรกจิโบว์ลิง่ คาราโอเกะและลานสเกต็น า้แข็ง 

ปี 2560 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและลำนสเกต็น ้ำแขง็ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

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

และกำรบนัเทิง 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะในปี 2540 ท่ี Standalone สำขำสุขมุวิทจ ำนวน 20 เลนโดยเนน้ควำม 
หลำกหลำยของกำรบริกำรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯในกำรเป็นศูนยร์วมควำมบนัเทิงครบวงจรในท่ีแห่ง
เดียวภำยใตช่ื้อ “เมเจอร์โบวล์ฮิต” น ำเสนอบริกำรโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบนัเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
สถำนท่ีท่ีครอบครัวและเพ่ือนๆสำมำรถมำสังสรรคด์ว้ยกนัไดแ้ตกต่ำงจำกโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพื่อกำรกีฬำเพียง
อยำ่งเดียว ต่อมำในปี 2549 บริษทัฯไดเ้ปิดตวัโบวล่ิ์งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลำดภำยใตช่ื้อ “บลูโอริทึมแอนด์โบวล์” โดยมี
ลกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล่ิ์ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้ระดบับนในยำ่นธุรกิจใจกลำงเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้ำงสรรพสินคำ้สยำม
พำรำกอนใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง 38 เลน หอ้งคำรำโอเกะ 16 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ภำยใน 1 หอ้งประกอบดว้ยเลน
โบวล่ิ์ง 4 เลนและบริกำรคำรำโอเกะ ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี บริษทัจึงไดท้  ำกำรทยอยเปิดสำขำภำยใตแ้บรนด ์“บลู
โอริทึมแอนด์โบวล์” เร่ือยมำ ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศในเดือนมิถุนำยน 2557 บริษทัไดท้ ำกำรเปิดสำขำใน
ประเทศกัมพูชำให้บริกำรโบว์ล่ิง 13 เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง และในเดือนพฤษภำคม 2560 เปิดสำขำใน
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ใหบ้ริกำรโบวล่ิ์ง 8 เลน 
  นอกจำกน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดตวัลำนสเก็ตน ้ ำแขง็รูปแบบใหม่ภำยใตช่ื้อ “ซับซีโร่” ซ่ึงกลำยเป็นท่ีสังสรรคส์ ำหรับกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ใจกลำงเมืองสร้ำงควำมสนุกแปลกใหม่บนลำนไอซ์สเก็ต เพ่ือตอบสนองทุกกลุ่มลูกคำ้ท่ีนิยมกีฬำทำ้ทำยสุด
อินเทรนดภ์ำยใตค้อนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็นสถำนท่ีท่ีลูกคำ้เขำ้มำเล่นกีฬำและไดค้วำมบนัเทิงดว้ยบนพ้ืนท่ี
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ใหบ้ริกำรต่อสำขำประมำณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจำกนั้นยงัใหบ้ริกำรลำน Academy ส ำหรับเรียนรู้วิธีกำรเล่นกบัครูสอน
ระดบัมืออำชีพดว้ยบรรยำกำศส่วนตวัโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบนับริษทัฯเปิดให้บริกำรลำนส
เกต็น ้ำแขง็ทั้งหมด 5 สำขำไดแ้ก่ เอสพลำนำดสำขำงำมวงศว์ำนแครำย (ธนัวำคม 2552) สำขำสุขมุวิท (มีนำคม 2555) สำขำ
เมกำซีนีเพลก็ซ์ (พฤษภำคม 2555) สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ (พฤศจิกำยน 2556) และสำขำเซ็นทรัลเฟสติวลัหำดใหญ่ 
(ธนัวำคม 2556)   

ณ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯเปิดใหบ้ริกำรในประเทศไทย ประเทศกมัพชูำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว ทั้งหมด 16 สำขำ ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 298 เลน ห้องคำรำโอเกะ 169 ห้อง และลำนสเก็ตน ำแขง็จ ำนวน 5 ลำน
  

  ธุรกจิส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั 99.93% ธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 

จำกกำรท่ีบริษทัฯขยำยสำขำเพ่ิมข้ึน และจดัหำเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่สมอ สำมำรถดึงดูดให้ลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร
ในแต่ละปีได ้25-30 ลำ้นคนทัว่ประเทศ ท ำให้ธุรกิจบริกำรส่ือโฆษณำเติบโตไดเ้ป็นอย่ำงดี บริษทัยอ่ยภำยใตช่ื้อ “บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั” จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำทั้งในโรงภำพยนตร์และพ้ืนท่ีทั้งหมดภำยใน Cineplex ทัว่ประเทศ
อยำ่งครบวงจร ดว้ยควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยไดเ้พ่ิมเติมจำกสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้ ท ำใหธุ้รกิจส่ือโฆษณำของบริษทั 
หรือท่ีเรียกกนัวำ่ “cinemedia” มีอตัรำก ำไรมำกกวำ่ร้อยละ 85 

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

จำกกำรท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทำงกำรโฆษณำท่ีมีประสิทธิภำพ หลำกหลำย และสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได ้
โดยตรงมำกกวำ่ส่ือโฆษณำประเภทอ่ืน ส่งผลให ้มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดดี้อยำ่งต่อเน่ืองทุกปี 

 

ธุรกจิพืน้ทีใ่ห้เช่าและบริการ   

ปี 2560 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม 

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



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม 

2. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภคเฉพำะ
สำขำสุขมุวิท, รังสิต, งำมวงศว์ำน 

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

4. บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค  

ส ำหรับสำขำรัชโยธิน 

5. บริษทั รัชโยธิน ซีนิม่ำ จ ำกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีสำขำรัชโยธิน 

บริษัทฯให้บริกำรพ้ืนท่ีเช่ำในรูปแบบ  Standalone เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีหลำกหลำย

นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ โบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ และลำนสเกต็น ้ำแขง็ โดยท ำกำรคดัเลือกประเภทของร้ำนคำ้

ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรเป็นหลกั ซ่ึงร้ำนคำ้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัแนวหนำ้และเป็น

ท่ีนิยมของลูกคำ้ พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำมี 2 ลกัษณะ คือ เป็นสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกวำ่ 3 ปี และสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 

    เน่ืองจำกเป็นศูนยร์วมควำมบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พ้ืนท่ีของบริษทัฯจึงเป็นท่ีดึงดูดส ำหรับร้ำนคำ้ระดบัสำกลและ
แบรนดท่ี์เกิดข้ึนใหม่ในประเทศ ท่ำมกลำงกำรแข่งขันท่ีรุนแรงของร้ำนอำหำรจำนด่วนท่ีต่ำงตอ้งกำรพ้ืนท่ีใหม่ๆใน
กำรขยำยสำขำส่งผลต่ออตัรำกำรใชพ้ื้นท่ีเช่ำอยูใ่นระดบัสูงแทบทุกๆสำขำ พร้อมดว้ยบริกำรเสริมท่ีควบคู่ไปกบักำรให้เช่ำ
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริกำรแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคีภยั กำรท ำควำมสะอำด และกำรรักษำควำมปลอดภยัรวมถึงกำรบริกำร
ส่วนกลำง ตวัอยำ่งเช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือน และท่ีจอดรถ 
   ในปี 2557 บริษทัฯ มีกำรปรับพ้ืนท่ีใหก้ลำยเป็นแหล่งศูนยก์ำรคำ้บริเวณนอกอำคำรโรงภำพยนตร์ ของสำขำ เมเจอร์ 
รัชโยธิน มีกำรตกแต่งสถำนท่ีใหเ้ป็นแบบสไตส์นำนำชำติ โดยใชช่ื้อวำ่ Center Point @ Major Ratchayothin มีร้ำนคำ้ ศูนย์
รวมแฟชัน่ สถำนเสริมควำมงำม ร้ำนอำหำร นอกจำกน้ียงัมีลำนกิจกรรมอเนกประสงคก์ลำงพ้ืนท่ี Center Point ใหเ้ป็นตลำด
นดัสินคำ้มือสอง ลำนกิจกรรม หรือ มินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย 

แมใ้นช่วงปลำยเดือน มีนำคม 2559 ไดมี้โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ ซ่ึง
โครงกำรคำดวำ่จะเปิดใหใ้ชบ้ริกำรภำยในปี 2563 ในช่วงเวลำน้ียงัส่งผลใหร้ำยไดข้องร้ำนคำ้เช่ำลดลง อยำ่งไรกต็ำมบริษทั
คำดวำ่เม่ือโครงกำรแลว้เสร็จ จะท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกพ้ืนท่ีเช่ำเติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
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ธุรกจิส่ือภาพยนตร์   

ปี 2560 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริกำรส่ือภำพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

92.46% ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
โฆษณำ 

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

3. บริษทั เอม็ วี ดี จ  ำกดั 92.46% ธุรกิจจ ำหน่ำยแผน่วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

4. บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จ ำกดั
(บริษทัยอ่ยของ บจก.เอม็ ว ีดี) 

91.91% ธุรกิจจ ำหน่ำยวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธ์ิ 

5. บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั 92.46% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ 

6. บริษทั ทำเลนต ์วนั จ ำกดั 83.22% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และรับจำ้งผลิตงำนทำงดำ้นบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 

7. บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง 
จ ำกดั 

41.61% ธุรกิจใหบ้ริกำรแพร่ภำพสัญญำณดำวเทียมและจดั
จ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

8. บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ 26.42% ธุรกิจผลิตภำพยนตร์และวดีีทศัน์ รวมทั้งงำนดำ้นบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 

9. บริษทั เอม็วีพี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ 
ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั 

36.98% ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

10. บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 55.48% ธุรกิจตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ 

 
บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์โดยกำรถือหุ้นร้อยละ 92.46 ในบมจ. เอม็พิคเจอร์สเอน็เตอร์เท 

นเมนท์ ในอดีตบริษทัฯถือหุ้นตรงในบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จ ำกดั ซ่ึงจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์เขำ้โรงภำพยนตร์และยงัไดถื้อ
หุ้นในบริษทั เอม็วีดี จ  ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั แปซิฟิค มำร์เกต็ติ้ง แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ทก์รุ้ป จ ำกดั) บริษทัฯไดท้ ำกำร
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจมำอยำ่งต่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎำคม  2552 เป็นตน้มำ  บริษทัทั้งสองไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำร
บริหำรงำนของบมจ. เอม็พิคเจอร์สเอน็เตอร์เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ตั้งแต่
ตน้น ้ำถึงปลำยน ้ำ ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีบริษทัยอ่ยภำยใตธุ้รกิจส่ือภำพยนตร์ ดงัน้ี 
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• บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ด ำเนินกำรจดัหำและซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ต่ำงประเทศและ

ภำพยนตร์ไทย ทั้ งจำกเอเชีย ยุโรป และอเมริกำ โดยจะบริหำรจัดกำรจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีจะเขำ้ฉำยในโรง

ภำพยนตร์เพ่ือให้มีภำพยนตร์เขำ้ฉำยอยำ่งต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดำห์ของปีเพ่ือช่วยสร้ำงรำยไดใ้ห้กบับริษทัอยำ่ง

สม ่ำเสมอแมใ้นช่วงท่ีภำพยนตร์จำกตลำดฮอลลีวูด้มีไม่มำกนกัโดยบริษทัเอม็พิคเจอร์สจ ำกดัจะซ้ือภำพยนตร์จำก

ผูส้ร้ำงอิสระ บริษทัหนงัจำกประเทศญ่ีปุ่นและเกำหลี จำกกำรเป็นผูน้ ำในตลำดโรงภำพยนตร์ของบมจ . เมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ส่งผลใหร้ำยไดข้องบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จ ำกดัอยูใ่นระดบัท่ีแขง็แกร่ง 

• บจ. เอม็วดีี ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ด ำเนินกำรจดัหำและซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ต่ำงประเทศและภำพยนตร์

ไทย จดัท ำในรูปแบบ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์จำกกำรบริหำรของบริษทั เอม็วีดี จ  ำกดั ซ่ึงจำกเดิมจะบริหำรระยะเวลำ

กำรจดัจ ำหน่ำย (3-4 เดือนหลงัจำกภำพยนตร์ออกฉำย) และรักษำระดบัรำคำขำยดีวีดีและวีซีดีท่ีออกสู่ตลำดใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหภ้ำพยนตร์สำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรฉำยในโรงภำพยนตร์และตลำดโฮมวดีีโอ

อยำ่งเตม็ท่ี ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดป้รับขนำดของธุรกิจลงตำมแนวโนม้ของอุตสำหกรรมโฮม เอน็เตอร์เมนทท่ี์มี

กำรปรับตวัลดลงจำกกำรแทนท่ีของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอบสนองลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน 

• บจ. แปซิฟิค มีเดยีเซลล์ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.91 ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำย ใหเ้ช่ำแผน่ซีดี แผน่วดีีทศัน์

เก่ียวกบัภำพยนตร์ ละคร รำยกำรโทรทศัน์ เพลง ดนตรี เกมส์ (บริษทัยอ่ยของบริษทั เอม็วีดี จ ำกดั) 

• บจ. เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ด ำเนินกำรผลิตภำพยนตร์ไทย ก่อตั้งปี 2552 โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือกำรผลกัดนักำรสร้ำงภำพยนตร์ไทยและวำงรำกฐำนของกำรเติบโตใหแ้ก่วงกำรภำพยนตร์ใน

ประเทศไทย 

• บจ. ทาเลนต์ วนั ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.22 ซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมในปี 2556 มีวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร

พิมพ ์จดัจ ำหน่ำยพอ็คเกตบุ๊ค และผลิตภำพยนตร์ไทย  

• บจ. ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42 ด ำเนินกำรผลิตภำพยนตร์ไทย บริษทัน้ีก่อตั้งข้ึนใน

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

พลสั และบมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั คือ บริษทัละ 28.57%โดยคิดเป็นมูลค่ำรำย

ละ 50 ลำ้นบำท และแมท็ช่ิง สตูดิโอ พลสั ลงทุนในสัดส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่ำ 25 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินลงทุน

ตั้งตน้ทั้งหมด 175 ลำ้นบำท โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพเพ่ือป้อนตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 

โดยเปิดตวัภำพยนตร์เร่ืองแรก “ตุก๊แกรักแป้งมำก” ออกฉำยวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 ในโรงภำพยนตร์ทัว่ประเทศ 

• บจ. เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ (M Channel)  ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.61 ด ำเนินกำรเผยแพร่ภำพผำ่น

สัญญำณดำวเทียมและจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ บมจ.เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ไดซ้ื้อหุน้สำมญัเพ่ิมโดย

วิธีแลกหุน้สำมญัท่ีออกใหม่กบั บริษทัฯในปี 2556 

• บจ. เมตาคอกนิช่ัน ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.48% ด ำเนินกำรจดัท ำและวำงแผนงำนเก่ียวกบัโฆษณำออนไลน์

และออฟไลน์ ก่อตั้งข้ึนในปี 2559 บริษทั เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั(มหำชน) ไดล้งทุนในบริษทั  
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เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 20,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เพ่ือ

สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษทัใหแ้ขง็แกร่งข้ึน ทดแทนช่องทำงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยแผน่ 

VCD/DVD ท่ีก  ำลงัปรับตวัลดลง 

• บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวช่ัน (ลาว) ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำย

ภำพยนตร์ในประเทศลำว ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2558 เป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทัโดยบริษทั เอ็ม 

พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในบริษทั เอม็วีพี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) 

จ ำกดั จ ำนวน 40,000 หุน้ เป็นเงิน 1.77 ลำ้นบำท 

 

ในปี 2559 บริษทัในเครือไดผ้ลิตภำพยนตร์ไทยเร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4จี ซ่ึงเป็นภำพยนตร์ไทยท่ีท ำรำยไดสู้งสุดใน
รอบปี และในปี 2560 บริษทัยงัคงตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรขบัเคล่ือนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยใหเ้ติบโตข้ึนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและยัง่ยนืทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 

 

ธุรกจิอ่ืน 

เพ่ือต่อยอดธุรกิจบนัเทิงใหค้รบวงจร บริษทัฯไดร่้วมลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ มีรำยละเอียด ณ ส้ินปี 2560 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกจิที่ประกอบกจิการ 

1. บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 25.65% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 

2. บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50.00% 
(12.83% ทำงออ้มผำ่น SF) 

ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ  

3. กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์
เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

33.00% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร 

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

5. บจ.พีวีอำร์ 0.21% ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ณ ประเทศอินเดีย 

6. บจ.ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมมน้ท ์ 49.00% ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์  

บริษทัลงทุนใน บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบ
เปิดไลฟ์สไตลม์อลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ำรคำ้ไลฟ์สไตลม์อลลข์นำดกลำงใกลก้บัแหล่งชุมชน เพ่ือช่วยใหท้ั้งสอง
ฝ่ำยเติบโตไปควบคู่กนัโดยมีโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผูเ้ช่ำหลกัท่ีช่วยดึงดูดลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร ขณะท่ีสยำมฟิวเจอร์
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ดีเวลอปเมน้ท์ซ่ึงอยูใ่นช่วงของกำรขยำยธุรกิจก็เป็นอีกช่องทำงท่ีช่วยให้เมเจอร์สำมำรถขยำยสำขำไดง่้ำยยิ่งข้ึนเช่นกนั ณ 
ส้ินปี 2560 บริษทัลงทุนในบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 25.65  เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดทะเบียน
อยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วำ่ SF 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค ำเสนอซ้ือหุ้นบำงส่วนของ บริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“SF”) จ ำนวนไม่เกิน 428,346,412 หุน้ หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ บมจ. 
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของ บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ครัง ้
ท่ี 1/2559 เม่ือ วนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2559โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมกำรลงทุนในกิจกำร และเป็นกำรลงทุนระยะยำว ซ่ึงถือ
เป็นกลยทุธ์ส ำคญัของบริษทั อีกทั้งเป็นกำรขยำยธุรกิจใหมี้ควำมหลำกหลำย และเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงใหก้บับริษทั ซ่ึง
ถือเป็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ไดม้ำกข้ึน และเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินธุรกิจของ บมจ. 
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนทใ์นอนำคต 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

ในเดือนมิถุนำยน 2550 บริษทัฯไดมี้พฒันำกำรท่ีส ำคญั คือควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นกองทุนท่ีเขำ้ไปลงทุนในสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรในโครงกำร
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต รวมมูลค่ำ 2,300 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วน ร้อยละ 
33 ของกองทุนดงักล่ำว ทั้งน้ี ก ำไรท่ีไดม้ำจำกกำรขำยกองทุน บริษทัฯไดน้ ำไปลงทุนในสำขำ Standalone แห่งใหม่บนถนน
รัตนำธิเบศร์ และศูนยก์ำรคำ้เมเจอร์อเวนิวรัชโยธินท่ีเขำ้ร่วมลงทุนร่วมกบั บมจ. สยำมฟิวเจอร์สดีเวลอปเมนท์ บริษทัละ
ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรต่อยอดทำงธุรกิจ
ในธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองโดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุนจำกผูถื้อหุ้นและมีทรัพยสิ์นอยู่ในครอบครองมำกเกินไป 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีอกัษรยอ่วำ่  MJLF 

บจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร์ 

ในเดือนมิถุนำยน 2550 บริษทัฯไดเ้ขำ้ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมำสเตอร์.คอม ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมำ
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพ่ือช่วยขยำยงำนของบริษทัฯไปสู่ช่องทำงกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรชมกำร
แสดงต่ำงๆ รวมถึงใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรใชช่้องจ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตร์เป็นช่องทำงในกำร
จ ำหน่ำยบตัรชมกำรแสดงต่ำงๆ เช่น บตัรคอนเสิร์ต บตัรชมกีฬำ และบตัรโดยสำร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นกำรใชช่้อง
จ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตร์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเกต็เมเจอร์ ยงัช่วยดึงดูดลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำในศูนยก์ำรคำ้มำกข้ึน
อีกดว้ย  

บจ. พวีอีาร์ 

บจ. พีวีอำร์ เป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยข์องอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ชั้นน ำรำยหน่ึงของประเทศอินเดีย  พีวีอำร์เป็นผูบุ้กเบิกกำรสร้ำงเครือข่ำยโรงภำพยนตร์ในรูปแบบมลัติเพลก็ซ์รำยแรกใน
ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนัพีวอีำร์ ใหบ้ริกำร 600 โรงภำพยนตร์ 132 สำขำในประเทศอินเดีย ณ ส้ินปี 2560 บริษทั
ฯ มีสัดส่วนถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 0.21  จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกัษรยอ่วำ่ PVRL 
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บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (“CJM”) 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 บริษทัร่วมมือเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบั บริษทั ซีเจ อีแอนดเ์อม็ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัเอน็
เตอร์เทนเมน้ทย์กัษใ์หญ่ในเอเชีย ท ำธุรกิจส่ือบนัเทิงครบวงจร โดยเฉพำะดำ้นภำพยนตร์ ซีเจ อีแอนดเ์อม็ เป็นบริษทัผูผ้ลิต
และจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกำหลี กำรร่วมทุนคร้ังน้ีภำยใตช่ื้อ บริษทั ซีเจเมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งในและต่ำงประเทศบริษทัไดถื้อหุ้นเป็นจ ำนวน 245 หุ้น มูลค่ำเท่ำกบั2.45 
ล้ำนบำท  โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน  จำกกำรประเมินอ ำนำจกำรควบคุมและ
ผลตอบแทนเงินลงทุนใน บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ กลุ่มกิจกำรจดัเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นบริษทัร่วมและบริษทัใช้
วิธีส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทุนในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม และเม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2559 บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเมน้ท ์ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้ใหม่จ ำนวน 6,500 หุน้ ในรำคำท่ีตรำไว ้10,000 บำทต่อหุน้ โดยบริษทั
ไดล้งทุนเพ่ิมเพ่ือรักษำสัดส่วนกำรลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจ ำนวนเงิน31.85 ลำ้นบำท ผลงำนภำพยนตร์เร่ืองแรกคือ “20 
ใหม่ยเูทิร์นวยั หวัใจรีเทิร์น” ซ่ึงเขำ้ฉำยภำยในเดือนธนัวำคม 2559 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วำงนโยบำยกำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือกำรท ำศูนยร์วมควำมบนัเทิง ในนำม 
“เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์” โดยมีธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์ง คำรำโอเกะและลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง ในนำม “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอน์โบวล์”และ “ซบั ซีโร่” เป็นบริกำรบนัเทิงหลกัท่ีจะดึงลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในสำขำ ส ำหรับพ้ืนท่ี
ส่วนท่ีเหลือภำยในสำขำ จะถูกจดัสรรให้กบักิจกำรร้ำนคำ้ภำยนอกเช่ำด ำเนินกำร โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์   จะคดัสรร
เฉพำะร้ำนคำ้ท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรประเภทท่ีเสริมและสนบัสนุนใหส้ำขำมีควำมหลำกหลำยของสินคำ้และควำมครบ
วงจรในงำนบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงมำกข้ึน ทั้งน้ีสินคำ้และบริกำรนั้นจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัควำมตอ้งกำร
และรสนิยมของกลุ่มลูกคำ้ของโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งเป็นหลกั  

กำรขยำยสำขำในแต่ละคร้ัง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ควำมส ำคญักบักำรเลือกท ำเลท่ีตั้งเป็นส ำคญั สำขำของ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ในแต่ละสำขำตั้งอยูบ่นท ำเลทองในเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนท่ีพกัอำศยั ใจกลำงเมือง ใกลส้ถำนศึกษำและ
สถำนท่ีท ำงำนบริษทัเอกชนและรำชกำร รวมทั้งกำรขยำยสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เขำ้ไปในหำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้
แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และหำ้งคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ลว้นเป็นโอกำสทำงกำรคำ้ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ในกำรสร้ำง
ฐำนลูกคำ้และธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์งให้กวำ้งข้ึน โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไดย้ึดนโยบำยกำรวำงรูปแบบ
ของสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำยในทุกสำขำ ท ำให้บริเวณพ้ืนท่ีให้บริกำรในแต่ละสำขำแวดลอ้มดว้ยร้ำนคำ้ร้ำนอำหำร
นอกเหนือจำกโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีเป็นบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงหลกั  

จำกภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สำมำรถจ ำแนกตำมรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจออกได้
เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) 

กำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง ในลกัษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็น
เจำ้ของอำคำรและจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เพ่ือธุรกิจหลกัคือโรงภำพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือใหเ้ช่ำ
ส ำหรับร้ำนคำ้ต่ำงๆ และก ำหนดพ้ืนท่ีบำงส่วนให้เป็นพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลำงรวมทั้งลำนจดักิจกรรมกำรตลำด (Promotion 
Hall)  
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จุดเด่นท่ีส ำคญัของกำรเป็น Standalone Complex ท ำใหมี้ควำมคล่องตวัอยำ่งมำกในกำรบริหำรธุรกิจภำยในพ้ืนท่ี
ให้เกิดประสิทธิภำพและส่งผลต่อรำยไดจ้ำกแต่ละธุรกิจในสำขำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งควำมคล่องตวัในกำรก ำหนดเวลำเปิด-
ปิดอำคำรซ่ึงมีผลต่อระยะเวลำเปิดให้บริกำรและโอกำสกำรท ำรำยได ้กำรวำงผงัโครงสร้ำงพ้ืนท่ีบริกำรแต่ละส่วนอย่ำง
เหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขนำดพ้ืนท่ีร้ำนคำ้เช่ำ รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนยอดขำยในแต่
ละสำขำ  

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

รูปแบบท่ี 2 : สำขำ 

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

ในรูปแบบของสำขำ  บริษทัฯ มีนโยบำยกำรขยำยสำขำโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซ่ำ เป็นตน้ 
2. รูปแบบท่ีอยูใ่นหำ้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 
3. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกำบำงนำ ซ่ึง 
  ด ำเนินกำรโดยบริษทั สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงรำยไดจ้ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2557 – 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะกำรประกอบธุรกิจดงัน้ี 

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

 
1  ธุรกจิโรงภาพยนตร์ (Cinema Business) 

1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.1.1 โรงภาพยนตร์ 

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นโรงภำพยนตร์ในระบบมลัติเพล็กซ์ (Multiplex) มีสำขำครอบคลุม
หลำยพ้ืนท่ี เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของผูช้มและจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีเพ่ิมข้ึน ในปัจจุบันบริษทัฯ ได้เพ่ิม
ทำงเลือกและควำมสะดวกในกำรเลือกชมภำพยนตร์ให้แก่ลูกคำ้ โดยเพ่ิมโรงภำพยนตร์ระดบัพรีเม่ียม เพียบพร้อมดว้ยกำร
ตกแต่งสถำนท่ีหรูหรำ สวยงำม และกำรบริกำรท่ีประทบัใจลูกคำ้ยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีสำขำรวมทั้ งส้ิน 131 สำขำ 710 โรง
ภำพยนตร์ แบ่งเป็นสำขำในประเทศไทย จ ำนวน 126 สำขำ 685 โรงภำพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 42 
สำขำ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 84 สำขำ และสำขำในต่ำงประเทศ  5 สำขำ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชำ 3 สำขำ 16 โรงภำพยนตร์ 
และประเทศลำว 2 สำขำ 9โรงภำพยนตร์ มีแบรนด์ในเครือทั้ งหมด 10 แบรนด์ สำมำรถรองรับจ ำนวนผูช้มได้ทั้ งส้ิน  
159,914  ท่ีนัง่ ซ่ึงมีรำยละเอียดแต่ละสำขำ ดงัน้ี 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 6,521        72.7     6,264    71.6     5,920        69.0     5,785        67.1     

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,395        15.5     1,287    14.7     1,224        14.3     1,127        13.1     

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ลล่ิงและคาราโอเกะ 413           4.6       429       4.9       454           5.3       481           5.6       

4. ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 433           4.8       477       5.5       522           6.1       520           6.0       
5. ส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 209           2.3       288       3.3       460           5.4       710           8.2       

รวมรายได้ 8,972        100.0   8,745    100.0   8,580        100.0   8,623        100.0   

กลุ่มธุรกจิ

ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557
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1) โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ จ ำนวน  93 สำขำ 463 โรงภำพยนตร์ 105,803 ท่ีนัง่ แบ่งเป็น 

1.1 สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน  27 สำขำ  

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.  Standalone 1. สำขำรังสิต 16 3,358 
     4 สำขำ 2. สำขำรัชโยธิน 15 3,718 
  3. สำขำป่ินเกลำ้ 5 1,045 
  4. สำขำสุขมุวิท 8 1,709 

2.  Lifestyle Mall 1. สำขำแจง้วฒันะ 
2. สำขำเพชรเกษม 

5 
6 

1,040 
1,688      2 สำขำ 

3.  Hypermarket 
     11 สำขำ 
  
  
  

1. สำขำบำงกะปิ 10 2,210 

2. สำขำศำลำยำ 5 964 

3. สำขำธญับุรี 4 976 

4. สำขำโลตสันวนคร 4 1,189 

5. สำขำโลตสัศรีนครินทร์ 5 1,212 

6. สำขำบ๊ิกซีมหำชยั 5 1,096 

7.สำขำโลตสับำงใหญ่ 8 2,050 

8.สำขำโลตสันครปฐม 4 897 

9.สำขำบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 4 912 

10.สำขำโลตสัสำมพรำน 2 414 

11.สำขำบ๊ิกซีปทุมธำนี 5 1,300 
4.  Department Store   
     10 สำขำ 

1.สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด ์
 

7 
 

1,360 

2. สำขำบำงนำ 10 1,939 

3. สำขำพระรำม 2 9 1,638 

4. สำขำพระรำม 3 9 2,565 

 5. สำขำนนทบุรี 7 816 

 6. สำขำส ำโรง 12 2,373 

 7. สำขำสำมเสน 6 1,468 

 8. สำขำเซ็นทรัลป่ินเกลำ้ 11 1,888 

 9. สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต 10 1,564 
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ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

 10.สำขำโรบินสันสมุทรปรำกำร 5 1,164 

รวม 197 42,553 

หมำยเหตุ สำขำรำมค ำแหง ปิดด ำเนินกำร ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 

1.2 สำขำต่ำงจงัหวดั จ ำนวน  66 สำขำ 
 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.  Hypermarket 
     44 สำขำ 
  
  
  
  
  
  
  
 

1. สำขำนครสวรรค ์ 5 1,098 

2. สำขำพิษณุโลก 4 1,016 

3. สำขำสมุย 3 858 

4. สำขำชลบุรี 4 1,061 

5. สำขำกระบ่ี 4 1,090 

6. สำขำอยธุยำ 4 1,246 

7. สำขำเพชรบูรณ์ 4 848 

8. สำขำโลตสับำ้นโป่ง 5 1,442 

9. สำขำอมตะนคร 5 1,290 

10.สำขำก ำแพงเพชร 4 965 

11.สำขำบ๊ิกซีจนัทบุรี 5 1,333 

12.สำขำบ๊ิกซีร้อยเอด็ 5 1,234 

13.สำขำโลตสัแกลง 4 1,079 

14.สำขำบ๊ิกซีสุพรรณบุรี 4 1,066 

15.สำขำโลตสัหนองบวัล ำภู 4 994 

16.สำขำโลตสันครสวรรค ์ 4 668 

17.สำขำฉะเชิงเทรำ 5 1,636 

18.สำขำนครศรีธรรมรำช 4 1,099 

19.สำขำโลตสัสุพรรณบุรี 4 877 

20.สำขำบ๊ิกซีนครพนม 2 616 

21.สำขำบ๊ิกซีศรีมหำโพธ์ิ
(ปรำจีนบุรี) 

2 616 
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ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

22.สำขำบ๊ิกซีน่ำน 2 498 

23.สำขำโลตสัขอนแก่น ประตูน ้ำ 5 1,041 

24. สำขำบ๊ิกซีลพบุรี 5 1,101 

25. สำขำบ๊ิกซีรำชบุรี 4 934 

26. สำขำพะเยำ 3 652 

27. สำขำบ๊ิกซีระนอง 3 694 

28. สำขำโลตสัสตูล 3 707 

29. สำขำโลตสันำดี 3 669 

30. สำขำบ๊ิกซีบุรีรัมย ์ 5 1,329 

31. สำขำบ๊ิกซีล ำปำง 4 866 

32. สำขำโลตสัพยคัฆภูมิพิสัย 2 398 

33. สำขำบ๊ิกซีบำ้นไผ ่ 2 546 

34. สำขำโลตสัจะนะ 2 456 

35. สำขำบ๊ิกซีสิชล 2 456 

36. สำขำโลตสัประจวบคีรีขนัธ์ 2 192 

37.สำขำบ๊ิกซีโครำช 4 980 

38.สำขำโลตสัยโสธร 2 343 

39.สำขำบ๊ิกซีด่ำนขนุทน 1 204 

40.สำขำบ๊ิกซีวงั 1 204 

41.สำขำบ๊ิกซีสุวรรณภูมิ 1 204 

42.สำขำโลตสัพิจิตร 2 348 

43.สำขำทอ็ปพิจิตร 3 625 

44.สำขำบ๊ิกซีวเิชียรบุรี 1 204 

2.  Lifestyle Mall 
     2 สำขำ 

1. สำขำพทัยำ 8 1,727 

2. สำขำหวัหิน 4 1,384 

3.  Department Store     
20 สำขำ 
      
    

1. สำขำเชียงใหม่ 7 1,840 

2. สำขำอุดรธำนี 8 2,114 

3. สำขำอุบลรำชธำนี 5 825 

4. สำขำสระบุรี 4 1,064 
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ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

 
 

5. สำขำเชียงรำย 5 1,230 

6. สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี 7 1,566 

7. สำขำเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,165 

8. สำขำโรบินสันสระบุรี 6 1,316 

9.สำขำโรบินสันสกลนคร 4 856 

10.สำขำเดอะ สกำย อยธุยำ 4 951 
11.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั  10 2,427 

12.สำขำโรบินสันร้อยเอด็ 4 916 

13.สำขำพงังำ 3 634 

14.สำขำโรบินสันมุกดำหำร 4 1,016 

15.สำขำเซ็นทรัลระยอง 8 1,487 

16.สำขำสหไทย สุรำษฎธ์ำนี 7 1,408 

17.สำขำเซ็นทรัลสมุย 3 672 

18.สำขำแจ่มฟ้ำ ล  ำพนู 4 1,092 

19.สำขำโรบินสันเพชรบุรี 5 1,024 

20.สำขำโรบินสันก ำแพงเพชร 4 753 

 รวม 266 63,250 

                   
 2) โรงภำพยนตร์อีจีว ี ซีนีม่ำ  จ ำนวน 18 สำขำ 68 โรงภำพยนตร์ 14,647 ท่ีนัง่ 

2.1)   สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน  4 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครืออจีีวี 
 

จ านวนโรง
ภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1. สำขำออ้มใหญ่ 5 1,172 

    2 สำขำ 2. สำขำบ๊ิกซีสมุทรปรำกำร 2 348 

2. Department Store 1. สำขำซีคอนบำงแค 10 1,903 

   2 สำขำ 2. สำขำลำดพร้ำว 7 1,070 

รวม 24 4,493 
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2.2) สำขำต่ำงจงัหวดั จ ำนวน  14 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง 
 

สาขาในเครืออจีีวี 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 
    13 สำขำ 

1.สำขำโลตสัขอนแก่น 5 1,228 

2.สำขำแม่สอด 4 1,181 

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

5.สำขำบ๊ิกซี อุดรธำนี 4  844 

6.สำขำโลตสั สุรำษฎร์ธำนี 
7. สำขำโลตสัพิมำย 
8. สำขำบ๊ิกซีล ำพนู 
9.สำขำบ๊ิกซีน ้ำยนื 
10.สำขำบ๊ิกซีท่ำทอง 
11.สำขำบ๊ิกซีบำ้นดุง  
12.สำขำบ๊ิกซีท่ำตะโก 

6 
2 
3 
1 
3 
1 
1 

1,298 
377 
738 
194 
490 
204 
204 

13.สำขำโลตสัสุโขทยั 1 96 

2. Department Store 1 สำขำ 1. สำขำศรีรำชำ 4 1,181 

รวม 44 10,154 

 
3) สำขำในเครือพำรำกอน ซีนีเพลก็ซ์ จ ำนวน 1 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือพารากอน 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สำขำสยำมพำรำกอน 16 4,440 

4) สำขำในเครือเอสพลำนำด จ ำนวน 2 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเอสพลานาด 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Standalone 1 สำขำ 1. สำขำงำมวงศว์ำน แครำย 16 4,109 
2. Lifestyle Mall 1 สำขำ 1.สำขำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 12 2,670 
รวม  28 6,779 
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5) สำขำในเครือซีนีเพลก็ซ์ จ ำนวน 7 สำขำ 

 5.1) สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 3 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สำขำซีคอน ศรีนครินทร์ 14 3,015 
   3 สำขำ 2. สำขำพรอมำนำด 8 1,859 
 3. สำขำเซ็นทรัลอีสวลิล ์ 8 1,232 

รวม  30 6,106 

 5.2) สำขำในต่ำงจงัหวดั จ ำนวน 4 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สำขำโครำช 10 2,549 
   3 สำขำ 2. สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่ 5 1,048 
 3. สำขำบลูพอร์ต หวัหิน 6 1,194 
2.Lifestyle Mall  1 สำขำ 1. สำขำอยธุยำ ซิต้ีพำร์ค 6 1,233 

รวม  27 6,024 

                        6) สำขำในเครืออ่ืนๆ จ ำนวน 5 สำขำ 

 6.1) สำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 4 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค 8 1,533 
   4 สำขำ 2. สำขำเมกำ บำงนำ 15 3,409 
 3. สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 8 1,436 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

 4. สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต ์ 12 2,314 

รวม  43 8,692 
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 6.2) สำขำในต่ำงจงัหวดั จ ำนวน 1 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1 สำขำ 1. สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ 10 2,344 
รวม  10 2,344 

7) สำขำในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 สำขำ 

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในต่างประเทศ 
 

จ านวนโรงภาพยนตร์ 
(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 
(จ านวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 3 สำขำ 1. สำขำอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูำ 7 1,578 
 2. สำขำเวียนเทียนเซ็นเตอร์  

     ประเทศลำว 
5 1,150 

 3. สำขำปำกเซ ประเทศลำว 4 1,087 
 4. สำขำเสียมรำฐ ประเทศกมัพชูำ 3 457 
 5. สำขำโสรยำ ประเทศกมัพูชำ 6 807 

รวม  25 5,079 

ลกัษณะเด่นอีกประกำรหน่ึงของโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ คือมีกำรตกแต่งโรงภำพยนตร์ (Theme) ท่ี
สวยงำมหรูหรำทนัสมยัหลำกรูปแบบแตกต่ำงกนัในแต่ละสำขำ ในเร่ืองของเกำ้อ้ีนัง่ชมภำพยนตร์จะมีใหเ้ลือกหลำยรูปแบบ 
และมีใหเ้ลือกหลำยระดบัรำคำ กำรจดัวำงเกำ้อ้ีภำยในโรงภำพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบนัได และแบบ Stadium รวมทั้งกำรวำง
เกำ้อ้ีสลบัช่องไฟระหวำ่งแถว ท ำใหไ้ม่เกิดกำรบงักนัระหวำ่งแถวหนำ้และแถวหลงั อีกทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีระหวำ่งแถวหนำ้และ
แถวหลงัใหก้วำ้งยิง่ข้ึน เพ่ือควำมสะดวกสบำยในกำรนัง่ตลอดช่วงเวลำชมภำพยนตร์ นอกจำกน้ีสำขำส่วนใหญ่ยงัจดัใหมี้
บริกำรหอ้งวีไอพี และมุมกำแฟรับรองลูกคำ้ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรนวดแบบสปำดว้ยเกำ้อ้ีไฟฟ้ำอยำ่งดี เพ่ือใหลู้กคำ้รู้สึกผอ่น
คลำยระหวำ่งรอชมภำพยนตร์อีกดว้ย 

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

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

ปัจจุบนัรำคำบตัรเขำ้ชมโดยเฉล่ีย 210-750 บำทส ำหรับภำพยนตร์ 3 มิติ (3D) และรำคำ 170-450 บำท ส ำหรับ
ภำพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตำมประเภทของเกำ้อ้ีท่ีใหบ้ริกำร เปิดใหบ้ริกำรทุกวนัตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภำพยนตร์แต่
ละเร่ืองใชเ้วลำในกำรฉำยโดยประมำณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่โมง นอกจำกน้ีโรงภำพยนตร์จอยกัษไ์อแมกซ์ยงัสำมำรถรองรับกำร
ฉำยภำพยนตร์ฮอลลีวดูควำมยำว 2-3 ชัว่โมงไดเ้พื่อควำมบนัเทิงอยำ่งต่อเน่ือง 

“โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดใหบ้ริกำรท่ีพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ เป็นท่ีแรก โรงภำพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลก
ภำพยนตร์ ท่ีจะใหลู้กคำ้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดำ้น ไม่วำ่จะเป็น ภำพ แสง สี เสียง สัมผสั และกล่ิน เอฟเฟคต่ำง ๆดว้ยกำร
เพ่ิมควำมพิเศษใหก้บัโรงภำพยนตร์ดว้ยเกำ้อ้ีแบบเฉพำะ พร้อมเอฟ็เฟ็กซ์ตระกำรตำถึง 24 ชนิด และระบบฉำยแบบดิจิตอล 3 
มิติ ซ่ึงเอฟ็เฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมำเป็นอยำ่งดี เพ่ิมควำมต่ืนเตน้ใหก้บัภำพยนตร์ไม่วำ่จะเป็นกำรขยบัของเกำ้อ้ี ลมเป่ำ 
ละอองน ้ำ กล่ิน แรงสั่นสะเทือน สะกิดขำ สะกิดหลงัและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมำกมำยโดยภำพจะฉำยบนจอภำพซิลเวอร์สกรีน 
ท่ีใหภ้ำพคมชดัสมจริงภำพท่ีฉำยเป็นระบบ Master image 3D พร้อมแวน่ตำบำงเบำท่ีรับภำพเฉพำะระบบ 4 มิติเท่ำนั้น  
ส ำหรับภำพยนตร์ท่ีจะเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้นเป็นภำพยนตร์ฟอร์มยกัษท่ี์หลำยคนช่ืนชอบแตกต่ำงจำก
โรงภำพยนตร์ท่ีเป็น Simulator ทัว่ๆไป เช่นท่ี Dream world หรือ Siam Ocean World ท่ีฉำยหนงัเพียง 7 นำทีเท่ำนั้นหรือ
แมก้ระทัง่ภำพยนตร์ไทยท่ีสำมำรถท ำ 4D Effect ไดเ้ช่นกนั โดยภำยในโรงภำพยนตร์สำมำรถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 140 ท่ี
นัง่ รำคำบตัรเขำ้ชมโดยเฉล่ียประมำณ 250 - 500 บำท ปัจจุบนั เมเจอร์ฯ เปิดใหบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 9 สำขำ คือ 
สำขำพำรำกอน, สำขำรัชโยธิน, สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลั หำดใหญ่, สำขำเซ็นทรัลเวสเกตต,์ 
สำขำพรอมำนำด ,สำขำเซ็นทรัลอีสวลิล ์,สำขเ้ดอะมอลลโ์ครำช และสำขำอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

ในดำ้นควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ค ำนึงเป็นพิเศษ 
และถือเป็นหลกักำรส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะตอ้งมี โดยจะเห็นไดจ้ำกกำรเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในกำรออกแบบโรงภำพยนตร์ให้มี
ทำงเดินดำ้นนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกนัไม่สับสน  ซ่ึงจะตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นสำขำท่ีเป็น Standalone เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภำพยนตร์ไวใ้นอำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ขออนุญำตกบัทำงรำชกำรเลย และต่อเช่ือมกบัทำงหนี
ไฟ โดยเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟท่ีสำมำรถลงมำถึงชั้นล่ำงและมีประตูหนีไฟออกนอกอำคำรไดท้นัที ขอ้ส ำคญัทำงเดิน
โดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพ่ือควำมสวำ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ข้ึน ส ำหรับสำขำท่ีอยูต่ำมอำคำร
ของผูอ่ื้น ทำงบริษทัฯ กจ็ะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกักำรเดียวกบัอำคำรท่ีเป็นของบริษทัฯ เอง ทำงเดินไม่
มืดมีแสงสวำ่งเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดร้อบถึงกนัโดยตลอด ไม่สับสน นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดติ้ดตั้ง
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กลอ้งวงจรปิดในจุดต่ำงๆและเคร่ืองมือตรวจจบัอำวธุเพ่ิมเติมในทุกสำขำ เพ่ือควำมปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูม้ำ
ใชบ้ริกำรอีกดว้ย 

กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  มีลกัษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประกำร ดงัน้ี 

1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะลงทุนเฉพำะส่วนงำนโครงสร้ำง งำนตกแต่งโรงภำพยนตร์ และกำรลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีของโรงภำพยนตร์ ท่ีส ำคัญคือระบบกำรฉำยภำพและระบบเสียง หรือจะเ รียกรวมว่ำ เ ป็น 
ผูล้งทุนใน Hardware โดยเจำ้ของภำพยนตร์หรือผูส้ร้ำงภำพยนตร์จะเรียกเป็น ผูล้งทุนใน Software 

2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภำระตน้ทุนในส่วนของกำรจดัซ้ือภำพยนตร์ (หนงั) เป็นหนำ้ท่ีของบริษทั
ตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จะเป็น
ผูส่้งฟิลม์หรือเทปภำพยนตร์ใหโ้รงภำพยนตร์เพ่ือฉำยในโรงภำพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจำ้ของ 
Software จะเป็นผูล้งทุนโปรโมทภำพยนตร์ของตวัเองให้เป็นท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงหมำยถึงตน้ทุนทำงกำรตลำดทั้งหมดท่ี
เก่ียวกบัภำพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เจำ้ของภำพยนตร์จะตอ้งลงทุนเอง  

3. รำยไดจ้ำกค่ำบตัรชมภำพยนตร์ ทำงเจำ้ของโรงภำพยนตร์จะเป็นผูเ้กบ็จำกผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่ำ
ตัว๋หนงัท่ีไดรั้บมำให้กบัเจำ้ของภำพยนตร์ โดยเฉล่ียในอตัรำร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งน้ีรำยไดส่้วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 54 ของรำยไดร้วม กำรประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัมีรำยไดเ้สริมจำกกำรขำย
เคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) และรำยไดจ้ำกกำรขำยบตัรสมำชิก (M-Generation Cash Card )ซ่ึงเป็นบริกำรเสริมท่ี
สนบัสนุนยอดขำยตัว๋หนงัไดเ้ป็นอยำ่งดี  

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

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

6.  จ ำนวนสำขำท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือเขำ้ถึงลูกคำ้มำกข้ึน และรองรับกบัแนวโนม้อุตสำหกรรมหนงั 

ต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำในตลำดเอเชียและในประเทศไทยมำกข้ึน ประกอบกบัทิศทำงของอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยจะมี
จ ำนวนและคุณภำพมำกข้ึน  

 
1.1.2  สาขาและท าเลที่ตั้ง 

สำขำท่ีเปิดใหบ้ริกำรในปัจจุบนั มีพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรครอบคลุมแหล่งชุมชนจ ำนวนมำก สรุปไดด้งัน้ี 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 30  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สำขำป่ินเกลำ้ เลขท่ี 554 ถนนบรมรำชชนนี ตรงขำ้มศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซำ ป่ินเกลำ้ 
2. สำขำสุขมุวิท เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขมุวิท ปำกซอยสุขมุวิท 61 
3. สำขำรัชโยธิน เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ี้แยกรัชโยธิน 
4. สำขำแจง้วฒันะ โครงกำร ดิ อเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้ำ้งบ๊ิกซี 
5. สำขำรังสิต 
 

เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนำยก  
ใกลศู้นยก์ำรคำ้ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต 

6. สำขำพระรำม 3 ชั้น 7 และชั้น 8  อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3 
7. สำขำบำงนำ ชั้น 6  อำคำรเซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ 
8. สำขำบำงกะปิ ชั้น 3  อำคำรเทสโก ้โลตสั สำขำบำงกะปิ 
9. สำขำพระรำม 2 ชั้น 4  อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 
10. สำขำนนทบุรี ชั้น 4 , 6 หำ้งริเวอร์ พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 
11. สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ ชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ถนนรำมอินทรำ 
12. สำขำเพชรเกษม ชั้น 2 อำคำรสยำมฟิวเจอร์ เพำเวอร์ เซ็นเตอร์ 
13. สำขำส ำโรง ชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้อิมพีเรียล เวิลด ์ส ำโรง จ.สมุทรปรำกำร 
14. สำขำศำลำยำ ชั้น 1 ของหำ้งเทสโก-้โลตสั  ถนนพทุธมณฑลสำย 5 
15. สำขำธญับุรี ชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6  ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 
16. สำขำโลตสันวนคร ชั้น3 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
17. สำขำโลตสัศรีนครินทร์ ชั้น 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บำงเมืองใหม่ จ.สมุทรปรำกำร 
18. สำขำสำมเสน เลขท่ี 1024 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สุพรีม สำมเสน ถนนสำมเสน เขตดุสิต 
19. สำขำมหำชยั เลขท่ี 79 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำมหำชยั จ.สมุทรสำคร 
20. สำขำพำรำไดซ์ เลขท่ี 61 อำคำรเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
21.สำขำเมกำ ซีนีเพลก็ซ์ 
 

เลขท่ี 39 หมู่ 6  ศูนยก์ำรคำ้เมกะบำงนำ ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงแกว้  อ.บำงพลี  
จ.สมุทรปรำกำร 

22.สำขำเซ็นทรัลป่ินเกลำ้ ชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรัล พลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ ถนนบรมรำชชนนี 
23.สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต ชั้น 3 F อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ถนนวิภำวดีรังสิต 
24.สำขำโลตสับำงใหญ่ อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 
25.สำขำโรบินสันสมุทรปรำกำร 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต.ทำ้ยบำ้นใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  
จ.สมุทรปรำกำร 10280 

26.สำขำซีคอนบำงแค ชั้น 4 F อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์ พำร์ค บำงแค ถนนเพชรเกษม 
27.สำขำลำดพร้ำว ชั้น 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ อิมพีเรียล เวิลด ์ลำดพร้ำว ถนนลำดพร้ำว 
28.สำขำซีคอนสแควร์ ชั้น 4 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
29.สำขำออ้มใหญ่ ชั้น 2 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ จ.นครปฐม 
30.สำขำพำรำกอนซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1 
31.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสพลำนำด ถนนรัชดำภิเษก 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 31  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

32.สำขำเอสพลำนำดซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 56 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสพลำนำด  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ   
งำมวงศว์ำน แครำย อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000  
33.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 
 

ศูนยก์ำรคำ้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

34.สำขำเซ็นทรัล เวสตเ์กต 
 

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

35.สำขำเดอะ พรอมำนำด 
 

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

36.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสตว์ิลล ์
 

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

37.สำขำโลตสันครปฐม 
 

อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ต.สนำมจนัทร์ อ.เมืองนครปฐม  
จ.นครปฐม 73000 

38.สำขำบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปรำกำร 10130 

39.สำขำบ๊ิกซีสมุทรปรำกำร 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปำกน ้ำ  
อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270 

40.สำขำโลตสัสำมพรำน 
 

ชั้น2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 20/10 หมู่ 1 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน  
จ.นครปฐม 73000 

41.สำขำบ๊ิกซี ปทุมธำนี   
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 41/10 หมู่ท่ี 3 ต.บำ้นฉำง  
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000 

 
สาขาในเขตต่างจังหวดั  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สำขำเชียงใหม่ ชั้น 4  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลำซ่ำ จ.เชียงใหม่ 
2. สำขำนครสวรรค ์ ชั้น 3  อำคำรวิถีเทพ จ.นครสวรรค ์
3. สำขำอุดรธำนี ชั้น 5  ศูนยก์ำรคำ้เจริญศรี คอมเพลก็ซ์ จ.อุดรธำนี 
4. สำขำฉะเชิงเทรำ ชั้น 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสเอฟ จ.ฉะเชิงเทรำ 
5. สำขำอุบลรำชธำนี ชั้น 3 เอส เคชอ้ปป้ิง พำร์ค จ.อุบลรำชธำนี 
6. สำขำหวัหิน ชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้มำร์เกต็ วลิเลจ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
7. สำขำสมุย ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 
8. สำขำพิษณุโลก ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก จ.พิษณุโลก 
9. สำขำพทัยำ ชั้น 4 โครงกำรดิอเวนิว พทัยำ จ.ชลบุรี 
10. สำขำชลบุรี ชั้น 2 อำคำรบ๊ิกซี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง  จ.ชลบุรี 20150 
11. สำขำกระบ่ี ชั้น 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 12  จ.กระบ่ี 81000 
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12. สำขำอยธุยำ ชั้น 2 ของหำ้งบ๊ิกซี บนถนนสำยเอเชีย จ.อยธุยำ 
13. สำขำเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ของหำ้งโลตสับนถนนเกตุปัญญำ จ.เพชรบูรณ์ 
14. สำขำโลตสับำ้นโป่ง ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 110 หมู่5 ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี 
15. สำขำอมตะนคร ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู่ 5 ต.คลองต ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
16. สำขำสระบุรี เลขท่ี 179/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
17. สำขำเชียงรำย เลขท่ี 99/9 ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย ต.รอบเวยีง จ.เชียงรำย 
18 .สำขำก ำแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 
19. สำขำ เซ็นทรัลพิษณุโลก ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก เลขท่ี 9/99  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล จ.พิษณุโลก 
20. สำขำจนัทบุรี ชั้น 2 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1012 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด จ.จนัทบุรี 
21.สำขำนครศรีธรรมรำช 
 

ศูนยก์ำรคำ้สหไทยพลำซ่ำ เลขท่ี 1392 ถ.ศรีปรำชญ ์ต.ท่ำวงั อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมรำช 

22.สำขำบ๊ิกซีร้อยเอด็ 320 หมู่ท่ี 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 
23.สำขำโลตสัแกลง อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 แลขท่ี 279/1 ถ.สุขมุวทิ อ.แกลง จ.ระยอง 
24.สำขำบ๊ิกซีสุพรรณบุรี ชั้น 2 หำ้งบ๊ิกซี เลขท่ี 140/20 ถ.มำลยัแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
25.สำขำโลตสัหนองบวัล ำภู อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 36 หมู่ 2 ต.ล ำภู อ.หนองบวัล ำภู จ.หนองบวัล ำภู  
26.สำขำเดอะสกำย อยธุยำ 
 

เดอะสกำยชอปป้ิงเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขท่ี 59/99 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทยั  
จ.พระนครศรีอยธุยำ 

27.สำขำโลตสันครสวรรค ์ เลขท่ี 124/12 หมู่ท่ี 10 หำ้งเทสโก ้โลตสั ต.วดัไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
28.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ชั้น5  ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
29.สำขำโรบินสันสระบุรี 
 

ชั้น2 ศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน หอ้ง 235 เลขท่ี 99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชนั อ.เมืองสระบุรี  
จ.สระบุรี 

30.สำขำเซ็นทรัลอุบลรำชธำนี ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำ เลขท่ี 331 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
31.สำขำโรบินสันสกลนคร หำ้งโรบินสัน เลขท่ี 88/8 ถนนนิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
32.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ ชั้น 5 ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ ถ.กำญจนวณิชย ์อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
33.สำขำโลตสัสุพรรณบุรี 
 

อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหดั อ.เมืองสุพรรณ  
จ.สุพรรณบุรี 72000 

34.สำขำโลตสัสงขลำ อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต.เขำรูปชำ้ง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000 
36.สำขำบ๊ิกซีศรีมหำโพธิ 
 

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

37.สำขำโรบินสันร้อยเอด็ อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
38.สำขำพงังำ 
 

อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยชำ้ง  
อ.เมือง จ.พงังำ 82000 

39.สำขำโรบินสันมุกดำหำร 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 911 ถ.ชยำงกรู ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 
49000 
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40.สำขำโครำช ชั้น 3 อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้เดอะมอลล ์ถนนมิตรภำพ จ.นครรำชสีมำ  
41.สำขำศรีรำชำ ชั้น 3 อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
42.สำขำโลตสัขอนแก่น ชั้น 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 709 ม.3 ต.ศิลำ จ.ขอนแก่น 
43.สำขำโลตสัแม่สอด อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 17 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 
44.สำขำโลตสันครศรีธรรรำช 
 

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

45.สำขำเซ็นทรัลระยอง 
 

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

46.สำขำบ๊ิกซีน่ำน 
 

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

47.สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี 
 

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

48.สำขำบ๊ิกซีอุดรธำนี 1 
 

ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 
41000 

49.สำขำโลตสั สุรำษฏร์ธำนี 
 

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

50.สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย 
 

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

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

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

53.สำขำบ๊ิกซีลพบุรี 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี  
จ.ลพบุรี 15000 

54.สำขำบ๊ิกซีรำชบุรี 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ต.โคกเหนือ  
อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000 

55.สำขำพะเยำ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เจริญภณัฑ ์ดีพำร์ทเมน้ทส์โตร์ เลขท่ี 127  
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 

56.สำขำบ๊ิกซีระนอง 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ต.บำงนอน  
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 

57.สำขำโลตสัสตูล 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2 ต.ยำ่นซ่ือ อ.ควนโดน  
จ.สตูล 91160 

58.สำขำโลตสันำดี 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมืองอุดรธำนี  
จ.อุดรธำนี 41000 
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59.สำขำบ๊ิกซีบุรีรัมย ์
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ต.อิสำณ  
อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์31000 

60.สำขำบ๊ิกซีล ำปำง 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์  ำปำง-งำว ต.สบตุ๋ย  
อ.เมืองล ำปำง จ.ล  ำปำง 52000 

61.สำขำโลตสัพิมำย 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 
30110 

62.สำขำโลตสัพยคัฆภูมิพิสัย 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 
44410 

63.สำขำบ๊ิกซีบำ้นไผ ่
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บำ้นไผ ่จ.ขอนแก่น 
40110 

64.สำขำโลตสัจะนะ อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5 ต.บำ้นนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 
65.สำขำบ๊ิกซีสิชล 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมรำช 80120 

66.สำขำโลตสัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกำะหลกั  
อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

67.สำขำอยธุยำ ซิต้ีปำร์ค 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้อยธุยำซิต้ีพำร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสำยเอเชีย  
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ 13000 

68.สำขำบลูพอร์ต 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บำ้นหนองแก 
ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

69.สำขำแจ่มฟ้ำล ำพนู 
 

ศูนยก์ำรคำ้แจ่มฟ้ำ ชอ็ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองล ำพูน  
จ.ล ำพูน 51000 

70.สำขำบ๊ิกซีล ำพนู 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ต.บำ้นกลำง  
อ.เมืองล ำพูน จ.ล  ำพูน 51000 

71.สำขำโลตสัสุโขทยั 
 

ชั้น 1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 55/2 หมู่ 4 ต.ธำนี อ.เมือง  
จ.สุโขทยั 64000 

72.สำขำบ๊ิกซีวเิชียรบุรี 
 

ชั้น 1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 157 หมู่ 4 ต.สระประดู่  
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 

73.สำขำโลตสัพิจิตร ชั้น 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 122 หมู่ 8 ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 
74.สำขำโรบินสัน เพชรบุรี 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 162 หมู่ท่ี 1 ต.สมอพลือ อ.บำ้นลำด จ.เพชรบุรี 
76150 

75.สำขำบ๊ิกซี สุวรรณภูมิ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 12 หมู่ท่ี 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ  
จ.ร้อยเอด็ 45130 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 

76.สำขำโลตสั ยโสธร 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 437 หมู่ท่ี 10 ต.ส ำรำญ อ.เมือง จ.ยโสธร 
35000 

77.สำขำบ๊ิกซี ด่ำนขนุทด 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 384 หมู่ 3 ต.ด่ำนขนุทด  
อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 30210 

78.สำขำบ๊ิกซี โครำช 2 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 103 ถนนปักธงชยั ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครำชสีมำ 30000 

79.สำขำบ๊ิกซี น ้ ำยนื อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สีวิเชียร อ.น ้ำยนื จ.อุบลรำชธำนี 34260 
80.สำขำบ๊ิกซี บำ้นดุง 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 9 ถนนบริบำลด ำริ  
ต ำบลศรีสุทโธ อ ำเภอบำ้นดุง จงัหวดัอุดรธำนี 41190 

81.สำขำบ๊ิกซี วงัน ้ำเยน็ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 916 หมู่ 1 ต ำบลวงัน ้ำเยน็ อ  ำเภอวงั
น ้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 27210 

82.สำขำโลตสั ท่ำทอง 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก 65000 

83.สำขำบ๊ิกซี ท่ำตะโก 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 989 หมู่ 1 ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก  
จ.นครสวรรค ์60160 

84.สำขำโรบินสัน ก ำแพงเพชร 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 651/1 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองก ำแพงเพชร 
จ.ก ำแพงเพชร 62000 

85.สำขำทอ็ปส์ พิจิตร 
  

ชั้น1 ศูนยก์ำรคำ้ทอ็ปส์ พลำซ่ำ พิจิตร เลขท่ี 332 หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์  
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 

  สาขาในต่างประเทศ 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1.สำขำอิออน มอลล ์
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้อิออน มอลล ์เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ 
เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพูชำ 

2.สำขำเวียงจนัทน์ 
 

เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล์  ถนนคูเวียง หมู่บำ้นนนชำน เมืองศรีสัตตนำค  
นครหลวงเวยีงจนัทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

3.สำขำปำกเซ 
 

อำคำรศูนยก์ำรคำ้เฟรนดชิ์ปมอลล ์บำ้นแกว้สัมพนัธ์ เมืองปำกเซ แขวงจ ำปำศกัด์ิ  
นครหลวงเวยีงจนัทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

4.สำขำเสียมรำฐ  
 

Sivatha Road, Phum Thmey, Svay Dongkum District Siem Reap, Siemreab-Otdar 
Meanchey, Cambodia 

5.สำขำโสรยำ พนมเปญ 
 

ชั้น5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้โสรยำ เซ็นเตอร์พอ้ย  ถนน 63 สงกตั บึงเรียง เขตโดนเปญ 
เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพูชำ 
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1.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

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

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป ด ำเนินนโยบำยผกูพนัธมิตรกบัทุกค่ำยบริษทัตวัแทนภำพยนตร์ เปิด
กวำ้งให้ทุกค่ำยน ำภำพยนตร์เขำ้ฉำยดว้ยเง่ือนไขกำรแบ่งรำยไดค้่ำบตัรเขำ้ชมท่ีต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมนิยมของภำพยนตร์
เร่ืองนั้นๆ จะเห็นไดว้ำ่ภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในปี 2560 มีจ ำนวน 378  เร่ือง หรือเฉล่ียมีภำพยนตร์เขำ้ใหม่ทุกสัปดำห์ๆ ละ 4-6 
เร่ือง ซ่ึง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไดพ้ิจำรณำคดัเลือกภำพยนตร์ท่ีมีคุณภำพหลำกหลำยแนว ตรงควำมตอ้งกำรของผูช้มเขำ้ฉำย
ทั้งหมด 281 เร่ือง หรือร้อยละ 74 ของภำพยนตร์ทั้ งหมด และวำงโปรแกรมกำรฉำยในโรงภำพยนตร์ให้นำนข้ึนโดยมี
รำยละเอียดประกอบ ดงัน้ี 

ประเภทของภาพยนตร์ จ านวนทีฉ่ายทั้งหมด(เร่ือง) 
จ านวนทีฉ่ายใน 

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ (เร่ือง) 
รวมภำพยนตร์ต่ำงประเทศ 333 240 
ภำพยนตร์ไทย 45 41 
รวมภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยทั้งหมด 378 281 

 

 1.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

รำคำบตัรเขำ้ชมภำพยนตร์จะแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัสำขำและประเภทของเกำ้อ้ีนัง่ท่ีให้ควำมสะดวกสบำยระหว่ำง
กำรชมภำพยนตร์ท่ีต่ำงกนั  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ , พาราไดซ์ ,เมกา ซีนีเพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ,หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ ,ควอ
เทยีร์ ซีเนอาร์ต ,เวสเกตต์ซีนีเพลก็ซ์ ,อสีวิลล์ซีนีเพลก็ซ์ ,พรอมานาดซีนีเพลก็ซ์และซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท) 
Normal มำตรฐำน 70-320 
Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทำ้แขนได ้ 90-310 
First class เกำ้อ้ีนัง่แบบพบัท่ีเทำ้แขนไดบ้นชั้นลอย 150-300 
Milano Chair 180-370 
Hall Of  Frame 300-320 
Emperor chair เกำ้อ้ีประเภทปรับเอนนอนยดืขำได ้, Quartier Chair 300-420 
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ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท) 
Mega Milano Chair 350-370 
Ultima chair 400 
Privilage Seat 400-450 
Honeymoon Twin seat (เกำ้อ้ีคู่) /Opera seat 500-640 
Opera chair  เกำ้อ้ีคู่ขนำดกวำ้ง  500-1140 
Galleria 600-640 
Milano Twin Seat , Opera Deco (เกำ้อ้ีคู่) 600-740 
Ultimate Chair (Pair) 600-1500 
Ultra Screen 900-1600 
Ultra Screen (Pair) 1400 
Q CoCoon Chair 1100-1200 
Q CoCoon Chair (เกำ้อ้ีคู่) 2000-2200 

โรงภาพยนตร์ในเครืออจีีวี และไดอาน่า ซีนีเพลก็ซ์ 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท) 
Normal มำตรฐำน 70-270 
Honeymoon seat 90-410 
Premium 250-330 
Gold Class 250-520 
Premier (เกำ้อ้ีคู่) 200-220 
Premier Suite (เกำ้อ้ีคู่) 400-640 
Privilage Chair 300-380 
Milano Twin Seat (เกำ้อ้ีคู่) 500-640 
Opera Chair (Pair) 600-640 
VIP Single Seat 800 
VIP Couple Seat 1500 

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลก็ซ์และโรงพเิศษ IMAX 

ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท) 
Premium 120-450 
Privilage ,Platinum 220-550 
Privilage(IMAX) 290-550 
Royal Balcony 320-370 
Prestige (IMAX) , Platinum (IMAX) 450-500 
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ประเภทเก้าอีน่ั้ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท) 
Ultimate IMAX (เกำ้อ้ีคู่) 600-1500 
Paragon Chair(เกำ้อ้ีคู่) 900-1040 
Blue Ribbon 1100-2200 
Enigma(เกำ้อ้ีคู่) 1100-1150 

1.1.6  บริการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) 

รำยไดจ้ำกส่วนบริกำร Concession หนำ้โรงภำพยนตร์ เป็นรำยไดเ้สริมท่ีส ำคญัและสร้ำงควำมครบวงจรในงำน
บริกำรใหแ้ก่ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซ่ึงในปี 2560 มีสัดส่วนรำยไดคิ้ดเป็นร้อยละ 19 ของรำยไดร้วม โดยมีสินคำ้หลกัคือ ป๊อป
คอร์น (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอดัลม (Soft Drink) ในภำชนะท่ีออกแบบให้เขำ้กบัภำพยนตร์เร่ืองดงัท่ีก ำลงัเขำ้ฉำยอยู่ใน
ขณะนั้น และมีสินคำ้เสริมเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยและเพ่ิมทำงเลือกใหลู้กคำ้ เป็นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทำนเล่น
จ ำพวกขนมซองนำนำชนิดเช่น มนัฝร่ังแผน่กรอบ (Potato Chip) สำหร่ำยอบกรอบ และลูกอม เป็นตน้ 

กำรก ำหนดจ ำนวนจุดขำยหรือเคำน์เตอร์บริกำรใหเ้พียงพอกบัจ ำนวนโรงภำพยนตร์  จ ำนวนท่ีนัง่รวมและจ ำนวน
ผูม้ำใชบ้ริกำร ประกอบกบักำรตกแต่งเคำน์เตอร์บริกำรใหส้ะอำดสวยงำมสะดุดตำทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคำ้ 
อีกทั้งกำรจดัต ำแหน่งกำรวำงสินคำ้ในเคำน์เตอร์ให้สะดวกต่อกำรให้บริกำรเพ่ือลดระยะเวลำกำรรอคิวเขำ้ซ้ือ เป็นกลยทุธ์
กำรขำยท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถสร้ำงควำมประทบัใจ ควำมสนใจ และกระตุน้ยอดขำยสินคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1.2.1  การตลาด 

 ก. กลยุทธ์การตลาด  

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

รายละเอยีดกลยุทธ์การตลาดทีน่ ามาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกัดงันี ้

1. กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสำขำทุกโรง มีจุดเด่นท่ีเหนือและแตกต่ำงจำกโรงภำพยนตร์ของ
คู่แข่งอย่ำงชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองควำมสวยงำมหรูหรำของสถำนท่ีบริกำรทั้ งภำยนอกและภำยใน 
โรงภำพยนตร์และควำมทนัสมยัของระบบเทคโนโลยดีำ้นภำพและเสียง ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกกำรติดตำมศึกษำพฤติกรรมของ



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 39  

ลูกค้ำผูใ้ช้บริกำรโรงภำพยนตร์ (Moviegoer) อย่ำงต่อเน่ือง พบว่ำลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับควำมสวยงำมและควำม
สะดวกสบำยของสถำนท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในกำรเลือกใชบ้ริกำรโรงภำพยนตร์ ดงันั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จึงมีกำรก ำหนด
เป็นนโยบำยและแผนงำนท่ีต่อเน่ืองในกำรปรับปรุงและพฒันำสำขำให้มีควำมสวยงำมและทนัสมยัอยูเ่สมอ ดว้ยรูปแบบ
ของโรงแรมระดบั 5 ดำว เป็นหลกั  

1) กลยทุธ์ดำ้นท ำเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก ำหนดนโยบำยในกำรเลือกท ำเลท่ีตั้งสำขำโรงภำพยนตร์ให้กระจำ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีต ำบล อ ำเภอในประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบส ำคญัคืออยู่ในเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนใจกลำงเมือง ใกล้
สถำนศึกษำ ใกลห้ำ้งสรรพสินคำ้ ใกลส้ถำนท่ีท ำงำนบริษทัเอกชน ใกลส้ถำนท่ีรำชกำร ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอำศยั และอยู่
ในเส้นทำงท่ีกำรสัญจรไปมำสะดวก มีรถประจ ำทำงผำ่นหลำยสำยและเป็นทำงผำ่นออกสู่ภำคต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ 
โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทำงธุรกิจไดแ้ก่  Stand alone Complex, สำขำในห้ำงสรรพสินคำ้, สำขำใน Hypermarket และสำขำ
ในศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด ใหเ้หมำะสมกบัในแต่ละท ำเลท่ีตั้งสำขำ 

2) กลยทุธ์กำรท ำตลำดเชิงรุกกบัลูกคำ้ 
เพื่อสร้ำงฐำนลูกคำ้และรักษำควำมสัมพนัธ์อนัดีอย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้

ด ำเนินกลยทุธ์กำรตลำดเชิงรุกกบัลูกคำ้ แผนกำรตลำดท่ีมีควำมรวดเร็วและมีควำมคล่องตวัในกำรปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถำนกำรณ์ตลำดท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอรวมถึงแผนกำรท ำกำรตลำดแบบ Direct marketing เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ กลยทุธ์
กำรท ำกำรตลำดเชิงรุกท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

- กำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำย รวมถึงจดัภำพยนตร์ท่ีครบอรรถรสมำก
ท่ีสุด  

- งำนบริกำรท่ีประทบัใจระดบัมำตรฐำนโรงแรม ท่ีเขำ้ใจลูกคำ้ 
- กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง สำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็น 3 วิธีกำร 

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

แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น กำรแจกแฮนดบิ์ล (Handbill) แผน่ภำพ โฆษณำ
ภำพยนตร์ท่ีค่ำยภำพยนตร์ผลิตออกมำเพ่ือแจกใหก้บัผูช้มภำพยนตร์ท่ีนิยมสะสมเป็นท่ีระลึก  

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

3) กลยทุธ์กำรสร้ำงพนัธมิตรธุรกิจ 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่น

บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ควำมร่วมมืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนท่ีในกำรท ำ
โปรโมชั่นหนังแต่ละเร่ืองจัดฉำยหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้ งกำรช่วยจัดโปรแกรมรอบฉำยหนังให้
เหมำะสมกบัควำมนิยมของตลำด โดยแต่ละสำขำจะวำงโปรแกรมหนงัจ ำนวนรอบฉำยของหนงัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั มี
ควำมยืดหยุน่ค่อนขำ้งมำก โดยหนงัเร่ืองใดท่ีมีกระแสควำมนิยมมำกจะถูกวำงรอบฉำยจ ำนวนมำกรอบ ในขณะเดียวกนั



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 40  

หนงัเร่ืองใดท่ีเขำ้ฉำยแต่ไดรั้บควำมนิยมจำกผูช้มต ่ำก็จะถูกถอดจำกโปรแกรมเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้ ำหนงัเร่ืองท่ีไดรั้บควำม
นิยมมำกกวำ่เขำ้ฉำยแทนเพ่ือใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

พนัธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีส ำคญัคือสปอนเซอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัเจำ้ของสินคำ้บริษทัใหญ่ ๆ 
และส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือทำงกำรคำ้เป็นสำกล (International Brand) และมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยกลุ่มเดียวกบัลูกคำ้ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภำพยนตร์จะร่วมท ำแผนกำรตลำดกบักลุ่มสปอนเซอร์อย่ำงต่อเน่ือง เช่นกำรท ำโฆษณำบน
จอภำพยนตร์และกำรท ำโปรโมชัน่ภำยในพ้ืนท่ีสำขำ เป็นตน้ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองด้วยภำพยนตร์ท่ีเข้ำฉำยในปัจจุบันมีจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำยของประเภทสูง มี
ภำพยนตร์ท่ีเหมำะกับผูช้มทุกวยั ท ำให้ฐำนลูกค้ำผูช้มภำพยนตร์ค่อนข้ำงกวำ้ง กลุ่มลูกคำ้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะ
ครอบคลุมตั้งแต่วยัรุ่น วยัท ำงำน วยัสูงอำย ุและกลุ่มท่ีมำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัท ำงำนจะมีควำมถ่ีในกำรใช้
บริกำรชมภำพยนตร์สูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกควำมสะดวกดำ้นเวลำและควำมชอบดูภำพยนตร์หลำกแนวกว่ำ
กลุ่มลูกคำ้อ่ืน  จดัโปรแกรม มูฟวีอ่อนดีมำนท ์เพ่ือจดัหำภำพยนตร์เขำ้ฉำยไดต้รงใจลูกคำ้มำกข้ึน     

นอกจำกกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นผูนิ้ยมชมภำพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหก้วำ้งข้ึน โดยมีเป้ำหมำยขยำยเขำ้สู่กลุ่มผูท่ี้ยงัไม่นิยมชมภำพยนตร์ (Non-moviegoers) 
หรือผูท่ี้ยงัไม่ชอบไปโรงภำพยนตร์ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวำ่ยงัมีอีกเป็นจ ำนวนมำก กำรท ำกำรตลำดโดยใชก้ลยทุธ์กำรเขำ้ถึงหรือ 
Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริกำร มีส่วนลด หำกกำรท ำกำรตลำดกบัลูกคำ้กลุ่มน้ีส ำเร็จจะสำมำรถท ำให้กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพ่ิมฐำนลูกคำ้และจ ำนวนยอดขำยให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกเหนือจำกกำรกระตุน้
ยอดขำยจำกกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตำมชมภำพยนตร์เป็นประจ ำ 

ค. ช่องทางการจ าหน่าย 

กำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ผำ่นช่องจ ำหน่ำยตัว๋ (Box Office) บริเวณดำ้นโรงภำพยนตร์ เป็นวิธีเดิม
ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้ในกำรซ้ือตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ และลด
ระยะเวลำในกำรรอซ้ือตัว๋ท่ีจุดจ ำหน่ำยตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงกำรจอง และ/หรือ จ ำหน่ำยตัว๋ท่ีหลำกหลำย 
ไดแ้ก่ 

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

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

1.2.2  ภาวะการแข่งขัน 
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ มีมูลค่ำรวมทั้งส้ินโดยประมำณ 
6,000 ลำ้นบำท เป็นส่วนของมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลท่ีใชร้ะบบส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกค่ำ

http://www.majorcineplex.com/
http://www.paragoncineplex.com/
http://www.esplanadecineplex.com/
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ขำยตัว๋หนัง ประมำณร้อยละ 45 ของมูลค่ำตลำดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55 เป็นมูลค่ำตลำดภำพยนตร์ท่ีจ ำหน่ำยผ่ำน
ระบบสำยหนงัในต่ำงจงัหวดั  

มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในปี 2560 ยงัคงปรับตวัข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และสัดส่วนรำยไดจ้ำกต่ำงจงัหวดักมี็
อตัรำท่ีสูงกวำ่รำยไดใ้นส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล มำจำกกำรท่ีบริษทัขยำยสำขำออกสู่ต่ำงจงัหวดัมำกข้ึน เพ่ิมควำม
สะดวกสบำยในกำรเขำ้ชมภำพยนตร์ไดง่้ำยข้ึน 

 
ข. โอกาสเตบิโตของธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

1. โอกำสเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์สำมำรถประเมินไดจ้ำกตวัช้ี (Indicator) ทำงธุรกิจไดแ้ก่
จ ำนวนประชำกรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คำดวำ่ประชำกรในประเทศไทย จ ำนวนประมำณ 70 ลำ้นคน
เฉล่ียจ ำนวนประชำกรต่อโรง (1,262 โรง) อยู่ท่ีระดบัประมำณ 55,000 คนต่อโรง มีระดบัรำคำตัว๋เฉล่ีย (Average ticket 
price) เท่ำกบัประมำณ 5 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัตวัเลขของประเทศเกำหลีใต ้ท่ีมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 51 
ลำ้นคน เฉล่ียจ ำนวนประชำกรต่อโรง 19,900 คนต่อโรง  มีระดบัรำคำตัว๋เฉล่ียเท่ำกบัประมำณ 8 ดอลลำร์สหรัฐฯ จ ำนวนตัว๋
ภำพยนตร์ท่ีขำยไดใ้นปี 2560 ในประเทศเกำหลีใต ้มีจ ำนวนประมำณทั้งส้ิน 220 ลำ้นใบ ในขณะท่ีประเทศไทยมีจ ำนวน
ประมำณ 40 ลำ้นใบ ซ่ึง เปรียบเทียบกบัประเทศเกำหลีใตแ้ลว้แสดงให้เห็นวำ่ประเทศไทยยงัมีภำวะจ ำนวนโรงภำพยนตร์
นอ้ยกวำ่จ ำนวนประชำกร Under Screen คือมีจ ำนวนภำพยนตร์ (Software) ท่ีผลิตออกมำและรอจะเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์
รอบแรกมำกกวำ่จ ำนวนโรงภำพยนตร์ (Hardware) ท่ีรองรับ ท ำใหภ้ำพยนตร์แต่ละเร่ืองมีระยะเวลำกำรเขำ้ฉำยและจ ำนวน
รอบท่ีฉำยในโรงภำพยนตร์ไดร้ะยะเวลำจ ำกดัโดยเฉล่ียประมำณ 2–3 สัปดำห์ ระยะเวลำกำรฉำยและจ ำนวนรอบฉำยจะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูก่บัควำมนิยมของภำพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกบัควำมนิยมของหนงัเร่ืองอ่ืนท่ีมีก ำหนดกำร
เขำ้ฉำยในช่วงเดียวกนัเป็นปัจจยัส ำคญั และเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีผลิตในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
ภำพยนตร์จำกฮอลลีวดูท่ีมีจ ำนวนสูงถึงปีละประมำณกวำ่ 700 เร่ือง กบัจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีสำมำรถน ำเขำ้มำฉำยในประเทศ
ไดเ้พียงปีละประมำณ 200-300 เร่ือง   

2. ในภำคเอกชน หลำยๆ บริษทันอกจำกจะไดเ้พ่ิมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมภำพยนตร์มำกข้ึน 
ทั้งในส่วนของจ ำนวนภำพยนตร์ไทยท่ีเพ่ิมข้ึนจำกหลำยๆ ค่ำย เช่น ไฟวส์ตำร์, GDH559 , สหมงคลฟิลม์ , M39 ,Talent One 
,Transformation film ,T Moment และ CJ Major Entertainment ท ำใหเ้กิดผูผ้ลิตท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ิมข้ึนในตลำด
ภำพยนตร์ไทย และยงัเนน้ในดำ้นคุณภำพใหม้ำกข้ึนดว้ย ทั้งในส่วนของงบประมำณกำรถ่ำยท ำ สถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีมี
ขนำดใหญ่ และไดม้ำตรฐำนสูงข้ึนเทียบชั้นไดก้บั Hollywood ในสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงท ำใหส้ัดส่วนรำยไดจ้ำกภำพยนตร์ไทยมี
สัดส่วนอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 14 ของรำยไดร้วมในอุตสำหกรรม  ในขณะท่ีภำครัฐไดพ้ยำยำมส่งเสริมให้ผูส้ร้ำงภำพยนตร์
ต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ ซ่ึงสัญญำณต่ำงๆ เหล่ำน้ีน่ำจะเป็นผลดีต่อธุรกิจใน
ทำงตรง และในระยะยำวต่อไป 

3. ในต่ำงจงัหวดัของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่ีจงัหวดัท่ีมีโรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่ำ ท่ีมีสภำพค่อนขำ้งทรุดโทรม ไม่ทนัสมยั ท ำใหท้ำงกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเมินวำ่โอกำสในกำร
ขยำยกำรเติบโตไปในต่ำงจังหวดั ตำมต ำบล อ ำเภอต่ำงของประเทศไทยนั้น ยงัมีโอกำสสูง นอกจำกนั้นประชำกรใน
ต่ำงจงัหวดัมีก ำลงัซ้ือสูง และขำดควำมบนัเทิงในรูปแบบโรงภำพยนตร์ท่ีทนัสมยั ไดม้ำตรฐำน ท ำให้ควำมตอ้งกำรท่ีจะ
ไดรั้บควำมบนัเทิงในรูปแบบน้ีมีสูงมำกดว้ย 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท ำใหก้ลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเมินวำ่เกำหลีในธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
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ภำยในประเทศยงัมีอีกมำก จำกกำรท่ีหลำยๆ ฝ่ำยเขำ้มำลงทุน และสนับสนุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ภำยในประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงภำพยนตร์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสำหกรรม และเป็นตวัหลักส ำหรับวงกำรภำพยนตร์ทั้ ง
ภำยในประเทศ และทัว่โลกท่ีตอ้งอำศยัช่องทำงน้ีในกำรเผยแพร่ผลงำนภำพยนตร์เป็นล ำดบัแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่
ธุรกิจอ่ืนๆ ในล ำดับถดัไป ดังนั้นโรงภำพยนตร์จึงจ ำเป็นตอ้งมีมำตรฐำนสูงด้ำนสถำนท่ี และระบบเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูช้ม ดงันั้นบริษทัฯ จึงยงัคงนโยบำยในกำรขยำยเขำ้สู่พ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลและในต่ำงจงัหวดั 
เพ่ือท ำใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมสะดวกในกำรไปชมภำพยนตร์มำกยิง่ข้ึน 
 

ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน) 

ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจโรงภำพยนตร์ระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบนั มี 2 รำยหลกั ดงัน้ี  

ช่ือโรงภาพยนตร์ บริษัทผู้ประกอบการ จ านวนสาขา จ านวนโรงภาพยนตร์* 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, อีจีวี, 
พำรำกอน ซีนีเพลก็ซ์ และ
เอสพลำนำด ซีนีเพลก็ซ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 126 685 

เอส เอฟ เวลิด์ , เอส เอฟ 
เอก็ซ์ และ เอส เอฟ ซีนีม่ำ 

บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 58 373 

ท่ีมำ: บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

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

ง. ส่วนแบ่งตลาด 
ปัจจุบนัโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลำดรวมกนั คำดวำ่ประมำณร้อยละ 701 

ส่วนท่ีเหลืออีกประมำณร้อยละ 30 เป็นของโรงภำพยนตร์รำยอ่ืนอีกจ ำนวนหลำยรำย ทั้งน้ีส่วนแบ่งตลำดจะวดัจำกยอดขำย
ตัว๋ภำพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพำะในรอบสัปดำห์แรกท่ีเขำ้ฉำย 

 
จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ ประเมินภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจโรงภำพยนตร์ปี 2561 มีกำรให้บริกำรดำ้นบนัเทิงออนไลน์
มำกข้ึน ส่งผลให้ผูผ้ลิตคอนเทนด ์แข่งขนักนัผลิตงำนท่ีมีคุณภำพมำกข้ึนและปริมำณท่ีมำกข้ึน ดงันั้นกำรท่ีโรงภำพยนตร์
พฒันำและน ำเสนอระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภำพและเสียงมำให้บริกำรผูช้ม ทั้งยงัคดัสรรภำพยนตร์และคอนเทนด์ท่ี
น่ำสนใจมำน ำเสนออย่ำงต่อเน่ือง เป็นกำรเพ่ิมอรรถรสให้แก่ลูกคำ้ ไดม้ำกกว่ำบนัเทิงออนไลน์ ทั้งยงัปรับปรุงตกแต่ง
สถำนท่ีบริกำรใหท้นัสมยั สวยงำมอยุเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัควำมนิยมท่ีปรับเปล่ียนอยำ่งรวดเร็วของลูกคำ้  กำรอ ำนวย

                                           

1ท่ีมำ :  บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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ควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ในกำรเขำ้ถึงบริกำรของบริษทัฯ รวมถึงกำรขยำยสำขำเขำ้สู่พ้ืนท่ีท ำเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและ
ต่ำงจงัหวดัมำกข้ึน แนวโนม้กำรแข่งขนัจะมุ่งเนน้ไปยงักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ในระยะยำวมำกกวำ่ 

 1.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 1.3.1  การจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

ก. ภาพยนตร์ 
โรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภำระตน้ทุนในกำรจดัซ้ือภำพยนตร์ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ

โรงภำพยนตร์จะเปิดรับภำพยนตร์เขำ้ฉำย จำกทุกค่ำยผูผ้ลิตทั้งค่ำยต่ำงประเทศและในประเทศ ผำ่นบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์ทั้งรำยใหญ่และรำยอิสระ โดยเป็นกำรเจรจำตกลงส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกยอดขำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ทั้งน้ีไม่มี
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรห้ำมฉำยในโรงภำพยนตร์เครืออ่ืน และยอดขำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์นั้นรวมส่วนท่ีเป็นโปรโมชัน่ 
หรือส่วนลดของโรงภำพยนตร์ดว้ย ในลกัษณะเร่ืองต่อเร่ืองและโรงต่อโรง ไม่มีกำรท ำสัญญำผูกพนัระยะยำว อ ำนำจกำร
ต่อรองอตัรำส่วนแบ่งรำยไดจ้ะอยูบ่นพ้ืนฐำนของประวติัยอดขำยตัว๋ ผูป้ระกอบกำรรำยใดท่ีมีโรงภำพยนตร์จ ำนวนมำก 
ลูกคำ้ใหค้วำมนิยมและมีประวติักำรท ำยอดขำยตัว๋สูงอยำ่งต่อเน่ือง จะมีอ ำนำจกำรต่อรองส่วนแบ่งสูงตำมไปดว้ย  

ข. บริษัทตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์ 
บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย 

และบริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์และจดัจ ำหน่ำย 
▪ บริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ 

1. บริษทัในเครือของบริษทั และบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์รำยใหญ่คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ไดแ้ก่ บริษทั เอม็พิคเจอร์ จ ำกดั ,บริษทั มงคลฟิลม์ จ ำกดั,บริษทั เอม็วีพี จ ำกดั,บริษทั ยไูนเตด็ อินเตอร์
เนชัน่แนล พิคเจอร์ส (ฟำร์อีสต)์ จ ำกดั ,บริษทั วอนเนอร์ บำร์เทอร์ส (FE) จ ำกดั ,บริษทั โมโนฟิลม์ จ ำกดั และบริษทัโซน่ี 
พิคเจอร์ส รีลิสซ่ิง วอลท ์ดิสนีย ์สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2. บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
บริษทัในเครือของบริษทัผลิตรำยใด แต่จะเป็นผูซ่ึ้งจะน ำเขำ้หนงัจำกต่ำงประเทศ หรือผูท่ี้จดัหำหนงัภำยในประเทศเอง โดย
จะท ำธุรกิจในลกัษณะซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จำกบริษทัผูผ้ลิตหรือผูส้ร้ำงภำพยนตร์ จำกตลำดคำ้ภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ 
เช่น เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ หรือจำกผูส้ร้ำงภำพยนตร์รำยเลก็ภำยในประเทศทัว่ไป โดยอำศยัเน็ตเวิร์คท่ีมีอยูใ่นกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

▪ บริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์ไทยและจดัจ ำหน่ำย 
บริษทัผูส้ร้ำงภำพยนตร์ไทย มีผูท่ี้เขำ้มำในวงกำรผลิตภำพยนตร์เพ่ิมข้ึนหลำยค่ำย เช่น กลุ่ม

ของบริษทั อำร์เอส โปรโมชัน่, กลุ่มของบริษทัแกรมม่ี, กลุ่มในเครือสถำนีโทรทศัน์ช่อง 3, กลุ่มไฟวส์ตำร์, กลุ่มสหมงคล
ฟิลม์ กลุ่มบริษทั โมโน กรุ้ป รวมถึงบริษทัในกลุ่มของบริษทัเมเจอร์ อำทิเช่น M39 ,ทำเลน้ท ์วนั,ทรำนฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ และ 
ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ เป็นตน้ ซ่ึงแนวโนม้กำรท่ีธุรกิจภำพยนตร์ไทยมีกำรเติบโตค่อนขำ้งสูง จึงมีหลำยค่ำยท่ีเขำ้สู่
ธุรกิจน้ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในทรัพยำกรท่ีมีอยูเ่พ่ิมช่องทำงธุรกิจดว้ย 

 1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
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2.  ธุรกจิโบว์ลิง่ คาราโอเกะและไอซ์สเกต็ (Bowling Karaoke & Ice Skate Business) 

ดว้ยกำรวำงกลยทุธ์กำรตลำดเนน้สร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนบริกำรเพ่ือเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์   ซ่ึงเป็น
ธุรกิจหลกั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไดข้ยำยเขำ้สู่ธุรกิจโบวล่ิ์งใชช่ื้อทำงกำรคำ้วำ่ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์
โบวล์” สุดยอดโบวล่ิ์งสมบูรณ์แบบ โดยวำงนโยบำยกำรเปิดสำขำของเมเจอร์ โบวล์ ควบคู่ไปกบักำรขยำยสำขำของโรง
ภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ทั้งน้ียงัไดเ้สริมกิจกำรลำนสเก็ตน ้ ำแขง็รูปแบบใหม่เขำ้มำภำยใตก้ำรบริหำรของ บลูโอ ริทึม
แอนดโ์บวล์ อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สำขำเอสพลำนำด งำมวงศว์ำน, สำขำสุขมุวิท ,สำขำเมกำซีนีเพลก็ซ์ ,สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั 
เชียงใหม่ และสำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เมเจอร์ โบว์ล ฮิต น ำเสนอบริกำรโบว์ล่ิงในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีแตกต่ำงจำกโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือกำรกีฬำ เมเจอร์ โบวล์มีรูปแบบผสมผสำนระหวำ่งบริกำรโบวล่ิ์ง
ดว้ยอุปกรณ์โบวล่ิ์งสะทอ้นแสง (Cosmic Bowl) สะทอ้นแสงทั้ งลูก พิน และเลน เขำ้กบับรรยำกำศบนัเทิง ในลกัษณะ 
Boutique Bowl พร้อมกำรใหบ้ริกำรคำรำโอเกะ เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกใหก้บัผูม้ำใชบ้ริกำร พร้อมกนัน้ียงัมีบริกำรจ ำหน่ำยอำหำร
และเคร่ืองด่ืม และบริกำรจดักำรแข่งขนั (Tournament) พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ   

อตัรำค่ำเกมส์โบวล่ิ์งถวัเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 62 บำทถึง 140 บำทต่อเกมส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสำขำ ช่วงวนัและเวลำท ำกำร   
นอกจำกน้ียงัมีบริกำรเสริมเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้แก่ผูท่ี้มำใชบ้ริกำรไดแ้ก่ บริกำรให้เช่ำรองเทำ้ จ ำหน่ำยถุงเทำ้ และ
บริกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และอุปกรณ์โบวล่ิ์งในร้ำนโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเป็นร้ำนคำ้ท่ีด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก  

บริกำรห้องคำรำโอเกะในนำม “เมเจอร์ คำรำโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิงท่ีสอดคลอ้งเป็นอยำ่งดี
กบัควำมนิยมและพฤติกรรมของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรโบวล่ิ์งท่ีนิยมมำกนัเป็นกลุ่มคณะ ตำมนโยบำยของบริษทั เมเจอร์ 
โบวล์จะมีหอ้งคำรำโอเกะเปิดใหบ้ริกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำขำ  

ในปี 2549 เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะน ำ Brand ใหม่ ออกสู่ตลำดภำยใตช่ื้อ บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์ (Blu-O Rhythm 
and Bowl)น ำเสนอบริกำรโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬำเพ่ือควำมบนัเทิง โดยเนน้ควำมเป็น life style และเป็นสถำนท่ีพบปะ
สังสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม่ โดยสำขำแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 สยำมพำรำกอน และสำขำท่ีสองตั้งอยูท่ี่ชั้น 4 ดิ เอสพลำ
นำด (ถนนรัชดำภิเษก) ในส่วนของบรรยำกำศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ควำมบนัเทิง ในลกัษณะ Club Fashion 
Bowling พร้อมกำรให้บริกำรคำรำโอเกะในบรรยำกำศ Chill out เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกให้กบัผูม้ำใชบ้ริกำร พร้อมกนัน้ียงัมี
บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริกำรจดักำรแข่งขนั พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ นอกจำกน้ี ยงัมีบริกำรลำนสเก็ต
น ้ำแขง็รูปแบบใหม่ ภำยใตช่ื้อ “ซบั ซีโร่” ซ่ึงเป็นลำนสเกต็น ้ำแขง็ท่ีเนน้ควำมบนัเทิง แบบ Sport Entertainment  

ในปัจจุบนัเมเจอร์ โบวล่ิ์ง มีจ ำนวนสำขำทั้งส้ิน 16 สำขำแบ่งเป็น ใหบ้ริกำรในประเทศไทยจ ำนวน 14 สำขำ และ
ในประเทศกมัพูชำอีก 2 สำขำ  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

เมเจอร์ โบว์ล 
 

จ านวน 
เลนโบว์ลิง่ 

จ านวน 
ห้องคาราโอเกะ 

จ านวน 
ลานสเกต็น า้แข็ง 

1  สำขำสยำมพำรำกอน (บลูโอ) 38 15  

2 สำขำรัชโยธิน (บลูโอ) 26 19  

3 สำขำรังสิต 26 13  
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เมเจอร์ โบว์ล 
 

จ านวน 
เลนโบว์ลิง่ 

จ านวน 
ห้องคาราโอเกะ 

จ านวน 
ลานสเกต็น า้แข็ง 

4 สำขำเมกำซีนีเพลก็ซ์ (บลูโอ) 24 25 1 

5 สำขำงำมวงศว์ำน-แครำย (บลูโอ) 24 13 1 

6 สำขำเอสพลำนำด-รัชดำ (บลูโอ) 22 17  

7 สำขำพทัยำ (บลูโอ) 22 9  

8 สำขำป่ินเกลำ้ 20 14  

9 สำขำสุขมุวิท (บลูโอ) 20 10 1 

10 สำขำอุดรธำนี 16 7  

11 สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่(บลูโอ) 15 10 1 

12 สำขำแจง้วฒันะ 14 9  

13 สำขำชลบุรี 10 8  

14 สำขำเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่   1 

15 สำขำอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูำ 13   

16       สำขำเวียนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศลำว 8   

รวมทั้งส้ิน 298 169 5 

หมำยเหตุ   สำขำรำมค ำแหง ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 2.2.1  การตลาด 

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

โบว์ล่ิงท่ีมีควำมสมบูรณ์ ทั้ งในเร่ืองกำรออกแบบและกำรให้บริกำรท่ีเข้ำถึงควำมต้องกำรของผูม้ำใช้บริกำร ด้วย
วตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินธุรกิจโบวล่ิ์งเพ่ือเสริมฐำนธุรกิจโรงภำพยนตร์และเพ่ิมควำมหลำกหลำยใหบ้ริกำรภำยในสำขำ
ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ท ำให้กลยทุธ์กำรตลำดดำ้นต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช ้ลว้นเป็นกลยทุธ์กำรท ำตลำดร่วมและสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์กำรตลำดของโรงภำพยนตร์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์มำตรฐำนสูง กลยทุธ์ดำ้นท ำเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ กลยทุธ์กำรท ำตลำดเชิง
รุก และกลยทุธ์กำรสร้ำงพนัธมิตรธุรกิจ แมว้ำ่จะมีรำยละเอียดต่ำงกนับำ้งเน่ืองจำกควำมต่ำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำก
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต ยงัมี แบรนด ์บูลโอ ริทึม แอนด ์โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน โดย
วำงต ำแหน่งของผลิตภณัฑใ์หแ้ตกต่ำงจำกเมเจอร์โบวล์ ซ่ึงจะเนน้ควำมเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้ำหมำยผูซ่ึ้งช่ืนชอบ
กำรพบปะสังสรรค ์ในสถำนท่ีท่ีมีบรรยำกำศหรู และกำรบริกำรเป็นเสิศ โดยสถำนท่ีตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบวล์ ได้
ตั้ งอยู่กบัห้ำงใหญ่ใจกลำงเมือง นอกจำกน้ีในส่วนของลำนสเก็ตน ้ ำแข็ง ยงัเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยในระดบัเด็ก ถึงวยัรุ่น 
เน่ืองจำกมีกำรจดัคลำสอบรมท่ีไดรั้บควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก 
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ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของธุรกิจโบวล่ิ์ง เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดียวกบัลูกคำ้ของธุรกิจโรง

ภำพยนตร์ ท่ีนิยมและช่ืนชอบในควำมทนัสมยัของสินคำ้และบริกำร และมีพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยสินคำ้เพ่ือควำมบนัเทิงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

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

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรสถำนโบวล่ิ์งเฉพำะกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีสำขำมำกกว่ำ 5 สำขำ มีเพียง  

เมเจอร์โบวล์ ฮิตและ บลูโอ ริท่ึม แอนดโ์บว ์จึงจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของธุรกิจ  
ข.  แนวโน้มการแข่งขัน 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล่ิ์งมีขอ้จ ำกดัอยูห่ลำยประกำร ซ่ึงท ำใหก้ำรเขำ้มำของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เป็นได้
ค่อนขำ้งยำก ตวัอยำ่งขอ้จ ำกดัเช่น ขนำดพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรท่ีมีขนำดใหญ่ อีกทั้งถูกจ ำกดัดว้ยควำมกวำ้งและควำมยำวของเลน
โบวล่ิ์ง และเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในกำรก่อสร้ำงสถำนท่ีและจดัซ้ืออุปกรณ์โบวล่ิ์ง เป็นตน้ 

ส ำหรับแนวโนม้กำรแข่งขนัในธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบกำรรูปแบบเดิม น่ำจะออกมำในลกัษณะของ
กำรเร่งพฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรและอำจมีกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำประกอบดว้ย ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกบั “เมเจอร์ โบวล์ 
ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์”ดว้ยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกคำ้ท่ีต่ำงกนั เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นตน้ โดยท่ี 
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัว
ท่ีพำลูกหรือเดก็เขำ้มำใชบ้ริกำร 

 2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 2.3.1  การจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

ก. บริษัทตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิง่ 
อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีมีจ ำหน่ำยในปัจจุบนัเป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยใน

ประเทศ ในกรณีของ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์โบว์ล่ิงท่ีทันสมัยของบรันสวิค 
(Brunswick) ผูน้ ำอุปกรณ์โบวล่ิ์งระดบัโลก โดยเป็นกำรซ้ือตรงจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส ำหรับส่วนงำนครัวดูแลดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืมนั้นกำรจดัซ้ืออำหำรสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนั

โดยกำรประมูลเปรียบเทียบรำคำแต่ละรำยส่วนเคร่ืองด่ืมจ ำพวกแอลกอฮอลน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินคำ้ในกลุ่มสปอนเซอร์
เป็นหลกัและมีสินคำ้จำกรำยอ่ืนเสริม กำรสั่งซ้ือจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของรำคำเป็นหลกัไม่มีรำยประจ ำผูกขำดท ำ
ใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรจดัซ้ือสูง 

2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 
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3.  ธุรกจิบริการส่ือโฆษณา (Advertising Business) 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั ” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจหลกัเพ่ือให้บริกำรส่ือโฆษณำในสำขำของโรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พำรำกอน  
ซีนีเพล็กซ์ เอสพลำนำดซีนีเพล็กซ์  อีจีวี ซีนีม่ำ เมกำ ซีนีเพล็กซ์และอ่ืนๆทั้ ง 10 แบรนด์ รวม 131 สำขำทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ และรวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์โบวล์  เมเจอร์คำรำโอเกะ  บลูโอ ริทึมแอนดโ์บวล์ และธุรกิจต่ำงๆท่ี เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ถือหุ้นอยู่ เช่น สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท์ รวมถึงกำรให้บริกำรท ำโปรโมชัน่ภำพยนตร์และให้บริกำร
ทำงกำรตลำด โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

กำรโฆษณำในโรงภำพยนตร์หรือปัจจุบันเรียกว่ำ Cinemedia จัดเป็นช่องทำงโฆษณำอีกช่องทำงหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภำพ และเป็นท่ีนิยมของบริษทัโฆษณำและบริษทัเจำ้ของสินคำ้ เน่ืองจำกสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไดม้ำกกว่ำกำรโฆษณำผ่ำนส่ือประเภทอ่ืนอย่ำงส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ หรือแผ่นป้ำยโฆษณำ รวมถึงนวตักรรม
โฆษณำ ใหม่ล่ำสุดท่ีเรียกวำ่ 4D Ads  ท่ีลูกคำ้จะไดรั้บอรรถรส มำกข้ึน ส่ือต่ำงๆของบริษทัฯ เป็นกำรโฆษณำถึงกลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยในแนวกวำ้ง (Mass Advertising) และแมว้่ำในปี 2560 อุตสำหกรรมโฆษณำมีมูลค่ำรวมประมำณ 104,799  ลำ้น
บำท ซ่ึงเป็นมูลค่ำก่อนหักส่วนลดให้กบัลูกคำ้ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ ประมำณร้อยละ 3.0 ปัจจยัส ำคญัเกิดจำกเหตุท่ี
ประเทศไทยนั้นอยูใ่นช่วงเวลำอนัโศกเศร้ำตั้งแต่ไตรมำส 4 ปี 2559  และในปี 2560 บริษทัโฆษณำเร่ิมใชง้บโฆษณำมำกข้ึน  
อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯ ยงัมีรำยไดจ้ำกธุรกิจโฆษณำ ในปี 2560 เท่ำกบั 1,395 ลำ้นบำท เติบโตร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผำ่น
มำ  เน่ืองมำจำกกำรปรับเปล่ียนกลยทุธ์กำรขำยและช่องทำงกำรขำยใหห้ลำกหลำยและเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดม้ำกข้ึนรวมทั้ง
จ ำนวนโรงภำพยนตร์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีจ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรในศูนยก์ำรคำ้ โรงภำพยนตร์ และ โบวล่ิ์ง ของบริษทัฯ ในปี 
2560 ทั้งส้ินกวำ่ 32 ลำ้นคน ส่งผลใหมี้ศกัยภำพในกำรเติบโตและแข่งขนัสูง 

กำรใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำภำยในโรงภำพยนตร์  และภำยในสำขำของโรงภำพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพลก็ซ์ อยูภ่ำยใต้
กำรดูแลและบริหำรงำนของบริษทัเมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั  โดยเป็นลกัษณะกำรจำ้งบริหำรและมีกำรแบ่งส่วนรำยรับค่ำ
โฆษณำระหวำ่งเจำ้ของโรงภำพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด  
 3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.1.1  บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบริกำรโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ดงัน้ี 
1. โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) 
2. โฆษณำบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  
3. โฆษณำบนป้ำยโฆษณำพลิกได ้3 หนำ้ (Tri Vision) บนผนงัหนำ้โรงภำพยนตร์  
4. โฆษณำบนจอ Plasma บริเวณจุดจ ำหน่ำยบตัรชมภำพยนตร์ 
5. โฆษณำบน Menu Board ณ บริเวณเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
6. โฆษณำบนจอ Plasma ณ บริเวณเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
7. โฆษณำกลำงแจง้ (Billboard/Cut-out) 
8. โฆษณำส่ีมิติในโรงภำพยนตร์ 4D Ads 
9. โฆษณำบนจอภำพยนตร์ 270 องศำ (Screen X) 
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จำกจ ำนวนรูปแบบโฆษณำทั้งหมดดงักล่ำวขำ้งตน้ ท ำให้โฆษณำบนจอภำพยนตร์ (Screen Ads) ใน 131  สำขำ
รวม 710 โรงภำพยนตร์ (รวมโฆษณำบนจอ IMAX) ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็นส่ือท่ีนิยมและมียอดเงิน
โฆษณำสูง ในอุตสำหกรรมโฆษณำในโรงภำพยนตร์ท่ีบริษทัโฆษณำและบริษทัเจ้ำของสินคำ้สนใจเลือกและจัดสรร
งบประมำณเพ่ือลงโฆษณำ นอกเหนือจำกกำรลงโฆษณำในส่ือยอดนิยมอยำ่งส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุทั้งน้ีเน่ืองจำกจุดเด่น
ของกำรลงโฆษณำในโรงภำพยนตร์สำมำรถคำดกำรณ์จ ำนวนของผูรั้บส่ือโฆษณำหรือผูบ้ริโภคไดค้่อนขำ้งชดัเจน อีกทั้ง
สำมำรถส่ือไดต้รงกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำร  

 3.1.2  การท าโปรโมช่ันภาพยนตร์ (Movie Promotion) 

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

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

อิสระ 

 3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นกำรให้บริกำรกบับริษทัเจำ้ของสินคำ้ท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด โดยกิจกรรมทำง
ตลำดในแต่ละคร้ังจะจดัข้ึนภำยในพ้ืนท่ีของสำขำโรงภำพยนตร์ 

 3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 3.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
ในกำรขำยส่ือโฆษณำในโรงภำพยนตร์ กลยทุธ์กำรตลำดจะเนน้กำรน ำเสนอใหลู้กคำ้บริษทัโฆษณำและ

บริษทัเจำ้ของสินคำ้เห็นว่ำโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมกำรใชจ่้ำยซ้ือ
สินคำ้เพ่ือควำมบนัเทิงอยำ่งไม่จ ำกดั ฐำนอำยคุ่อนขำ้งกวำ้งตั้งแต่วยัรุ่น วยัท ำงำนและกลุ่มท่ีมำเป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมี
ควำมสม ่ำเสมอในกำรเขำ้มำใชบ้ริกำรจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัท ำงำน จำกขอ้มูลรำยไดโ้รงภำพยนตร์และโบวล่ิ์งสำมำรถ
ประเมินยอดจ ำนวนผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำร (Visitor) ภำยในสำขำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในปี 2560 ไดว้่ำมีจ ำนวนสูงถึง
ประมำณ 32 ลำ้นคน ในจ ำนวนน้ีอำจมีควำมถ่ีในกำรเขำ้มำใชบ้ริกำรมำกนอ้ยต่ำงกนัในแต่ละสำขำ ทั้งน้ีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้มำใช้
บริกำรแต่ละสำขำจะแปรผนัตำมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ โบวล่ิ์ง และบริกำรอ่ืนๆ ในสำขำ  

กำรจดักิจกรรมโฆษณำประชำสัมพนัธ์ และกิจกรรมทำงกำรตลำด เพ่ือส่งเสริมกำรขำยแบบโตต้อบสอง
ทำง (Interactive media) และ กำรท ำโฆษณำสินคำ้ร่วมกบัเจ้ำของผลิตภณัฑ์ (Cross promotion) ซ่ึงสำมำรถท ำไดก้ับทุก
พ้ืนท่ีสำขำของ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีวี อนัไดแ้ก่ภำยในและภำยนอกโรงภำพยนตร์ บริเวณลำนโบวล่ิ์ง หอ้งคำรำโอเกะ 
พ้ืนท่ีส่วนกลำงในสำขำ รวมทั้งลำนภำยนอกอำคำร  
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ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
แบ่งออกได ้2 ประเภทคือลูกคำ้บริษทัโฆษณำ (Media Agency) และลูกคำ้ทำงตรง (Direct Client) คือ

บริษทัเจำ้ของสินคำ้ ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
ค. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ส ำหรับลูกคำ้บริษทัโฆษณำ กำรเขำ้ถึงลูกคำ้บริษทัใชว้ิธี Direct Approach 
   

 3.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 

จำกขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จ ำกดั พบว่ำค่ำใชจ่้ำยโฆษณำผ่ำนส่ือโรงภำพยนตร์และส่ือ
โฆษณำภำยนอกอำคำร (Outdoor) ในปี 2560 มีมูลค่ำรวมประมำณกวำ่ 13,300 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นมูลค่ำก่อนหกัส่วนลดให้กบั
ลูกคำ้ คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่ำอุตสำหกรรมโฆษณำทั้งหมด กำรใชจ่้ำยโฆษณำในโรงภำพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป มีส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 ซ่ึงสะทอ้นถึงควำมนิยมของบริษทัโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ในดำ้นโอกำสกำร
เขำ้ถึงกลุ่มผูช้มสูงสุด  

ข. แนวโน้มการแข่งขัน 

เน่ืองดว้ยงบประมำณซ้ือส่ือโฆษณำของบริษทัโฆษณำและบริษทัเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีค่อนขำ้งจ ำกดัในแต่ละปี ท ำให้
กำรจดัสรรงบโฆษณำแต่ละประเภทตอ้งมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป็นหลกัส ำคญั ท ำใหแ้นวโนม้กำร
แข่งขนั น่ำจะออกมำในรูปของแต่ละค่ำยโรงภำพยนตร์หนัมำขยำยสำขำและปรับปรุงโรงภำพยนตร์ใหมี้ควำมทนัสมยัเพ่ือ
เพ่ิมควำมนิยม  แต่ทั้งน้ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดก้ำ้วรุดหน้ำอย่ำงโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภำพยนตร์ เน่ืองจำก
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เป็น Entertainment Complex และมีบริกำรท่ีมำกกวำ่โรงภำพยนตร์ มีสินคำ้และบริกำรเพ่ือควำมบนัเทิง
หลำกหลำยชนิด พร้อมให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรในสำขำ และมีพ้ืนท่ีภำยในสำขำท่ีสำมำรถจดักิจกรรมทำงกำร
ตลำดได ้ท ำใหโ้อกำสในกำรสร้ำงและขยำยฐำนลูกคำ้ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มีลกัษณะท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองดว้ยนโยบำย
กำรพฒันำท่ีไม่หยุดน่ิงทั้งกำรขยำยสำขำและปรับปรุงงำนบริกำรท่ีสม ่ำเสมอโดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรและรสนิยมของ
ลูกคำ้เป็นหลกั ท ำใหโ้อกำสในกำรแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เหนือกวำ่คู่แข่งโดยเปรียบเทียบ 

 3.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.3.1  การจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

เป็นกำรใชท้รัพยำกรเฉพำะท่ีมีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพ่ือจดักิจกรรมสร้ำงรำยไดเ้ขำ้บริษทัฯ  เช่น โรง
ภำพยนตร์ โบว์ล่ิง พ้ืนท่ีภำยในสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้ งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 
,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพื่อกำรโฆษณำ เป็นตน้ 

 3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

http://www.majorcineplex.com/
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 4.  ธุรกจิให้บริการพืน้ทีเ่ช่า (Rental Space Business) 

กำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีเช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะเกิดข้ึนและขยำยตวัควบคู่ไปกบักำรเปิดสำขำ
ใหม่โดยกำรให้บริกำรพ้ืนท่ีเช่ำมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบับริกำรภำยในสำขำ โดยกำรคดัเลือกประเภท
ร้ำนคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรเป็นส ำคญั  

 4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 4.1.1  พืน้ที่ให้เช่า 

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

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีีว ี 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

1.สำขำเมโทรโพลิส 21,961 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

2.สำขำงำมวงศว์ำน แครำย 11,500 61 เจำ้ของ 

3.สำขำสุขมุวิท 6,619 94 เจำ้ของ 

4.สำขำรัชโยธิน* 2,954 96 เจำ้ของ 

5.สำขำรังสิต* 1,564 95 เจำ้ของ 

6.สำขำออ้มใหญ่  1,150 88 ใหเ้ช่ำช่วง 

7.สำขำส ำโรง 935 83 ใหเ้ช่ำช่วง 

8.สำขำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต 673 97 ใหเ้ช่ำช่วง 

9.สำขำสยำมพำรำกอน 374 84 ใหเ้ช่ำช่วง 

10.สำขำนครสวรรค ์ 190 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

11.สำขำพิษณุโลก 186 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

12.สำขำพระรำม 2 133 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

13.สำขำควอเทียร์ ซีเนอำร์ต 120 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

14.สำขำบำงกะปิ 110 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

15.สำขำโลตสันวนคร 99 100 ใหเ้ช่ำช่วง 
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เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี
เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีีว ี 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

สิทธิการเช่า 

16.สำขำสมุย 89 48 ใหเ้ช่ำช่วง 

17.สำขำเชียงใหม่ 30 100 ใหเ้ช่ำช่วง 

รวม 49,139 88   

หมำยเหตุ 1) สำขำรำมค ำแหง ส้ินสุดสัญญำ ตั้งแต่วนัท่ี  30 สิงหำคม 2560* เฉพำะพ้ืนท่ีภำยใตส้ัญญำเช่ำแบบมี
ค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำ ซ่ึงมิไดโ้อนไปท่ีกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

พืน้ทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

พืน้ที่ให้เช่า (ตรม.) 
(ไม่รวมพืน้ท่ีรายการระหว่างกัน) 

Occupancy Rate 
(%) 

1. สำขำรัชโยธิน 8,544 89% 

2. สำขำรังสิต 2,269 92% 

3. สำขำรัชโยธิน อเวนิว 8,314 72% 

รวม 19,127 82% 

  

 4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 

พ้ืนท่ีให้เช่ำเปิดเป็นร้ำนคำ้สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือร้ำนคำ้เช่ำท่ีท ำสัญญำเช่ำระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี 
และร้ำนคำ้เช่ำท่ีท ำสัญญำเช่ำระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จำกจ ำนวนพ้ืนท่ี 49,139 ตำรำงเมตร ไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำร
ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 

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

 4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 4.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 
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เน่ืองจำกลกัษณะเด่นของพ้ืนท่ีให้เช่ำอยูใ่นสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เป็นกลยทุธ์กำรขำยในตวัท่ีท ำ
ใหก้ำรขำยพ้ืนท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืนตลอดมำในทุกสำขำ ทั้งน้ีเน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้และจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยใน
สำขำเป็นประเดน็พิจำรณำหลกัท่ีเจำ้ของร้ำนคำ้เลือกท่ีจะเปิดสำขำตำมสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลูกคำ้ท่ีเช่ำพ้ืนท่ีภำยในสำขำ จะตอ้งเป็นร้ำนคำ้ระดบัแนวหนำ้ท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำวำ่มีสินคำ้และบริกำร

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

ค. ช่องทางการจ าหน่าย 
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด ำเนินกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโดยผ่ำนทีมงำนขำยพ้ืนท่ี เขำ้เสนอรูปแบบ และจุดเด่น

ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  โดยมีจ ำนวนลูกคำ้และฐำนลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในสำขำเป็นจุดขำยส ำคญั ประกอบกบั
ภำพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นตรงเป้ำหมำยกลุ่มผูม้ำใชบ้ริกำรภำยในอำคำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทำงเลือกของเจำ้ของ
กิจกำรในกำรลงทุน นอกจำกน้ีในปี 2557 บริษทัฯ ยงัมีกำรปรับพ้ืนท่ีบริเวณภำยนอกอำคำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์สำขำรัช
โยธิน ให้กลำยเป็นแหล่งศูนยก์ำรคำ้ท่ีทนัสมยั มีกำรตกแต่งสถำนท่ีให้เป็นแบบสไตลน์ำนำชำติ โดยใชช่ื้อวำ่ Center Point 
@ Major Ratchayothin มีร้ำนคำ้ ศูนยร์วมแฟชัน่ สถำนเสริมควำมงำม ร้ำนอำหำรมำกกวำ่ 200 ร้ำนคำ้  และยงัมีลำนกิจกรรม
อเนกประสงค์กลำงแจง้ ไวส้ ำหรับจดักิจกรรม ตลำดนัดมือสอง หรือมินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย แมใ้นช่วงปลำยเดือนมีนำคม 
2559 ไดมี้โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ ซ่ึงโครงกำรคำดว่ำจะเปิดให้ใชบ้ริกำร
ภำยในปี 2563 ในช่วงเวลำน้ียงัส่งผลใหร้ำยไดข้องร้ำนคำ้เช่ำลดลง อยำ่งไรกต็ำมบริษทัคำดวำ่เม่ือโครงกำรแลว้เสร็จ จะท ำ
ใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกพ้ืนท่ีเช่ำเติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ดว้ยควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสำขำของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ดว้ย
ประสบกำรณ์กำรเปิดสำขำท่ีผำ่นมำ แมว้ำ่จะมีบำงสำขำท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยก์ำรคำ้และบำงสำขำตั้งอยูใ่นศูนยก์ำรคำ้ ลูกคำ้
พ้ืนท่ีเช่ำของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ยงัคงใหค้วำมเช่ือมัน่ท่ีจะเปิดและขยำยสำขำตำมไปกบัสำขำใหม่ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งพ้ืนท่ีภำยในศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ ในวนัน้ียงัขำดแคลนและมีจ ำนวนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงเร่ิมเกิดกำรลงทุน
ศูนยก์ำรคำ้ใหม่ข้ึนในเขตพ้ืนท่ีต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 

 
 4.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

   -ไม่มี- 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    
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 5.  ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทส่ือภำพยนตร์ภำยใตบ้ริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นกำรรวมกนัของธุรกิจ จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิ ภำพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ผลิตภำพยนตร์ไทย และส่ือภำพยนตร์
ต่ำง ๆเพ่ือฉำยผำ่นโรงชั้นน ำของประเทศไทย พร้อมทั้งจ ำหน่ำยลิขสิทธิผำ่นทำงส่ือโทรทศัน์ในรูปแบบของ Free TV และ
ระบบ Pay TV ซ่ึงถือเป็นกำรรวมกนัตั้งแต่ตน้น ้ำถึงปลำยน ้ำ โดยธุรกิจดงักล่ำวไดส่้งเสริมรำยไดแ้ก่ธุรกิจหลกัของบริษทั  

 5.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

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

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

อุตสำหกรรมส่ือภำพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ดว้ยแนวโน้มของโรงภำพยนตร์ท่ี
ขยำยตวัเพ่ิมข้ึน รวมถึงส่ือทีวีดิจิตอล และส่ือออนไลน์ต่ำงๆ ท่ีเกิดใหม่เพ่ือทดแทนส่ือวีซีดี และดีวีดีท่ีมีแนวโนม้จะปรับตวั
ลดลง ท ำให้เขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ำกและเร็วข้ึน ท ำให้บริษทัจัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์มีกำรแข่งขนักนัสูง ไม่ว่ำจะเป็นกำร
คดัเลือกภำพยนตร์ท่ีน่ำสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บควำมนิยมเม่ือเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ ตลอดจนมีกำรวำงแผน
กำรตลำด กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบท่ีหลำกหลำย 

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

และเน่ืองด้วยอุตสำหกรรมของธุรกิจผลิตภำพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะ
ภำพยนตร์ไทยในปัจจุบนั ประกอบกบั ผูผ้ลิตภำพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภำพมีจ ำนวนผูข้ำยน้อยรำยและภำวะกำรแข่งขนัใน
ตลำดผลิตภำพยนตร์ไม่สูงมำก ส่งผลต่อแนวโนม้ของธุรกิจผลิตภำพยนตร์ให้ไปในทิศทำงท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองตำมไปดว้ย 
บริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของแนวโนม้ธุรกิจภำพยนตไ์ทย ดงันั้นจึง
จดัตั้งบริษทั เอม็เทอร์ต้ีไนนท ์สตูดิโอ จ ำกดั (M39)  บริษทั ทำเลน้ท ์วนั จ ำกดั และบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีสร้ำงภำพยนตร์ท่ีมีคุณภำพป้อนเขำ้สู่ตลำดทั้งไทยและต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมรำยไดท่ี้มัน่คงใหบ้ริษทัต่อไป 
  

 5.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (3) ปัจจยัควำมเส่ียง หนำ้ 54  

3. ปัจจัยความเส่ียง 

ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนำมของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยสำมำรถประเมินปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนได้
ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากการพึง่พาภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 
ผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ในฐำนะของผูฉ้ำยภำพยนตร์จ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยค่อนขำ้งสูง หำก

บริษทัไม่สำมำรถหำภำพยนตร์เพ่ือน ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ได ้ส่งผลให้บริษทัสูญเสียรำยได ้ เน่ืองจำกเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ส ำคญัในกำรก่อให้เกิดรำยไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 73 ของรำยไดท้ั้งหมด   รำยไดห้ลกัของโรงภำพยนตร์มำ
จำกกำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์ โดยรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยตัว๋เขำ้ชมภำพยนตร์จะข้ึนอยูก่บัจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำย 
และระดบัควำมนิยมของภำพยนตร์แต่ละเร่ือง อยำ่งไรก็ตำม โรงภำพยนตร์เป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์อนัดบัแรก 
และมีควำมส ำคญัสูงท่ีสุด เจำ้ของ และผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ จ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำโรงภำพยนตร์ในกำรฉำยภำพยนตร์ เพ่ือเป็น
ใบเบิกทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยในรูปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดงันั้นกำรท ำธุรกิจระหว่ำงผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์ 
ผูผ้ลิตภำพยนตร์ และบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์ จึงมีลกัษณะเก้ือกูลกนั ทั้งน้ีเพ่ือเป้ำหมำยกำรเติบโตของทั้งสอง
ธุรกิจร่วมกนัท ำใหค้วำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยในโรงภำพยนตร์ลดนอ้ยลง  

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 702 (ส่วนแบ่งตลำดจะวดัจำกยอดขำย 
ตัว๋ภำพยนตร์แต่ละเร่ือง) ซ่ึงถือเป็นผูน้ ำตลำดอนัดบั 1 นบัเป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจต่อรองของบริษทักบัเจำ้ของและผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์มำกข้ึน นอกจำกน้ีกำรท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์และท ำกำรตลำดผำ่นบริษทั เอม็ พิคเจอร์ 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยงัไดส้นบัสนุนกำรผลิตและพฒันำภำพนตร์ไทยสู่อุตสำหกรรมภำพยนตร์มำก
ข้ึนจำกบริษทัในเครือและพนัธมิตรท่ีมีควำมช ำนำญ ท ำให้บริษทัลดควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำภำพยนตร์จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์ลงในช่วงเวลำท่ีไม่มีภำพยนตร์ฟอร์มยกัษจ์ำกฮอลลีวูด้เขำ้ฉำยในประเทศ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยท่ีจะรักษำสัมพนัธภำพทำงธุรกิจระยะยำวกบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลิตภำพยนตร์และผูป้ระกอบกำรโรงภำพยนตร์จะตอ้งพ่ึงพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น 
บริษทัจะท ำควำมตกลงกบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ตั้งแต่กำรวำงแผนในกำรผลิตภำพยนตร์ตั้งแต่ตน้ ท ำให้บริษทัสำมำรถบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมธุรกิจโรงภำพยนตร์นั้น ปัจจุบนัโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะมีฐำนะเป็นผูน้ ำใน
วงกำรทั้งในดำ้นสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีกำรขยำยสำขำใหม่และปรับปรุงสำขำเดิมใหมี้รูปลกัษณ์ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
โดยกำรลงทุนขยำยสำขำใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone ห้ำงสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด และห้ำงคำ้ปลีกขนำดใหญ่ 
เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ให้ครอบคลุมทุกระดบัควำมตอ้งกำร แต่กำรเพ่ิมข้ึนของสำขำและกำรเติบโตของโรงภำพยนตร์คู่แข่ง 
ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจกำรของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อำทิเช่น สัดส่วนรำยได้ลดลง ,เกิดกำรเปรียบเทียบทั้ งในเชิง
สภำพแวดลอ้มและกำรบริกำร เป็นตน้ บริษทัตระหนกัดีถึงกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึน จึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำร
สร้ำงและรักษำฐำนลูกค้ำ ด้วยกำรวำงกลยุทธ์กำรตลำดท่ีต่อเน่ืองและน ำเสนอบริกำรเพ่ือควำมบันเทิงท่ีมำกกว่ำ 

                                           

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

ในอีกดำ้นหน่ึงคู่แข่งท่ีส ำคญัของธุรกิจโรงภำพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดีและส่ือออนไลน์ ทั้งถูกกฎหมำยและ
ผิดกฎหมำย  ท่ีมีกำรผลิตมำกข้ึน อนัมีผลมำจำกอำยกุำรฉำยภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์ท่ีสั้นลง ซ่ึงอำจสร้ำงผลกระทบต่อ
รำยไดแ้ละกำรเติบโตของธุรกิจโรงภำพยนตร์ แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นนยัส ำคญั ทั้งน้ีเน่ืองจำกบริกำรท่ีน ำเสนอในสำขำของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ท ำให้ลูกคำ้ท่ีมำใช้บริกำรไดรั้บควำมบันเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือไปจำกกำรมำเพียงเพื่อชมภำพยนตร์ 
นอกจำกน้ีในดำ้นกำรปรำบปรำมส่ือผิดกฎหมำยดังกล่ำว รัฐบำลทุกชุดไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัปัญหำน้ี ดว้ยกำรด ำเนิน
มำตรกำรเร่งปรำบปรำมอยำ่งเขม้งวดและมีควำมคืบหนำ้อยำ่งเป็นรูปธรรม มีผลท ำใหส่ื้อผดิกฎหมำยลดลงเป็นอยำ่งมำก  

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 
ในปี 2561 บริษทัฯมีโครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมประมำณ 80-90 โรง โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดวำ่จะใชป้ระมำณ 900 ลำ้น
บำท โดยใชเ้งินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ/หรือ กำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสด
จำกกำรด ำเนินงำน  

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

อยำ่งไรกต็ำม หำกระยะเวลำคุม้ทุนไม่เป็นไปตำมท่ีคำด บริษทักจ็ะพิจำรณำปรับเพ่ิมหรือลดจ ำนวนโรงภำพยนตร์ 
ปรับจ ำนวนเลนโบวล่ิ์ง  ปรับจ ำนวนพ้ืนท่ีเช่ำ หรือปรับค่ำเช่ำพ้ืนท่ี ให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ โดยกำรลงทุนสำขำใหม่
ทุกแห่งจะใชม้ำตรกำรเดียวกนัน้ีในกำรพิจำรณำและด ำเนินงำน จำกกำรร่วมลงทุนกบับริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) และกำรขยำยสำขำผ่ำนห้ำงสรรพสินคำ้และห้ำงคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ยงัช่วยให้บริษทัทรำบถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหาร 
เน่ืองดว้ยกิจกำรเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ก่อตั้งและประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยทีมงำนบริหำรของนำย

วิชำ พูลวรลกัษณ์ ผูก่้อตั้งกิจกำร เสมือนวำ่กิจกำรตอ้งพ่ึงพำช่ือเสียงและประสบกำรณ์ของผูก่้อตั้งเท่ำนั้น อีกทั้งบริษทัอำจมี
ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีกลุ่มผูก่้อตั้งอำจลดสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัลงหรือออกจำกกำรเป็นผูบ้ริหำรในกิจกำร จะส่งผลให้
เสียควำมสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตภำพยนตร์ และสูญเสียควำมเช่ือมัน่ในบริษทั ท ำให้ส่งผลกระทบกบัรำยไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั ซ่ึง
ควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นไปไดย้ำกมำกเม่ือพิจำรณำถึงควำมเป็นเจำ้ของและควำมผูกพนัท่ีนำยวิชำ พูลวรลกัษณ์ ไดส้ร้ำง
กิจกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองตลอดมำ และมีควำมตั้งใจท่ีจะประกอบกิจกำรให้เติบโตต่อไปในฐำนะ
ของผูบ้ริหำรและผูก่้อตั้งซ่ึงยงัผกูพนักบัธุรกิจอยำ่งลึกซ้ึง  
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อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนงำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำง
ผูบ้ริหำรรุ่นใหม่ในกำรบริหำรกิจกำรของกลุ่มบริษทั กบัทั้งผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์ทำงดำ้นธุรกิจภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์อย่ำงมำก จึงส่งผลให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
ทำงดำ้นน้ีได ้

ความเส่ียงทางด้านอคัคภีัย 
บริษทัอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอคัคีภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดด ำเนินกำร ท ำให้สูญเสียรำยได ้อย่ำงไรก็ตำม

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

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 
สถำนกำรณ์กำรก่อควำมไม่สงบภำยในประเทศยงัมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทับำ้ง เช่น 

ผูเ้ขำ้ชมลดลง รำยไดล้ดลง แต่มิไดมี้นัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัคงให้ควำมส ำคญักบันโยบำยรักษำควำมปลอดภยั
อยำ่งรัดกุมและเขม้งวด กำรติดตำมข่ำวสำรและมำตรกำรเฝ้ำระวงัอยำ่งใกลชิ้ดยงัคงถูกน ำมำใชเ้พ่ือเป็นกำรป้องกนัและลด
โอกำสท่ีจะเกิดเหตุวุน่วำยต่ำงๆในสำขำท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษทั ตลอดจนมีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะรับมือกบั
เหตุต่ำงๆอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีรวมไปถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอำวุธและกลอ้งวงจรปิดเพ่ิมเติมในทุกสำขำของบริษทั เพ่ือ
ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ความเส่ียงอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรคำดกำรณ์ของบริษทั บริษทัไดมี้กำรจดัท ำแผนควำมต่อเน่ืองทำง

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (5) ขอ้พิพำททำงกฎหมำย หนำ้ 57  

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สรุปรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 สิทธิการเช่าที่ดิน 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่ำตำม
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท 1. เช่ำระยะเวลำ 28 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. เช่ำระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2567 6.25 

งำมวงศว์ำน-แครำย เช่ำระยะเวลำ 21 ปี 4 เดือน 10 วนั ส้ินสุดปี 
2573 

15.69 -ไม่มี- 

4.2 อาคาร 

สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขมุวิท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 131.76 -ไม่มี- 

รัชโยธิน 1. รัชโยธิน เรียลต้ี 0.49 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์รัชโยธิน เรียลต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 0.89 -ไม่มี- 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน-แครำย เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 406.55 -ไม่มี- 

4.3 สิทธิการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่ำตำม
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 30 ปี ส้ินสุดปี 2581 23.13 -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่ำตำม
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

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

ป่ินเกลำ้ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2573  

(เพชรป่ินเกลำ้)  

34.16 -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 5 ปี ส้ินสุดปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บำงนำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 6 ปี ส้ินสุดปี 2561  -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

ลำดพร้ำว เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำโรง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปีส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีรำชำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 17 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงใหม่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุด ปี 2563 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หวัหิน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

พิษณุโลก เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564          -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 26 ปี 6 เดือน ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั 
นครศรีธรรมรำช 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 7 ปี  7 เดือน ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

เมโทรโพลิส เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี  2565  

(พ้ืนท่ีเช่ำ) 

51.17 -ไม่มี- 

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

โรบินสัน สระบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่ำตำม
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

พำรำไดซ์ พำร์ค เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี 5 เดือน ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

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

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

เซ็นทรัลป่ินเกลำ้ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสัน
สมุทรปรำกำร 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสันร้อยเอด็ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสันมุกดำหำร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอนศรีนครินทร์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

อุบลรำชธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 3.67 -ไม่มี- 

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

เชียงรำย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

บำงกะปิ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสันเพชรบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสุโขทยั เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสันก ำแพงเพชร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุดรธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่ำตำม
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

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

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

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

เซ็นทรัล 
อุบลรำชธำนี 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หำดใหญ่ 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สระบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 18 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

โลตสับำ้นโป่ง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ท๊อปพิจิตร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 12 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสับำงใหญ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

ฉะเชิงเทรำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี 10 เดือน ส้ินสุดปี  
2572 

4.51 -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวลิล ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

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

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

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

ก ำแพงเพชร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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อยธุยำซิต้ีปำร์ค เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิมำย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสัย เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสตูล เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัท่ำทอง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีจนัทบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  

(โรงภำพยนตร์) 

108.89 -ไม่มี- 

 (โรงภำพยนตร์ IMAX) 16.33 -ไม่มี- 

  (โบวล่ิ์ง) 36.24 -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี 7 เดือน ส้ินสุดปี 2574 
(โรงภำพยนตร์) 

65.51 -ไม่มี- 

  (โบวล่ิ์ง) 19.34 -ไม่มี- 

โลตสัสำมพรำน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัยโสธร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิจิตร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันครปฐม เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สิชล เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 17 ปี ส้ินสุดปี 2576 14.08 -ไม่มี- 

โลตสัแม่สอด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันครสวรรค ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัหนองบวัล ำภู เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัแกลง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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โลตสั สงขลำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสุพรรณบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2577 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 114.25 -ไม่มี- 

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

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

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

สำมเสน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปีส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

บ๊ิกซีสมุทรปรำกำร เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พะเยำ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันำดี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บลูพอร์ต หวัหิน เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 57.35 -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบำ้นไผ ่ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจ่มฟ้ำ ล  ำพนู เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีร้อยเอด็ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุพรรณบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีนครพนม เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีศรีมหำโพธิ
(ปรำจีนบุรี) 

เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

เมกำ ซีนีเพลก็ซ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 28 ปี 1 เดือน ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีรำชบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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บ๊ิกซีระนอง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบุรีรัมย ์ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีล ำปำง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีล ำพนู เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีโครำช 2 เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีปทุมธำนี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวงัน ้ ำเยน็ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบำ้นดุง เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีด่ำนขนุทด เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีท่ำตะโก เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุวรรณภูมิ เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวเิชียรบุรี เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 
บ๊ิกซีน ้ำยนื เช่ำพ้ืนท่ีระยะเวลำ 30 ปี ส้ินสุดปี 2590 4.94 -ไม่มี- 

หมำยเหตุ  สำขำรำมค ำแหง ส้ินสุดสัญญำ 30 สิงหำคม 2560 

 

4.4 อุปกรณ์ 

4.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนกิจกำรโรงภำพยนตร์ประกอบดว้ย โครงสร้ำงของโรงภำพยนตร์ งำนตกแต่ง งำน
เกำ้อ้ี งำนสเตเดียมยกระดบัพ้ืน งำนระบบเสียง เคร่ืองฉำย งำนโครงจอ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงภำพยนตร์ มีมูลค่ำตำม
บญัชี ณ 31 ธนัวำคม 2560 รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 5,710 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ป่ินเกลำ้ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

รัชโยธิน เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

รังสิต เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

พระรำม 3 เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เชียงใหม่ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บำงนำ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บำงกะปิ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

พำรำไดซ์ พำร์ค เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

พระรำม 2 เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

นครสวรรค ์ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

นนทบุรี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ฉะเชิงเทรำ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

อุดรธำนี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

อุบลรำชธำนี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เพชรเกษม เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

หวัหิน เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

สมุย เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

พิษณุโลก เจำ้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ส ำโรง เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

พทัยำ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ชลบุรี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

กระบ่ี เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

ศำลำยำ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

อยธุยำ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เพชรบูรณ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

ธญับุรี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โลตสับำ้นโป่ง เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ศรีนครินทร์ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

อมตะนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน-แครำย เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บ๊ิกซีมหำชยั เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

สระบุรี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

สำมเสน เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ก ำแพงเพชร เจำ้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เชียงรำย เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เซ็นทรัล พิษณุโลก เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บ๊ิกซีจนัทบุรี เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เมกำซีนีเพลก็ซ์ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

นครศรีธรรมรำช เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บ๊ิกซีร้อยเอด็ เช่ำระยะยำว /  เจำ้ของ / บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โลตสั นครสวรรค ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลรำชธำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัล ำภู เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสัน สกลนคร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะสกำย อยธุยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสัน สระบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หำดใหญ่ 

เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

โลตสั สุพรรณบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั บำงใหญ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นครพนม เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีศรีมหำโพธิ
(ปรำจีนบุรี) 

เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พงังำ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสันมุกดำหำร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสันร้อยเอด็ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสันสมุทรปรำกำร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอำร์ต เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีน่ำน เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สหไทย สุรำษฏธ์ำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น 1 เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะ พรอมำนำด เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวลิล ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีรำชบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พะเยำ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีระนอง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสตูล เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสันครปฐม เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสันำดี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

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

บลูพอร์ต หวัหิน เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีล ำปำง เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสัย เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบำ้นไผ ่ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แจ่มฟ้ำ ล  ำพนู เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสิชล เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัประจวบคีรีขนัธ์ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสำมพรำน เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสันเพชรบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีโครำช เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีปทุมธำนี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสุโขทยั เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัยโสธร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีด่ำนขนุทด เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวงัน ้ ำเยน็ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสันก ำแพงเพชร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุวรรณภูมิ เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพิจิตร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ทอ็ปส์พิจิตร เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวเิชียรบุรี เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / สยำม ซีนีเพลก็ซ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

กรุงเทพ ไอแมกซ์ เจำ้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์  -ไม่มี- 

ศรีรำชำ เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ซีคอน เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 
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ฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ซีคอนบำงแค เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ลำดพร้ำว เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

เซ็นทรัล ป่ินเกลำ้ เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โครำช เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

ออ้มใหญ่ เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โลตสั ขอนแก่น เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โลตสั แม่สอด เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

โลตสั สงขลำ เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสั นครศรีธรรมรำช เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธำนี 1 เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัสุรำษฏร์ธำนี เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

ไดอำน่ำ หำดใหญ่ เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

อยธุยำ ซิต้ีปำร์ค เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัพิมำย เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสมุทรปรำกำร เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บ๊ิกซีล ำพนู เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีน ้ำยนื เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบำ้นดุง เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัท่ำทอง เช่ำระยะยำว /เจำ้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ มีภำระผกูพนัเฉพำะเคร่ืองฉำย* 

บ๊ิกซีท่ำตะโก เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

* บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั มีสญัญำเช่ำซ้ือเคร่ืองฉำยดิจิตอล จ ำนวน 210 เคร่ืองกบัแฟคเตอรี แอนด ์อีควปิเมนท ์กสิกร

ไทย ส้ินสุดสญัญำเช่ำในเดือน กรกฎำคม 2562 

4.4.2 อุปกรณ์โบว์ลิง่  ห้องคาราโอเกะ และลานสเกต็น า้แข็ง 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนกิจกำรโบวล่ิ์งประกอบดว้ย อุปกรณ์โบวล่ิ์ง และเคร่ืองตกแต่ง มีมูลค่ำตำมบญัชี ณ 
31 ธนัวำคม 2560 รวมจ ำนวน 544 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ป่ินเกลำ้ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รังสิต เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อุดรธำนี เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เจำ้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เอสพลำนำด เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เมกำซีนีเพลก็ซ์ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

พทัยำ เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ชลบุรี เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน-แครำย เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
เชียงใหม่ 

เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 
หำดใหญ่ 

เจำ้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งำนระบบสำธำรณูปโภครวมถึง งำนระบบลิฟท์ บันไดเล่ือน และอำคำรท่ีจอดรถด้วย มีมูลค่ำตำมบัญชี ณ  
31 ธนัวำคม 2560 รวมจ ำนวน  96 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

สุขมุวิท เจำ้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส,บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจำ้ของ / รัชโยธิน แมเนจเมน้ท(์ร้ำนคำ้เซง้),
บริษทัฯ 

-ไม่มี- 

รังสิต เจำ้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส (ร้ำนคำ้เซง้) -ไม่มี- 

งำมวงศว์ำน แค
รำย เจำ้ของ / เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส -ไม่มี- 
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สำขำ ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภำระผกูพนั 

พระรำม 2 เจำ้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยำมพำรำกอน เจำ้ของ / สยำมซีนีเพลก็ซ์ -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจำ้ของ / อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

สรุปสาระส าคญัของสัญญา 

สำระส ำคญัของสัญญำเช่ำท่ีดิน/อำคำร 

1.สาขาสุขุมวทิ 
ฉบบัท่ี 1   
ผูใ้หเ้ช่ำ : นำงสุภำ โพธิรัตนงักลู, นำยชำญวฒิุ โพธิรัตนงักรู, นำงสุภำวรรณ รัตนมงัคละ, 

นำงอรวรรณ เท่ียงธรรม, นำยชุติภทัร โพธิรัตนงักูร, นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ,์ และ
นำงกณัณิกำ วโิรจน์วธัน์   

ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
วนัท่ีท ำสัญญำ : 19 เมษำยน 2539 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 28 ปี นบัจำกวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2539 – 4 มิถุนำยน 2567 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ต ำบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนำดพ้ืนท่ี 1-0-76 ไร่ 
หมำยเหตุ : ส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือสัญญำน้ีเลิกกนัไปไม่วำ่

ดว้ยเหตุใดกต็ำม 
ฉบบัท่ี 2   
ผูใ้หเ้ช่ำ : นำงสุภำ โพธิรัตนงักูล (ผูท้รงสิทธิเกบ็กิน), นำยชำญวฒิุ โพธิรัตนงักูร,  

นำงสุภำวรรณ รัตนมงัคละ, นำงอรวรรณ เท่ียงธรรม, นำยชุติภทัร โพธิรัตนงักรู, 
นำงกณัณิกำ วโิรจน์วธัน์ และ นำงจุฑำทิพ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
วนัท่ีท ำสัญญำ : 19 เมษำยน 2539 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 28 ปี นบัจำกวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2539 – 4 มิถุนำยน 2567 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ต ำบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนำดพ้ืนท่ี 1-1-83 ไร่ 
หมำยเหตุ : ส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือสัญญำน้ีเลิกกนัไปไม่วำ่

ดว้ยเหตุใด 
ฉบบัท่ี 3   
ผูใ้หเ้ช่ำ : ร้ำนสหกรณ์ กรุงเทพ จ ำกดั โดยนำยฉำยศิลป์  เช่ียวชำญพิพฒัน์ กบันำงอุรุวรรณ  

ชูทรัพย ์  
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ผูเ้ช่ำ : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
วนัท่ีท ำสัญญำ : 9 มกรำคม 2547 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 20 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ วนัท่ี 5 เมษำยน 2547 – 4 เมษำยน 2567 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 7584 ,7586,7587,7394 เน้ือท่ี 3 ไร่ 21 ตำรำงวำ ตั้งอยูท่ี่ แขวงพระ

โขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
2.สาขางามวงศ์วาน-แคราย 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก–ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั   
ผูเ้ช่ำ : เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 
วนัท่ีท ำสัญญำ : 24  มีนำคม 2551 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 21 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัจำกวนัท่ี 28 ตุลำคม 2551 
รำยละเอียดท่ีดินเช่ำ : โฉนดเลขท่ี 1995 เลขท่ีดิน 4  และ โฉนดเลขท่ี 213114 เลขท่ีดิน 5 ต ำบลบำงซ่ือ 

อ.เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   
ขนำดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 

3.สาขารัชโยธิน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1839 ถ.พหลโยธิน  แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
วนัท่ีเร่ิมสัญญำ :  26 มิถุนำยน  2550 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 10,969.84 ตรม.(โรงภำพยนตร์) / 4,651.61 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

4.สาขารังสิต 
ผูใ้หเ้ช่ำ : กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
ท่ีตั้ง : 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 12130 
วนัท่ีเร่ิมสัญญำ : 26 มิถุนำยน  2550 
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ : 15 ปี  
เน้ือท่ี : 8,477 ตรม.(โรงภำพยนตร์) / 3,922 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

5.สาขาป่ินเกล้า  
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เพชรป่ินเกลำ้ จ ำกดั (ถือหุน้โดยคุณสมเวียง พลูวรลกัษณ์ มำรดำ คุณวชิำ 

พลูวรลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวยีงไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั
ฯ ) 

ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กทม. 
วนัท่ีเร่ิมสัญญำ : 1 เมษำยน 2548 
ระยะเวลำ : 25 ปี นบัจำก จำกวนัใหเ้ปิดบริกำร 
เน้ือท่ี : 5,311.45 ตรม. (โรงภำพยนตร์) / 2,357.43 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 
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6.สาขาเชียงใหม่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ เชียงใหม่ จ ำกดั  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ถนนววัลำย ต ำบลหำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

ระยะเวลำสัญญำ : 3 ปี / 10 มีนำคม 2560- 9 มีนำคม 2563   
เน้ือท่ี : 5,244 ตรม. 

7.สาขาพระราม 3 
ผูใ้หเ้ช่ำ : กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัล

พฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : ชั้น 7-8 ของอำคำรศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรัล พลำซำ พระรำม 3 
ระยะเวลำสัญญำ : 6 ปี / 1 พฤษภำคม 2555-30 เมษำยน 2561 
เน้ือท่ี : 6,530 ตร.ม. 

8.สาขาบางนา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เซ็นทรัลเพลยแ์ลนด ์จ ำกดั  
ผูเ้ช่ำ  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 1091 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ ชั้น 6 หมู่ท่ี 12 ถ.บำงนำ-ตรำด 

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ  กรุงเทพฯ 10260 
ระยะเวลำสัญญำ : 6 ปี / 27 กรกฎำคม  2555-26 กรกฎำคม 2561 
เน้ือท่ี : 5,928.50 ตรม. 

9.สาขาบางกะปิ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 3109  อำคำรโลตสั ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำบำงกะปิ ชั้น 3 ถนนลำดพร้ำว คลอง

จัน่ บำงกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
ระยะเวลำสัญญำ : 24 ปี / 4 ตุลำคม 2545-3 ตุลำคม 2569 
เน้ือท่ี : 6,685 ตรม. 

10.สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั พำรำไดซ์ พำร์ค จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอำคำรพำรำไดซ์ พำร์ค  
ระยะเวลำสัญญำ : 12 ปี 5 เดือน/ 1 มกรำคม 2553-31 พฤษภำคม 2566 
เน้ือท่ี : 5,523 ตรม. 
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11.สาขาพระราม 2 
ผูใ้หเ้ช่ำ : กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 128 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพระรำม 2 ชั้น 4 ถนนพระรำมท่ี 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
ระยะเวลำสัญญำ : 6 ปี / 5 ธนัวำคม 2555 - 4 ธนัวำคม 2561 
เน้ือท่ี : 5,175.30 ตรม. 

12.สาขานครสวรรค์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. นิภำพรพฒัน์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 320/11 อำคำรศูนยก์ำรคำ้วี-สแควร์ พลำซำ ชั้น 3  ถนนสวรรคว์ถีิ 

ต ำบลปำกน ้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 
ระยะเวลำสัญญำ : 5 ปี / 1 กรกฎำคม 2556 – 30 มิถุนำยน 2561 
เน้ือท่ี : 6,952 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : เม่ือครบ 10 ปี ต่อสัญญำไดอี้ก 5 ปีโดยตอ้งมี หนงัสือแจง้ต่ออำยสุัญญำไม่นอ้ย

กวำ่ 3 เดือนก่อนสัญญำจะครบก ำหนด 
13.สาขานนทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.กรุงสยำมเซ็นเตอร์วิว 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 5/81  อำคำรศูนยก์ำรคำ้ริเวอร์มอลลพ์ล่ำซ่ำ ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงครำม  

ต.สวนใหญ่  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 14 สิงหำคม 2546 – 13 สิงหำคม 2561 
เน้ือท่ี : 4,566 ตำรำงเมตร 

14.สาขาฉะเชิงเทรา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 9/2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เอสเอฟฉะเชิงเทรำ ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง  

ต.หนำ้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 
ระยะเวลำสัญญำ : 24 ปี 10 เดือน / 1 เมษำยน 2547 – 31 มกรำคม 2572 
เน้ือท่ี : 6,868 ตำรำงเมตร 

15.สาขาอุดรธานี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ ( สำขำอุดรธำนี) 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั 
ท่ีตั้ง : 277/1-3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ  ถนนประจกัษศิ์ลปำคม 
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ต ำบลหมำกแขง้  อ.เมืองอุดรธำนี  จ.อุดรธำนี 41000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 27 มีนำคม 2555 – 26 มีนำคม 2570 
เน้ือท่ี : 6,330 ตำรำงเมตร(โรงภำพยนตร์) / 2,550 ตำรำงเมตร(โบวล่ิ์ง) 

16.สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.สยำม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมู่ท่ี 7 ถ.รำมอินทรำ แขวง/เขตคนันำยำว  

กรุงเทพมหำนคร 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี / 30 มีนำคม 2558 – 29 มีนำคม 2568  
เน้ือท่ี : 7,924.75 ตำรำงเมตร 

17.สาขาอุบลราชธานี 
 
 
 

 

 
18.สาขาหัวหิน  

ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้หวัหิน มำร์เกต็วลิเลจ ชั้นท่ี 3 ถ.เพชรเกษม  

ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  18 กมุภำพนัธ์ 2549 – 17 กมุภำพนัธ์ 2564 
เน้ือท่ี : 3,967 ตำรำงเมตร  

19.สาขาสมุย 
  ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1/7 หมู่ท่ี 6 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำสมุย ชั้น 1 หมู่ท่ี 6 ต ำบลบ่อผดุ  

อ.เกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี 84320 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  5 พฤษภำคม 2549 – 4 พฤษภำคม 2564 
เน้ือท่ี : 2,046 ตำรำงเมตร 

20.สาขาแจ้งวัฒนะ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 อำคำรดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ท่ี 1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.ยิง่เจริญปำร์ค 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : พ้ืนท่ีชั้น 3 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ SK SHOPPING  PARK  เลขท่ี 105 ต.ในเมือง 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี  
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี /  6 สิงหำคม 2548 – 5 สิงหำคม 2568 
เน้ือท่ี : 2,520  ตำรำงเมตร 
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ระยะเวลำสัญญำ : 12 ปี  /  7 กรกฎำคม 2550 – 31 ธนัวำคม 2562   
เน้ือท่ี : 4,753 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 28 สิงหำคม 2549 (ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิด

ด ำเนินกำรปี 2550) 
21.สาขาพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 909 อำคำรเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพิษณุโลก ชั้น 1,2 

หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต ำบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
65000 

ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  15 กนัยำยน 2549 – 14 กนัยำยน 2564 
เน้ือท่ี : 1,715 ตำรำงเมตร 

22.สาขาเอสพลานาด 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 99 อำคำรเอสพลำนำด ชั้น2-5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
ระยะเวลำสัญญำ : 24 ปี 7 เดือน  /  14 ธนัวำคม 2549 – 4 สิงหำคม 2574  
เน้ือท่ี : 10,325 ตำรำงเมตร(โรงภำพยนตร์) , 828.20 ตำรำงเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 14 ธันวำคม 2549 ธุรกิจโบว์ล่ิงเปิด

ด ำเนินกำร 25 กุมภำพนัธ์  2550 
23.สาขาส าโรง 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. อิมพีเรียล พลำซ่ำ จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี1 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดั

สมุทรปรำกำร 10270 
ระยะเวลำสัญญำ : 3 ปี /  1 พฤศจิกำยน 2558-31 มีนำคม 2562 
เน้ือท่ี : 10,823.82 ตำรำงเมตร 

24.สาขาพทัยา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 
ผูเ้ช่ำ – โรงภำพยนตร์ :  บริษทัฯ  
ผูเ้ช่ำ – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 
ท่ีตั้ง : 399/9 ชั้น 2-4 อำคำรดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  11 สิงหำคม 2550 – 10 สิงหำคม 2570   
เน้ือท่ี : 4,735 ตำรำงเมตร(โรงภำพยนตร์) / 2,410 ตำรำงเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 9 สิงหำคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 

11 สิงหำคม 2550 
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25.สาขาชลบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ – โรงภำพยนตร์ :  บริษทัฯ  
ผูเ้ช่ำ – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 
ท่ีตั้ง : 49/1 หมู่ท่ี 3 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี 20000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  11 ตุลำคม 2550 – 10 ตุลำคม 2570   
เน้ือท่ี : 4,184.12 ตำรำงเมตร(โรงภำพยนตร์) /1,450 ตำรำงเมตร(โบวล่ิ์ง) 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 11 ตุลำคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดด ำเนินกำร 

20 ตุลำคม 2550 
26.สาขากระบี่ 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 191 อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 2 หมู่ท่ี 12  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี  81000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  5 ธนัวำคม 2550 – 4 ธนัวำคม 2565 
เน้ือท่ี : 3,065 ตำรำงเมตร 

27.สาขาศาลายา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 99/14 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำศำลำยำ ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ต.บำงเตย  

อ.สำมพรำน  จ.นครปฐม  73110 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  25 มกรำคม 2551 - 24 มกรำคม 2566 
เน้ือท่ี : 2,546 ตำรำงเมตร 

28.สาขาอยุธยา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 80 หมู่ท่ี 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี สำขำอยธุยำ ชั้นท่ี 2 ต.บำ้นกรด อ.บำงปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยำ 13160 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 28 กมุภำพนัธ์ 2551 - 27 กมุภำพนัธ์ 2571 
เน้ือท่ี : 3,415 ตำรำงเมตร 

29.สาขาเพชรบูรณ์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 929 หมู่ท่ี 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำเพชรบูรณ์ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง อ.เมือง

เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
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ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 25 เมษำยน 2551-24 เมษำยน 2566 
เน้ือท่ี : 3,620 ตำรำงเมตร 

30.สาขาโลตสันวนคร 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 98/103  อำคำรเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 13  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธำนี 12120 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  11 กนัยำยน 2551-10 กนัยำยน 2566 
เน้ือท่ี : 3,600 ตำรำงเมตร 

31.สาขาธัญบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  :  บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 158/17 อำคำรบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.

ปทุมธำนี 12110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 8 สิงหำคม 2551-7 สิงหำคม 2571 
เน้ือท่ี : 3,288.73 ตำรำงเมตร 

32.สาขาโลตสับ้านโป่ง(ราชบุรี) 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง : 110  อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำบำ้นโป่ง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ้     

อ.บำ้นโป่ง  จ.รำชบุรี 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 19 กนัยำยน 2551-18 กนัยำยน 2571 
เน้ือท่ี : 3,050 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 25 กนัยำยน 2551 

33.สาขาศรีนครินทร์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ  
ท่ีตั้ง :  9  อำคำรเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่     

อ.สมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  28 พฤศจิกำยน 2551-27 พฤศจิกำยน 2566 
เน้ือท่ี : 3,393 ตำรำงเมตร 

34.สาขาอมตะนคร 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 700/75 หมู่ท่ี 5 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำอมตะนคร ชั้น 1  ต  ำบลคลองต ำหรุ 

อ.เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000 
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ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 21 ตุลำคม 2552-20 ตุลำคม 2567 
เน้ือท่ี : 3,348 ตำรำงเมตร 

35.สาขามหาชัย 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 79 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สำขำมหำชยั หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.

เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  1 เมษำยน 2553-31 มีนำคม 2573 
เน้ือท่ี : 3,140 ตำรำงเมตร 

36.สาขาสระบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. สุขอนนัต ์ปำร์ค 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ต ำบลปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  18000 
ระยะเวลำสัญญำ : 18 ปี / 8 เมษำยน 2553-7 เมษำยน 2571 
เน้ือท่ี : 3,927 ตำรำงเมตร 

37.สาขาสามเสน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. สุพรีม สำมเสน 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1024 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สุพรีม สำมเสน ถนนสำมเสน แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /30 สิงหำคม 2553-29 สิงหำคม 2578 
เน้ือท่ี : 4,198 ตำรำงเมตร 

38.สาขาก าแพงเพชร 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ต ำบลในเมือง อ.เมืองก ำแพงเพชร จงัหวดั

ก ำแพงเพชร 62000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 2 ธนัวำคม 2553-1ธนัวำคม 2573 
เน้ือท่ี : 2,477 ตำรำงเมตร 

39.สาขาเชียงราย 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. ซีพีเอน็ เชียงรำย 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 99/9 หมู่ท่ี 13 ต ำบลรอบเวยีง อ.เมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  30 มีนำคม 2554-29 มีนำคม 2569 
เน้ือท่ี : 3,365.93 ตำรำงเมตร 
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40.สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 9/99 หมู่ท่ี 5 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำพิษณุโลก  แขวงพลำยชุมพล อ.

เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  20 ตุลำคม  2554-19 ตุลำคม  2569 
เน้ือท่ี : 2,939.90 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ธุรกิจโรงภำพยนตร์เปิดด ำเนินกำร 22 ธนัวำคม  2554 

41.สาขาจันทบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ  : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1012 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2  ถนนท่ำแฉลบ ต ำบลตลำด อ.

เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี / 22 ธนัวำคม 2554-21 ธนัวำคม 2574 
เน้ือท่ี : 3,452 ตำรำงเมตร 

42.สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ.บำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

10540 
ระยะเวลำสัญญำ : 28 ปี 1 เดือน /  3 พฤษภำคม 2555-2 มิถุนำยน 2583 
เน้ือท่ี : 11,461 ตร.ม.(โรงภำพยนตร์) / 3,194.67 ตร.ม. (โบวล่ิ์ง) / 2,227.62 ตร.ม. (ไอซ์ส

เกต็) 
43.สาขานครศรีธรรมราช 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. นครรอยลัซิต้ี 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 1392 ถนนศรีปรำชญ ์ต ำบลท่ำวงั อ.เมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  13 ธนัวำคม 2555-12 ธนัวำคม 2570 
เน้ือท่ี : 2,593  ตำรำงเมตร 

44.สาขาร้อยเอด็ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 320 หมู่ท่ี 10 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ต ำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 
 

ระยะเวลำสัญญำ : 24 ปี  /  31 มกรำคม 2556-30 มกรำคม 2580 
เน้ือท่ี : 3,231  ตำรำงเมตร 
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45.สาขาโลตสั นครสวรรค์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 124/12 หมู่ท่ี 10 ต ำบลวดัไทร อ.เมืองนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 

ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  22 กมุภำพนัธ์ 2556 -21 กมุภำพนัธ์ 2576 
เน้ือท่ี : 2,575.70  ตำรำงเมตร 

46.สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เซ็นทรัลเวิลด ์
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 311 หมู่ท่ี 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พลำซ่ำ ต ำบลแจระแม 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  5 เมษำยน 2556- 4 เมษำยน 2571 
เน้ือท่ี : 4,657.84 ตำรำงเมตร 

47.สาขาโลตสั หนองบัวล าภู 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 36 หมู่ท่ี 2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั ต ำบลล ำภู 

อ.เมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู 39000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  10 เมษำยน 2556-09 เมษำยน 2576 
เน้ือท่ี : 3,000 ตำรำงเมตร 

48.สาขาโรบินสัน สกลนคร 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 88/8 อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน ชั้นท่ี 2 ถนนนิตโย 

แขวงธำตุเชิงชม อ.เมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  27 มิถุนำยน 2556 -26 มิถุนำยน 2566 
เน้ือท่ี : 2,142.50 ตำรำงเมตร 

49.สาขาเดอะสกาย อยุธยา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.แอมโปเทรด 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 59/99 หมู่ท่ี 1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เดอะสกำย ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ 

ชั้นท่ี 4 ต ำบลธนู อ.อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13210 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  8 สิงหำคม 2556 – 7 สิงหำคม 2571 
เน้ือท่ี : 5,162 ตำรำงเมตร 
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50.สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 140/20 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 1 

ถนนมำลยัแมน ต ำบลร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 
ระยะเวลำสัญญำ : 24 ปี  /  27 กนัยำยน 2556 -26 กนัยำยน 2580 
เน้ือท่ี : 2,612 ตำรำงเมตร 

51.สาขาโลตสั แกลง 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 279/1 อำคำรเทสโก ้โลตสั ชั้นท่ี 1 ถนนสุขมุวิท 

ต ำบลทำงเกวยีน อ.แกลง จงัหวดัระยอง 21110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  3 ตุลำคม 2556 - 2 ตุลำคม 2576 
เน้ือท่ี : 2,800 ตำรำงเมตร 

52.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-ไอซ์สเกต็ : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 
ท่ีตั้ง : 99,99/1 และ 99/2  หมู่ท่ี 4 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลัเชียงใหม่ 

 หอ้งเลขท่ี 513/1   ชั้นท่ี 5  ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  14 พฤศจิกำยน 2556 -13 พฤศจิกำยน 2571 
เน้ือท่ี : 8,024.14 ตร.ม.(โรงภำพยนตร์) / 2,013.25 ตร.ม.(ไอซ์สเกต็) 

53.สาขาโรบินสัน สระบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 99 หมู่ท่ี 7 อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน หอ้งเลขท่ี 235 ชั้นท่ี 2 

ต ำบลตล่ิงชนั  อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  24 พฤศจิกำยน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริกำร) 
เน้ือท่ี : 3,652 ตำรำงเมตร 

54.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ. เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ-โรงภำพยนตร์ : บริษทัฯ 
ผูเ้ช่ำ-โบวล่ิ์ง : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 
ท่ีตั้ง : 1518,1518/1และ1518/2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

หำดใหญ่ หอ้งเลขท่ี 510-1,510-2 ชั้นท่ี 5 ถนนกำญจนวณิชย ์
ต ำบลหำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ  90110 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (5) ขอ้พิพำททำงกฎหมำย หนำ้ 82  

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

เกต็) 
55.สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. สยำมพำรำกอนดีเวลลอปเมน้ท ์
ผูเ้ช่ำ–โรงภำพยนตร์ 
 
ผูเ้ช่ำ–โบวล่ิ์ง 

: 
: 
: 

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

ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ถนนพระรำม 1  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /  1 มีนำคม 2549-28 กมุภำพนัธ์ 2574 
เน้ือท่ี : 14,000  ตร.ม.(โรงภำพยนตร์) /2,000  ตร.ม.(โรงภำพยนตร์IMAX)/ 4,000  ตร.ม.

(โบวล่ิ์ง) 
56.สาขาซีคอนศรีนครินทร์ 

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

10260 
ระยะเวลำสัญญำ : 30 ปี /  9 กนัยำยน 2537-8 กนัยำยน 2567 
เน้ือท่ี : 8,600 ตำรำงเมตร 

57.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. รังสิตพลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บจก.เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วลิเลจ จ ำกดั  
ท่ีตั้ง : 94 ถ.พหลโยธิน ต ำบลประชำธิปัตย ์ อ.ธญับุรี  จงัหวดัปทุมธำนี 12130 
ระยะเวลำสัญญำ : 26 ปี 6 เดือน /  1 มิถุนำยน 2550 – 30 ธนัวำคม 2564 
เน้ือท่ี : 4,540.68  ตำรำงเมตร 

58.สาขาลาดพร้าว 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. ลำดพร้ำว พลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : ชั้น 6-7 อิมพีเรียลเวิลด ์ ลำดพร้ำว 
ระยะเวลำสัญญำ : 3 ปี /  1  มกรำคม 2560 -  31 ธนัวำคม 2562 
เน้ือท่ี : 4,400 ตำรำงเมตร 
หมำยเหตุ : ผูเ้ช่ำสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดทุ้ก 3 ปี 
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59.สาขาเมโทรโพลสิ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.รำชด ำริ พลำซ่ำ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี รำชด ำริ 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  26 ธนัวำคม 2545-25 ธนัวำคม 2565 
เน้ือท่ี : 18,500  ตำรำงเมตร 

60.สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 
ผูใ้หเ้ช่ำ : กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ซีพีเอน็ รีเทล โกรท 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : 7/222 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบำงกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหำนคร  10700 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี /  1 เมษำยน 2557 – 31 มีนำคม 2567 
เน้ือท่ี : 6,406.80  ตำรำงเมตร 

61.สาขาอ้อมใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ท่ีตั้ง : 17/17 หมู่ท่ี 8 อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สำม

พรำน จ.นครปฐม 73160 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี / 22 เมษำยน  2548-21 เมษำยน  2568 
เน้ือท่ี : 4,175  ตร.ม.(โรงภำพยนตร์) / 1,495 ตร.ม.(พ้ืนท่ีเช่ำ) 

62.สาขาโคราช 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เดอะมอลล ์รำชสีมำ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล ์นครรำชสีมำ 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี /  11 สิงหำคม  2543-9 สิงหำคม  2568 
เน้ือท่ี : 6,285.15  ตำรำงเมตร 

63.สาขาขอนแก่น 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : 709 หมู่ท่ี3 ชั้นท่ี 1-2 ต ำบลศิลำ อ.เมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  1 ธนัวำคม 2554-30 พฤศจิกำยน 2569 
เน้ือท่ี : 3,011.29  ตำรำงเมตร 

64.สาขาแม่สอด 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ  : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
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ท่ีตั้ง : 17 อำคำรเทสโก ้โลตสั ถนนสำยเอเชีย  ต  ำบลแม่สอด อ.แม่สอด  จงัหวดัตำก 
63110 

ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  10 มกรำคม 2556- 9 มกรำคม 2576 
เน้ือท่ี : 2,670  ตำรำงเมตร 

65.สาขาศรีราชา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์(แทน บจ. อีจีวี เอก็ซิบิชัน่) 
ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟิค พำร์ค 
ระยะเวลำสัญญำ : 17 ปี 5 เดือน /  20 มีนำคม 2545-19 สิงหำคม 2562 
เน้ือท่ี : 2,586.88  ตำรำงเมตร 

66.สาขาบางแค 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั ซีคอน บำงแค จ ำกดั 

ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 607  ถนนเพชรเกษม บำงหวำ้ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ชั้นท่ี 4F  อำคำรศูนยก์ำรคำ้ ฟิวเจอร์พำร์คบำงแค 
ระยะเวลำสัญญำ : 29 ปี 1 เดือน /  18 มิถุนำยน 2537 – 17 กรกฎำคม 2566 
เน้ือท่ี : 5,009  ตำรำงเมตร 

67.สาขาเพชรเกษม 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เพชรเกษมพำวเวอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 

ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ชั้น 2 อำคำรสยำมฟิวเจอร์ เพำเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ระยะเวลำสัญญำ : 30 ปี /  29 กนัยำยน 2548 – 28 กนัยำยน 2578 
เน้ือท่ี : 5,862  ตำรำงเมตร 

68.สาขาโลตสัสงขลา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต ำบลเขำรูปชำ้ง อ.เมืองสงขลำ จงัหวดั

สงขลำ 90000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  27 ธนัวำคม 2556 - 26 ธนัวำคม 2576 
เน้ือท่ี : 3,500 ตำรำงเมตร 

69.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่ำระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.

สุพรรณบุรี 72000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  25 กมุภำพนัธ์ 2557 – 24 กมุภำพนัธ์ 2577 
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เน้ือท่ี : 2,186 ตำรำงเมตร 
70.สาขาบิ๊กซีนครพนม 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หอ้งเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2 ซ.

ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /  26 มีนำคม 2557-25 มีนำคม 2582 
เน้ือท่ี : 1,571.18 ตำรำงเมตร 

71.สาขาบิ๊กซีศรีมหาโพธิ(ปราจีนบุรี) 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : 618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ  

จ.ปรำจีนบุรี 25140 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /  21 พฤษภำคม 2557 –20 พฤษภำคม 2582 
เน้ือท่ี : 1,547 ตำรำงเมตร 

72.สาขาโลตสับางใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 

11130 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  22 สิงหำคม 2557 -21 สิงหำคม 2572 
เน้ือท่ี : 5,057.54 ตำรำงเมตร 

73.สาขาโรบินสันร้อยเอด็ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  3 ตุลำคม 2557 -2 ตุลำคม 2567 
เน้ือท่ี : 2,615 ตำรำงเมตร 

74.สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต ำบลทำ้ยบำ้นใหม่ อ.สมุทรปรำกำร 

 จ.สมุทรปรำกำร 10280 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  31 ตุลำคม 2557 -30 ตุลำคม 2567 
เน้ือท่ี : 3,003 ตำรำงเมตร 
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75.สาขาพงังา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอน็ เค ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรหำ้งสรรพสินคำ้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยชำ้ง 

อ.เมือง จ.พงังำ 82000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  11 ธนัวำคม 2557 - 10 ธนัวำคม 2572 
เน้ือท่ี : 2,800 ตำรำงเมตร 

76.สาขาโรบินสันมุกดาหาร 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 911 ถ.ชยำงกรู ต.มุกดำหำร อ.เมือง  

จ.มุกดำหำร 49000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  19 ธนัวำคม 2557 - 18 ธนัวำคม 2567 
เน้ือท่ี : 2,590 ตำรำงเมตร 

77.สาขาควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั สุขมุวทิซิต้ีมอลล ์จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ำรคำ้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  1 เมษำยน 2558 -31 มีนำคม 2578 
เน้ือท่ี : 6,500 ตำรำงเมตร 

78.สาขาโลตสันครศรีธรรมราช 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมรำช 80000 
ระยะเวลำสัญญำ : 7 ปี 7 เดือน /  10 เมษำยน 2558 - 3 ธนัวำคม 2565 
เน้ือท่ี : 2,487.17 ตำรำงเมตร 

79.สาขาเซ็นทรัลระยอง 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1 

ถนนบำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 27 พฤษภำคม 2558 -26 พฤษภำคม 2573 
เน้ือท่ี : 4,761.95 ตำรำงเมตร 
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80.สาขาบิ๊กซีน่าน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำน่ำน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน 

อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000 

ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /  29 พฤษภำคม 2558 -28 พฤษภำคม 2583 
เน้ือท่ี : 1,541 ตำรำงเมตร 

81.สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั สุรำษฎธ์ำนี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้สหไทย กำร์เดน้ พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี   เลขท่ี 528/1 ถนนตลำด

ใหม่ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  16 กรกฎำคม 2558 – 15 กรกฎำคม 2573 
เน้ือท่ี : 4,075 ตำรำงเมตร 

82.สาขาบิ๊กซีอุดรธานี1 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 

41000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  /  9 กรกฎำคม 2558 - 8 กรกฎำคม 2583 
เน้ือท่ี : 2,961.84 ตำรำงเมตร 

83.สาขาโลตสั สุราษฏร์ธานี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมือง

สุรำษฏร์ธำนี จ.สุรำษฏร์ธำนี 84000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  20 สิงหำคม 2558 –19 สิงหำคม 2578 
เน้ือท่ี : 3,681.92 ตำรำงเมตร 

84.สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6  

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ จ.นนทบุรี 11140 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 28 สิงหำคม 2558 -27 สิงหำคม 2573 
เน้ือท่ี : 9,287.95 ตำรำงเมตร 
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85.สาขาเซ็นทรัลสมุย 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ  

อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฏร์ธำนี 84320 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 10 ตุลำคม 2558 - 9 ตุลำคม 2573 
เน้ือท่ี : 2,277.77 ตำรำงเมตร 

86.สาขาโลตสัขอนแก่น1 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  15 ตุลำคม 2558 – 14 ตุลำคม 2578 
เน้ือท่ี : 2,575.87 ตำรำงเมตร 

87.สาขาพรอมานาด 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั สยำม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เดอะ พรอมำนำด เลขท่ี 587,589 ถ.รำมอินทรำ  แขวงคนันำยำว  

เขตคนันำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี  /  23 ตุลำคม 2558 - 23 ตุลำคม 2568 
เน้ือท่ี : 6,558 ตำรำงเมตร 

88.สาขาเซ็นทรัลอสีวลิล์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บมจ.เซ็นทรัลพฒันำ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  27 พฤศจิกำยน 2558 - 26 พฤศจิกำยน 2573 
เน้ือท่ี : 4,994.12 ตำรำงเมตร 

89.สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บจก. ศูนยก์ำรคำ้ไดอำน่ำคอมเพลก็ซ์ 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ไดอำน่ำคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนำรถ ต.ต ำบล 

หำดใหญ่ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ 90110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  /  24 ธนัวำคม 2558 – 23 กมุภำพนัธ์ 2578 
เน้ือท่ี : 3,863 ตำรำงเมตร 
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90.สาขาอยุธยา ซิตีป้าร์ค 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั คลองสวนพลู จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้อยธุยำซิต้ีพำร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสำยเอเชีย  

ต ำบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  7 เมษำยน 2559 – 6 เมษำยน 2574 
เน้ือท่ี : 3,143 ตำรำงเมตร 

91.สาขาโลตสัพมิาย 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมำย  

จ.นครรำชสีมำ 30110 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  21 ตุลำคม 2559 – 20 ตุลำคม 2574 
เน้ือท่ี : 1,064.23 ตำรำงเมตร 

92.สาขาโลตสัพยคัฆภูมพิสัิย 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสัย  

จ.มหำสำรคำม 44410 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  /  10 พฤศจิกำยน 2559 – 9 พฤศจิกำยน 2574 
เน้ือท่ี : 1,073.50 ตำรำงเมตร 

93.สาขาโลตสัจะนะ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5ต.บำ้นนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 

90130 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 24 พฤศจิกำยน 2559 – 23 พฤศจิกำยน 2574 
เน้ือท่ี : 1,500 ตำรำงเมตร 

94.สาขาโลตสัประจวบครีีขันธ์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกำะหลกั  

อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 23 ธนัวำคม 2559 – 22 ธนัวำคม 2574 
เน้ือท่ี : 638.47 ตำรำงเมตร 
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95.สาขาโลตสันครปฐม 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ต ำบลสนำมจนัทร์ 

อ.เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
ระยะเวลำสัญญำ : 16 ปี  / 18 สิงหำคม 2559 – 17 สิงหำคม 2575 
เน้ือท่ี : 2,504 ตำรำงเมตร 

96.สาขาบิ๊กซีสิชล 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมรำช 80120 
ระยะเวลำสัญญำ : 17 ปี  / 15 ธนัวำคม 2559 – 14 ธนัวำคม 2576 
เน้ือท่ี : 1,111 ตำรำงเมตร 

97.สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปำกน ้ำ  

อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 25 พฤศจิกำยน 2559-24 พฤศจิกำยน 2579 
เน้ือท่ี : 1,636.88 ตำรำงเมตร 

98.สาขาพะเยา 
ผูใ้หเ้ช่ำ : หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เจริญภณัฑดี์พำร์ทเมน้ทส์โตร์ 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปำกน ้ำ  

อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 7 เมษำยน 2559-6 เมษำยน 2579 
เน้ือท่ี : ประมำณ 2,000 ตำรำงเมตร 

99.สาขาโลตสันาด ี
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ต ำบลนำดี อ.เมืองอุดรธำนี  

จงัหวดัอุดรธำนี 41000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 17 กนัยำยน 2559-16 กนัยำยน 2579 
เน้ือท่ี : 2,000 ตำรำงเมตร 
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100.สาขาบลูพอร์ต หัวหิน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั หวัหิน แอสเสท จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บำ้นหนอง

แก ต ำบลหนองแก อ.หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 1 ตุลำคม 2559-30 กนัยำยน 2579 
เน้ือท่ี : 4,000 ตำรำงเมตร 

101.สาขาบิก๊ซี บ้านไผ่ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บำ้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

40110 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 16 พฤศจิกำยน 2559-15 พฤศจิกำยน 2579 
เน้ือท่ี : 1,494 ตำรำงเมตร 

102.สาขาแจ่มฟ้า ล าพูน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั แจ่มฟ้ำ ชอ้ปป้ิงมอลล ์จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ศูนยก์ำรคำ้แจ่มฟ้ำ ชอ็ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองล ำพูน  

จ.ล ำพูน 51000 
ระยะเวลำสัญญำ : 20 ปี  / 2 ธนัวำคม 2559-1 ธนัวำคม 2579 
เน้ือท่ี : 2,867 ตำรำงเมตร 

103.สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บำงพ่ึง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 12 พฤศจิกำยน 2559-11 พฤศจิกำยน 2584 
เน้ือท่ี : 2,384 ตำรำงเมตร 

104.สาขาบิ๊กซีลพบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ต ำบลท่ำศำลำ 

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 15 กมุภำพนัธ์ 2559-14 กุมภำพนัธ์ 2584 
เน้ือท่ี : 2,979 ตำรำงเมตร 
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105.สาขาบิ๊กซีราชบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ต ำบลโคกเหนือ  

อ.เมืองรำชบุรี จงัหวดัรำชบุรี 70000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 31 มีนำคม 2559-30 มีนำคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,594 ตำรำงเมตร 

106.สาขาบิ๊กซีระนอง 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ต ำบลบำงนอน  

อ.เมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 13 พฤษภำคม 2559-12 พฤษภำคม 2584 
เน้ือท่ี : 1,800.80 ตำรำงเมตร 

107.สาขาโลตสัสตูล 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2 ต.ยำ่นซ่ือ อ.ควนโดน  

จ.สตูล 91160 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี  / 19 พฤษภำคม 2559-18 พฤษภำคม 2574 
เน้ือท่ี : 1,988.10 ตำรำงเมตร 

108.สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์ 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ต ำบลอิสำณ  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 8 กนัยำยน 2559-7 กนัยำยน 2584 

                 เน้ือท่ี : 3,611 ตำรำงเมตร 
109.สาขาบิ๊กซีล าปาง 

ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์  ำปำง-งำว ต.สบตุ๋ย  

อ.เมืองล ำปำง จ.ล  ำปำง 52000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 20 ตุลำคม 2559-19 ตุลำคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,833.97 ตำรำงเมตร 
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110.สาขาบิ๊กซีล าพูน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี200 หมู่ท่ี 4 ต.บำ้นกลำง  

อ.เมืองล ำพูน จ.ล  ำพูน 51000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี  / 8 ธนัวำคม 2559-7 ธนัวำคม 2584 
เน้ือท่ี : 2,289 ตำรำงเมตร 

111.สาขาโลตสัสามพราน 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ชั้น2 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 20/10 หมู่ 1ต ำบลท่ำตลำด  

อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 6 เมษำยน 2560-5 เมษำยน 2575 
เน้ือท่ี : 1,306 ตำรำงเมตร 

112.สาขาโรบินสันเพชรบุรี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 162 หมู่ท่ี 1 ต ำบลสมอพลือ อ ำเภอบำ้นลำด 

จงัหวดัเพชรบุรี 76150 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี / 19 พฤษภำคม 2560-18 พฤษภำคม 2570 
เน้ือท่ี : 2,821 ตำรำงเมตร 

113.สาขาบิ๊กซีโคราช 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 103ถนนปักธงชยั ต  ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครำชสีมำ 30000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 8 มิถุนำยน 2560 – 7 มิถุนำยน 2575 
เน้ือท่ี : 2,678 ตำรำงเมตร 

114.สาขาบิ๊กซีปทุมธานี 
ผูใ้หเ้ช่ำ : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : บ๊ิกซี ปทุมธำนี เลขท่ี 41/10 หมู่ท่ี 3 ต  ำบลบำ้นฉำง อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  

จงัหวดัปทุมธำนี 12000 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 6 กรกฎำคม 2560 – 5 กรกฎำคม 2575 
เน้ือท่ี : 3,355 ตำรำงเมตร 
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115.สาขาบิ๊กซีน า้ยืน 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สีวเิชียร อ.น ้ำยนื จ.อุบลรำชธำนี 

34260 
ระยะเวลำสัญญำ : 30 ปี / 22 กนัยำยน 2560 – 21 กนัยำยน 2590 
เน้ือท่ี : 367 ตำรำงเมตร 

116.สาขาบิ๊กซีบ้านดุง 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 9 ถนนบริบำลด ำริ ต ำบล

ศรีสุทโธ อ ำเภอบำ้นดุง จงัหวดัอุดรธำนี 41190 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 24 กนัยำยน 2560 – 23 กนัยำยน 2585 
เน้ือท่ี : 377 ตำรำงเมตร 

117.สาขาโลตสัท่าทอง 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 6 ต ำบลท่ำทอง อ ำเภอเมือง

พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 65000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 29 กนัยำยน 2559 – 28 กนัยำยน 2574 
เน้ือท่ี : 1,659 ตำรำงเมตร 

118.สาขาโลตสัสุโขทยั 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : ชั้น1 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 55/2 หมู่ 4 ต ำบลธำนี อ  ำเภอเมือง 

จงัหวดัสุโขทยั 64000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี / 1 กนัยำยน 2560 – 31 สิงหำคม 2570 
เน้ือท่ี : 300 ตำรำงเมตร 

119.สาขาโลตสัยโสธร 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 437 หมู่ท่ี 10 ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัยโสธร 35000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 8 กนัยำยน 2560 – 7 กนัยำยน 2575 
เน้ือท่ี : 1,037 ตำรำงเมตร 
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120.สาขาบิ๊กซีด่านขุนทด 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 384 หมู่ 3 ต ำบลด่ำนขนุทด 

อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสีมำ 30210 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 10 พฤศจิกำยน 2560 – 9 พฤศจิกำยน 2585 
เน้ือท่ี : 378 ตำรำงเมตร 

121.สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บมจ. อีจีวี เอน็ตอร์เทนเมน้ท์ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 989 หมู่ 1 ต ำบลท่ำตะโก  

อ ำเภอท่ำตะโก จงัหวดันครสวรรค ์60160 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 30 พฤศจิกำยน 2560 – 29 พฤศจิกำยน 2585 
เน้ือท่ี : 373 ตำรำงเมตร 

122.สาขาบิ๊กซีวังน า้เยน็ 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 916 หมู่ 1 ต ำบลวงัน ้ำเยน็  

อ ำเภอวงัน ้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 27210 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 3 ธนัวำคม 2560 – 2 ธนัวำคม 2585 
เน้ือท่ี : 377 ตำรำงเมตร 

123.สาขาโรบินสันก าแพงเพชร 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั หำ้งสรรพสินคำ้โรบินสัน จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้โรบินสัน เลขท่ี 651/1 ถนนเจริญสุข ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร 62000 
ระยะเวลำสัญญำ : 10 ปี / 8 ธนัวำคม 2560 – 7 ธนัวำคม 2570 
เน้ือท่ี : 2,294 ตำรำงเมตร 

124.สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูมิ 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : อำคำรศูนยก์ำรคำ้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 12 หมู่ท่ี 5 ต ำบลสระคู  

อ ำเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 45130 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 8 ธนัวำคม 2560 - 7 ธนัวำคม 2585 
เน้ือท่ี : 377 ตำรำงเมตร 
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125.สาขาโลตสัพจิิตร 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ชั้น1 อำคำรเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 122 หมู่ 8 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร 

จงัหวดัพิจิตร 66000 
ระยะเวลำสัญญำ : 15 ปี / 19 ธนัวำคม 2560 – 18 ธนัวำคม 2575 
เน้ือท่ี : 890 ตำรำงเมตร 

126.สาขาท็อปส์พจิิตร 
ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั ฟู้ด รีเทล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 332 หมู่ 3 ต ำบลคลองคะเชนทร์ อ ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 66000 

ระยะเวลำสัญญำ : 12 ปี / 22 ธนัวำคม 2560 - 21 ธนัวำคม 2572 

เน้ือท่ี : 1,801 ตำรำงเมตร 
127.สาขาบิ๊กซีวิเชียรบุรี 

ผูใ้หเ้ช่ำ  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูเ้ช่ำ : บริษทัฯ 
ท่ีตั้ง : ชั้น1อำคำรศูนยก์ำรคำ้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 157 หมู่ 4 ต ำบลสระประดู่ 

อ  ำเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67130 
ระยะเวลำสัญญำ : 25 ปี / 24 ธนัวำคม 2560 - 23 ธนัวำคม 2585 
เน้ือท่ี : 373 ตำรำงเมตร 
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5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผูเ้สียหำยจำกเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ (ป่ินเกลำ้) ฟ้องร้องใหบ้ริษทัรับผดิชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ตำมคดีแพง่หมำยเลขด ำท่ี พ3537/2560 
คดีควำมยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่งและไม่อำจทรำบผลไดใ้นขณะน้ี บริษทัเช่ือว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยท่ี
ส ำคญัจำกคดีดงักล่ำวจึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 

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

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

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

  3. ประกอบธุรกิจให้บริกำรส่ือและโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ,พ้ืนท่ีภำยในและ
ภำยนอกของสำขำของเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และบริษทัในกลุ่ม 

  4. ประกอบธุรกิจให้เช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร ภำยในและภำยนอกอำคำรของบริษทั
และบริษทัในกลุ่ม 

  5. ประกอบธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 
 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ,1839/1-6  ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000047 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน     : 896,266,347 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 894,667,502 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560) 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  100.00% 

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



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน หนำ้ 99  

ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามซีนีเพลก็ซ์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547057656 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 150,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และและกำรโฆษณำรวมทั้งใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ี 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000225 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 260,001,575 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 260,001,575 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.98% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีีว ีเอก็ซิบิช่ัน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539139100 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั :  99.96% 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำยและอุปกรณ์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015554048284 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน หนำ้ 100  

ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 5,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจลงทุน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015556003661 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 90,400,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.96% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ แพลตน่ัิม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืนและบริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ  
    ประเทศกมัพูชำ 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0714 E/2014 
ทุนจดทะเบียน   : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  69.97% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ แพลตน่ัิม ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่                     : เวยีนเทียนเซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวยีง หมู่บำ้น 
    นนชำน เมืองศรีสัตตนำค  นครหลวงเวียงจนัทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 
    ประชำชนลำว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01-00019319 
ทุนจดทะเบียน   : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  59.98% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และใหบ้ริกำรดำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง   
     บริโภคอ่ืน 

   ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่              :     บำ้นแกว้สัมพนัธ์ เมืองปำกเซ แขวงจ ำปำศกัด์ิ นครหลวงเวยีงจนัทร์ 
                    สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 16-00010251 
ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ากดั (เปล่ียนช่ือจำก บจ. เค-อำรีน่ำ) 
ประเภทธุรกิจ              : ใหบ้ริกำรดำ้นลูกคำ้สัมพนัธ์ กำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และเครือข่ำย         

เคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ท่ีตั้งสำขำ   : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ  ำเภอบำงพลี  
        จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105555064356 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 20,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 20,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 

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

ธุรกจิพืน้ทีใ่ห้เช่าและบริการ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร 
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ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1221/39, 1239 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105537078910 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 78,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 78,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1221/39 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กทม.10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016130 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 23,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 23,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016121 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 5,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539097628 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำท่ีดินและพ้ืนท่ีในอำคำร 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034255 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 10,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

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

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

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์เพ่ือฉำยในโรงภำพยนตร์ เพ่ือจดัท ำวซีิดีและ 
    ดีวดีี และเพ่ือถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105548154744 
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โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 150,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46%(ถือหุน้ทำงออ้ม) 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วดี ีจ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จ ำหน่ำยแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105545084664 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 200,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 200,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46%(ถือหุน้ทำงออ้ม) 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท แปซิฟิค มเีดยี เซลล์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จ ำหน่ำยแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547163570 
โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 
โทรสำร   : 0-2930-3737 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  91.91% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105552004395 
โทรศพัท ์   : 0-2511-5814 
โทรสำร   : 0-2511-5810-2 
ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 100,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรผลิตภำพยนตร์และรับจำ้งผลิตงำนทำงดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 59/1 ซอยสุขมุวิท 39 วฒันำ กทม. 10110 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 010554068617 
โทรศพัท ์   : 0-2261-7899 
โทรสำร   : 0-2261-7890 
ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 40,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  83.22% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรแพร่ภำพสัญญำณดำวเทียม และจดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 991 อำคำรศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ชั้น 5-6 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  
    เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105553012928 
โทรศพัท ์   : 0-2129-4638-9 
โทรสำร   : 0-2129-4638-9 
ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 40,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  41.61% (ถือหุน้ทำงออ้ม) 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ รำยกำรโทรทศัน์ รวมทั้งงำนดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 6 ซอยนำคนิวำส 12 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 10230 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105557122281 
ทุนจดทะเบียน   : 175,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 165,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  26.42% (ถือหุน้ทำงออ้ม) 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : ชั้น 4 เลขท่ี 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวยีง หมู่บำ้น 
    หนองจนั เมืองศรีสัตตนำค  นครหลวงเวียงจนัทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 
    ประชำชนลำว  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01B00080044425(S/1) 
โทรศพัท ์   : 856-21 520451 
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โทรสำร   : 856-21 222262 
ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  36.98% (ถือหุน้ทำงออ้ม) 
 
ช่ือบริษัท           :   บริษัท เมตาคอกนิช่ัน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ      :   ตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่        :   234 อำคำรซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขต 
     จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
ทะเบียนเลขท่ี     :   0105559166111 
เบอร์โทรศพัท ์    :   082-5229419 
ทุนท่ีจดทะเบียน    : 2,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  :  2,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  55.48%  

 
ธุรกจิอ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋บตัรเขำ้ชมกำรแสดง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 3199 อำคำรมำลีนนทท์ำวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขต 

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

ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันำและบริหำรศูนยก์ำรคำ้ ประเภทศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000187 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสำร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 1,776,618,036 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 1,776,607,541 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  25.65% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันำและบริหำรศูนยกำรคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 99 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105550006391 
โทรศพัท ์   : 0-2660-900 
โทรสำร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 135,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  50.00% (ทำงออ้ม 12.83%) 

ช่ือบริษัท   : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั เลขท่ี 400/22 อำคำร 

ธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 6 และ12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กทม. 10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 
โทรศพัท ์   : 0-2673-3999 
โทรสำร   : 0-2673-3988 
ทุนจดทะเบียน   : 3,300,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 3,300,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  33.00% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท พวีอีาร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่    : 61 บำร์ซำน ลอ๊ค,วสันต ์วีฮำร์ ,นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 55-67827 
โทรศพัท ์   : +91 11 40870160-4, +91 9717771112 
โทรสำร   : - 
ทุนจดทะเบียน   : INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.4850) = 454,445,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : INR 467,385,880 (INR 467,385,880 x 0.4850) = 226,682,152 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  0.21% 
 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105559037388 
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โทรศพัท ์   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 
ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  : 70,000,000 บำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั  :  49.00% 
 
 

6.3 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

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

 นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ช่ือบริษทั : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : เลขท่ี 1222 ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

10120 
โทรศพัท ์ : 0-2296-47880 
 
ผู้สอบบัญชี : นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3445) 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสำทรใต ้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

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

 
ทีป่รึกษากฎหมาย  : คุณกุลกนิษฐ ค ำศิริวชัรำ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ส ำนกักฎหมำยสำกล พรีเมียร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 999/9 อำคำรส ำนกังำนเซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 26 
  ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ : 0-2646-1888 
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ส่วนที ่2   การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 หุน้สำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2559 : 896,266,347 หุน้) 
ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2559 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้มีจ ำนวน 
894,667,502 หุน้ (พ.ศ. 2559 : 894,533,377 หุน้) 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 พนกังำนไดใ้ชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นของบริษทัภำยใตโ้ครงกำรให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังำน
เป็นจ ำนวน 125,000 สิทธิ ดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1:1.073 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 134,125 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 40,500 
สิทธิ ดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1:1.051 หุน้ และจ ำ นวน 1,837,052 ดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1:1.073 หุน้ตำมล ำดบั รวมเป็นจ ำนวน
หุ้นทั้งหมด 2,013,719 หุ้น) ดว้ยรำคำใชสิ้ทธิ 14.385 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1.93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559 : รำคำใชสิ้ทธิ 
14.687 บำทต่อหุน้ และ 14.385 บำทต่อหุน้ตำมล ำดบั เป็นจ ำนวนเงิน 28.98 ลำ้นบำท) รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ เวลำท่ีใช้
สิทธิ เท่ำกบั 34.500 บำท ต่อหุน้ (พ.ศ. 2559 : 30.684 บำทต่อหุน้) 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ 
(ล้านหุ้น) 

1 วิชำ พลูวรลกัษณ์     264.84  29.60 
2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั        41.88 4.68 
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY        41.63  4.65 
4 CHASE NOMINEES LIMITED       40.78 4.56 
5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC      40.12  4.48 
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED      39.76  4.44 
7 GIC PRIVATE LIMITED      31.09 3.48 
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC      27.48  3.07 
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11      25.23  2.82 
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON       24.68  2.76 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร    

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ทำงตรง ทำงออ้ม ทำงตรง ทำงออ้ม 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ - - - - 

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 284,840,100 18,345,536 264,840,100 18,345,536 

3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 1,020,000 - 1,020,000 - 

4. นางภารด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมการ 18,345,536 284,840,100 18,345,536 264,840,100 

5. นายธนกร ปุลเิวคนิทร ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ฟิลม์ภาพยนตร ์

440,000 - 440,000 - 

6. นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ - 530,400 - 350,000 

7. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ 672,500 - 672,500 - 

8. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ - - - - 

9. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอสิระ - - - - 

10. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ กรรมการอสิระ - - - - 

11. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการอสิระ - 70,000 - 70,000 

12. นายกติกิร พุม่สวา่ง รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ฝ่ายก่อสรา้ง 

30,046 - 30,046 - 

13. นางจนิดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ชา่ 

112,665 - 102,665 - 

14. นายนิธ ิพฒันภกัด ี รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ธุรกจิสือ่โฆษณา 

92,550 - 92,550 - 

15. นายอภชิาต ิคงชยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

70,915 - 37,740 - 

16. นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน
การเงนิและบญัช/ีเลขานุการบรษิทั 

50,040 - 40,040 - 

17. นายอภริกัษ ์วาราชนนท ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

- - 2,000 - 

18. นางสาวสดุาพร ตรองพาณชิย ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

81,340 - 81,340 - 

หมำยเหตุ : ทำงออ้ม เป็นกำรถือหลกัทรัพยโ์ดย คู่สมรส และ/หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

(1) กรณีมีหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2555 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2555 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีโครงกำรเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (ESOP – W4) ต่อผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษทัย่อย มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงก ำลงัใจให้กบับุคลำกรท่ีมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของบริษทัท่ีผ่ำนมำ และเพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนกำรปฏิบติังำนแก่บุคลำกรของบริษทัให้มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยำว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัในอนำคต 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ                                      : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

(ยกเวน้เป็นกรณีตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย   :ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ณ วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2555) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                             : ไม่มีรำคำเสนอ (หน่วยละ 0 บำท) 

อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ                                              : 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำย 

อตัราการใช้สิทธิ                                                         : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 

(เวน้แต่มีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น                                                      : เท่ำกบั 15.44 บำทต่อหุน้ 

(เวน้แต่มีกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ รำคำน้ีไม่ถือ 

เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำดเพรำะค ำนวณ 

โดยอำ้งอิงจำกรำคำซ้ือขำยเฉล่ียของหุน้บริษทัในตลำดหลกัทรัพย ์15 
วนัท ำกำรก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติในคร้ังน้ี 

 (ระหวำ่งวนัท่ี 26 มกรำคม 2555 – 15 กมุภำพนัธ์ 2555) 

วนัออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ                 : เสนอขำยภำยใน 1 ปี นับจำกไดรั้บมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดย
คณะกรรมกำรหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจะเป็นผูก้  ำหนดวนัออก                                                                                    
และเสนอขำย 

จ านวนหุ้นสามญัทีร่องรับการใช้สิทธิ :  8,690,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทจ ำนวน 881,897,219 หุ้น ทั้ งน้ี
บริษทัจะเสนอขำยหุน้รองรับน้ีใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จ
ตำมอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้ งหมดจ ำนวน 8,690,000 หน่วย ท่ีเสนอขำย
ตำมโครงกำร ESOP น้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถท่ีจะใชสิ้ทธิ
ในกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดร้วม 12 คร้ัง โดยสำมำรถ
ใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลำ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป ตรงกบั
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กนัยำยน และธันวำคม 
(“วนัใชสิ้ทธิ”) ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 12 (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”) 
ตรงกบัวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถท่ีจะใชสิ้ทธิ
ในกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัไดต้ำมรำยละเอียดดงัน้ี 

• วนัใช้สิทธิคร้ังแรก : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่2 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่3 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่4 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่5 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่6 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-5 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่7 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-6 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่8 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-7 ) 

• วนัใช้สิทธิคร้ังที่9 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-8 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่10 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-9 ) 

• วันใช้สิทธิคร้ังที่11 : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั(ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-10 )



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (7) ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนำ้ 113 

• วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจำกบริษทั (ซ่ึงรวมกบัสิทธิท่ีไดจ้ำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-11) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วนัที่ปรับสิทธิ 
จ านวนทีอ่อก
(หน่วย)* 

อตัราการใช้สิทธิ 
(หน่วย ต่อ หุ้น) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท ต่อ หน่วย) 

28 กมุภำพนัธ์ 2556 8,570,000 1.017 15.182 
10 เมษำยน 2557 8,570,000 1.033 14.948 
9  เมษำยน 2558 8,570,000 1.051 14.687 
11 เมษำยน 2559 8,570,000 1.073 14.385 

                     *ส ำหรับปี 2560 มีใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออก จ ำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ได้
จัดสรร จ ำนวน 120,000 หน่วย) มรีำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 14.385 บำทต่อหน่วย  
 

ผลการใช้สิทธิ ESOP- W4   

การใช้
สิทธิ
คร้ังที่ 

วนัที่ใช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นสามัญ
ทีไ่ด้รับการใช้

สิทธิ 

จ านวนเงนิเพิม่
ทุนทั้งหมด 
(บาท) 

วตัถุประสงค์ 

1. 30 มิถุนำยน 2557 916,271 13,696,418.91 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
2. 30 กนัยำยน 2557 1,248,058 18,655,970.98 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
3. 30 ธนัวำคม 2557 318,164 4,755,915.47 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
4. 31 มีนำคม  2558 213,314 3,188,617.67 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
5. 30 มิถุนำยน 2558 1,840,246 27,027,693.00 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
6. 30 กนัยำยน 2558 317,927 4,669,393.85 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
7. 30 ธนัวำคม 2558 89,335 1,312,063.15 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
8. 31 มีนำคม  2559 42,565 625,152.16 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
9. 30 มิถุนำยน 2559 1,779,249 25,594,496.87 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
10. 30 กนัยำยน 2559 142,547 2,050,538.60 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
11. 30 ธนัวำคม 2559 49,358 710,014.83 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
12. 10 เมษำยน 2560 134,125 1,929,388.13 สนบัสนุนกำรขยำยสำขำและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

หมำยเหตุ : เน่ืองจำกวนัท่ี 9 เมษำยน 2560 เป็นวนัอำทิตย ์จึงขอเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรท่ี 10 เมษำยน 2560 
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(2) กรณีมีตราสารหนี ้

 หุ้นกู้ของบริษัททีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 และคร้ัง 4/2560 ตำมล ำดบั ไดพ้ิจำรณำอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำยหุน้กู ้ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ 
หุ้นกู้ 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ 

วนัออกหุ้น
กู้ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้น
กู้ ณ 

31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

อายุ
หุ้นกู้ 
(ปี) 

วนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ประเภท
ของการ
เสนอ
ขาย* 

การจัด 
อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 
ณ 31 ธ.ค. 

60 
MAJOR229A 12 กนัยำยน 2560 1,000 1,000 5 12 กนัยำยน 2565 2.80% PO A 

MAJOR210A 6 ตุลำคม 2560 500 500 4 6 ตุลำคม 2564 2.49% PO A 

รวม 1,500 1,500  

หมายเหตุ PO คือกำรเสนอขำยในกรณีทัว่ไปใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกประเภท 
  PP คือกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์บบเจำะจง 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรำประมำณร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหัก
ภำษีและเงินส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั  ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลก ำไรสุทธิและอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ี
ผำ่นมำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก ำไรสุทธิ (ลำ้นบำท) 1,170.92 1,188.22 1,193.34 
2. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท:หุน้) 1.31 1.33 1.33 
3. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 87.79 90.23 93.98 
4. รวมเงินปันผลจ่ำยประจ ำปีต่อหุน้ (บำท:หุน้) 1.15 1.20 1.25 

4.1 เงินปันผลระหวำ่งกำลงวด 6 เดือนแรก (บำท:หุน้) 0.55 0.60 0.65 
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บำท:หุน้) 0.60 0.60 0.60 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (8) โครงสร้ำงกำรจดักำร หนำ้ 115 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 11 คน ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรท่ีเป็น 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรและเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 6 คน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 5 คนโดย
มีรำยช่ือพร้อมดว้ยขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในปีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี 
 

ช่ือและนามสกลุ 

จ านวนทีร่่วมประชุม / จ านวนประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ปี 2560 

 1. นำยสมใจนึก เองตระกลู 4/4 - - - 1/1 

 2. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ 4/4 - - 12/12 1/1 

 3. นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสิฎฐ ์ 4/4 - 1/1 12/12 1/1 

 4. นำงภำรดี พลูวรลกัษณ์ 3/4 - - 12/12 1/1 

 5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ 4/4 - - 12/12 1/1 

 6. นำยวชิยั พลูวรลกัษณ์ 4/4 - - - 1/1 

 7. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 4/4 8/8 1/1 - 1/1 

 8. นำยวลัลภ ตั้งตรงจิตร 4/4 8/8 1/1 - 1/1 

 9. นำยไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 3/4 6/8 1/1 - 1/1 

10. ร้อยต ำรวจตรี เกรียงศัก ด์ิ  
โลหะชำละ 

4/4 - - - 
1/1 

11. นำยแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 4/4 - - - 1/1 

โดยมี นำงสำวฐิตำภสัร์ อิสรำพรพฒัน์  ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  
นำยวิชำ พูลวรลกัษณ์ นำงภำรดี พูลวรลกัษณ์ นำยวีรวฒัน์ องค์วำสิฎฐ์ นำยธนกร ปุลิเวคินทร์  
สองในส่ีคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โครงสร้ำงองคก์รของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) มีคณะผูบ้ริหำร 
จ ำนวน 9 คน ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

รักษำกำรต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนวำงแผนกลยทุธ์และนกัลงทุนสัมพนัธ์  

รักษำกำรต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจโบวล่ิ์ง  

2. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์  รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฟิลม์ภำพยนตร์ 

3. นำงจินดำ วรรธนะหทยั  รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจบริหำรพ้ืนท่ีเช่ำ 

4. นำงสำวฐิตำภสัร์  อิสรำพรพฒัน์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี และเลขำนุกำรบริษทั 

5. นำยกิติกร พุ่มสวำ่ง รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง 

6. นำยนิธิ  พฒันภกัดี รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจส่ือโฆษณำ 

7. นำยอภิชำติ  คงชยั รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจโรงภำพยนตร์ 

8. นำงสำวสุดำพร  ตรองพำณิชย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

9. นำยอภิรักษ ์วำรำชนนท ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก ำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และแผนงบประมำณประจ ำปีเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือคณะกรรมกำรบริษทั 

2. รับผดิชอบกำรบริหำรจดักำรโดยรวมและพิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำน
ของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ภำยใต้กรอบนโยบำยแผนธุรกิจและแผนงบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

3. พิจำรณำอนุมติัให้ด ำเนินกำร หรืออนุมติักำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบอ ำนำจอนุมติัของบริษทั
หรือตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

4. สรรหำ ว่ำจ้ำง แต่งตั้ ง สับเปล่ียน โอนยำ้ย พกังำนและเลิกจ้ำงผูบ้ริหำรและพนักงำนในทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำร
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมโดยถำ้เป็นต ำแหน่งระดบัเทียบเท่ำตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำร
อำวุโสข้ึนไปให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือรับทรำบ และถำ้เป็นต ำแหน่งระดบัเทียบเท่ำผูบ้ริหำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในใหด้ ำเนินกำรภำยใตค้วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผูมี้อ  ำนำจลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ของบริษทัทั้งดำ้นบญัชี กำรเงิน กำรสั่งซ้ือ กำรผลิต กำรขำยและกำรบริหำร
ทัว่ไปรวมทั้งเอกสำรส ำคญัอ่ืนๆ 

6. ก ำหนดเปล่ียนแปลงแกไ้ขและยกเลิกกฎระเบียบ ค ำสั่งประกำศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภำยในเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกคนและเพื่อให้กำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รเป็นไปตำมนโยบำยท่ีบริษทั
ก ำหนด 

7. แต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทั ทั้ งน้ีรวมถึงมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง
ทนำยควำมเพ่ือฟ้องร้องด ำเนินคดีหรือเขำ้สู้คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

8. มอบหมำยเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนหรือกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดแทนตนตำมท่ีเห็นสมควรและสำมำรถยกเลิก
เพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆ ได ้

9. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมคืบหนำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรบริษทั 

10. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ือง
ใดท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไม่มีอ  ำนำจอนุมติักำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว  
 
8.3 เลขานุการบริษัท 

                 คณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งให้นำงสำวฐิตำภสัร์ อิสรำพรพฒัน์ ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรบริษทั มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์พร้อมทงั ้ท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลและให้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรในดำ้น
กฎหมำยและกฎเกณฑต่์ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏิบติั รวมไปถึงรับผดิชอบจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมกำรบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศ
ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คุณสมบติัของเลขำนุกำรบริษทั ปรำกฎอยูใ่นเอกสำรแนบ 1 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ให้ค  ำแนะน ำ เบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้กฎหมำยระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
2. จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบัของ

บริษทัและขอ้ปฏิบติัต่ำงๆ รวมถึงปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำ กบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

3. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม 

4. จดัท ำและเกบ็รักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5. เกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
6. สนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
7. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

 
8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

บริษทัไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเทียบไดก้บัธุรกิจเดียวกนั โดย
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปีจะท ำกำรเสนอให้คณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จำรณำอนุมติั ส่วนค่ำตอบแทน
ของผูบ้ริหำรจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน   

ในปี 2560 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงัน้ี 

(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560 ไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอ้เสนอ
และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 
2560 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 13.1 ลำ้นบำท โดยแยกออกเป็น
ค่ำตอบแทนรำยปีและเบ้ียประชุม จ ำนวน 7.2 ลำ้นบำท และบ ำเหน็จพิเศษ จ ำนวน 5.9 ลำ้นบำท ซ่ึงโครงสร้ำงอตัรำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นดงัน้ี 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปีและเบีย้ประชุม 

ประธำนกรรมกำร 871,000 

กรรมกำรบริษทั 545,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 178,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 69,000 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 28,000 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 28,000 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 178,000 

กรรมกำรบริหำร 69,000 

 

ช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บ าเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

1.นำยสมใจนึก     เองตระกลู ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 871,000 1,204,340 

2.นำยวชิำ     พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 739,500 1,204,335 

3.นำยวรีวฒัน์     องคว์ำสิฎฐ์ 
กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน/กรรมกำรบริหำร 

658,500 387,925 

4.นำงภำรดี     พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 630,500 387,925 

5.นำยธนกร     ปุลิเวคินทร์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 630,500 387,925 

6.นำยวชิยั     พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 545,000 387,925 

7.นำยชยั     จรุงธนำภิบำล 
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

751,000 387,925 

8.นำยวลัลภ     ตั้งตรงจิตร 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

642,000 387,925 

9.นำยไกรทิพย ์    ไกรฤกษ ์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

642,000 387,925 

10.ร้อยต ำรวจตรีเกรียงศกัด์ิ  โลหะชำละ กรรมกำรอิสระ 545,000 387,925 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (8) โครงสร้ำงกำรจดักำร หนำ้ 120 

ช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี
และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บ าเหน็จพเิศษ 
(บาท) 

11.นำยแพทยเ์สถียร     ภู่ประเสริฐ กรรมกำรอิสระ 545,000 387,925 

 รวมทั้งส้ิน 7,200,000 5,900,000 

(ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และสวสัดิกำรอ่ืนของผูบ้ริหำร จ ำนวน 8 ท่ำน โดยไม่รวม
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เน่ืองจำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนในส่วนของผูบ้ริหำร 
โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำวคิดเป็นเงิน 39.54  ลำ้นบำท 

(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

นอกเหนือจำกผลตอบแทนตำมปกติ บริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั 
โดยไม่น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรตอบแทนกำรปฏิบติังำนของ
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมตั้งใจและท ำงำนกบับริษทัต่อไปในระยะ
ยำว โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ได้จัดสรรให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนของ 
บริษทัฯท่ีหมดอำยใุนปี 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
(ล้าน) 

นำงจินดำ วรรธนะหทยั รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจบริหำรพ้ืนท่ีเช่ำ 0.35 
นำงสำวฐิตำภสัร์  อิสรำพรพฒัน์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนกำรเงินและกำรบญัชี 0.35 
นำยกิติกร พุ่มสวำ่ง รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง 0.35 
นำยนิธิ  พฒันภกัดี รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจส่ือโฆษณำ 0.25 
นำยอภิชำติ  คงชยั รองประธำรเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจโรงภำพยนตร์ 0.35 
นำงสำวสุดำพร  ตรองพำณิชย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 0.25 
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8.5  บุคคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีพนักงำนจ ำนวน 2,284  คน เพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ซ่ึงเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ืองจำกธุรกิจโรงภำพยนตร์ โบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ ส่ือโฆษณำ พ้ืนท่ีเช่ำและบริกำร รวมถึงธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 

 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
บริษทัไดมี้กำรบริหำรค่ำจำ้งค่ำตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงำนและสำยวิชำชีพ โดยผลตอบแทนท่ีให้แก่

พนกังำนของบริษทั ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ ค่ำเช่ำบำ้น ค่ำปฏิบติังำนต่ำงจงัหวดัเงินโบนัส 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และเพ่ือใหก้ำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปอยำ่ง
เหมำะสมและสำมำรถแข่งขนัในกำรรักษำพนกังำนท่ีดีมีควำมสำมำรถให้อยูก่บัองคก์รบริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรปรับ
เงินเดือน และโบนสัประจ ำปี โดยจะพิจำรณำตำมผลประกอบกำรในแต่ละปีของบริษทั ซ่ึงในส่วนของพนกังำนจะพิจำรณำ
กำรจ่ำยตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบำยส ำรวจและมีกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทน
เป็นประจ ำท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัมีโครงสร้ำงและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมำะสมแก่พนกังำน 

นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่พนักงำน เช่น เงินรำงวลัจำกกำรขำย และกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้แก่ผบู้ ริหำรและพนกังำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบติังำนใหมุ่้งปฏิบติัหนำ้ท่ี
อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้ำงควำมรู้สึกของกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพฒันำองคก์รต่อไป 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัห่วงใยต่อชีวิตและสุขภำพของพนกังำนทุกคนจึงเห็นสมควรใหมี้กำรด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอ

นำมยั และสภำพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัหนำ้ท่ีประจ ำของพนกังำนจึงไดก้ ำหนดนโยบำยและแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน รวมทั้งควำมปลอดภยันอกงำนเพ่ือป้องกนัและลดกำรเกิดอุบติัเหตุ กำรประสบอนัตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำร
เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำนหรือควำมไม่ปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎี
และปฏิบติัก่อนปฏิบติังำนจริง พร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร ท ำ
ใหใ้นปี 2560 บริษทัไม่มีกำรเกิดอุบติัเหตุร้ำยแรงจำกกำรท ำงำน 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 

สายธุรกจิหลกั จ านวนพนักงาน 

ส ำนกังำนใหญ่ 479 

โรงภำพยนตร์ 1,140 

โบวล่ิ์ง 361 

ขำยโฆษณำ 61 

ขำยพื้นท่ีเช่ำและศูนยก์ำรคำ้ 145 

ส่ือภำพยนตร์ 98 

รวมจ านวนพนักงาน 2,284 

*ไม่รวมลูกจ้ำงช่ัวครำว  
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บริษทัจะเนน้กำรสรรหำพนกังำนจำกภำยในเป็นหลกัแลว้ท ำกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมเน่ืองจำกกำรเล่ือนต ำแหน่งจำก
ภำยใน ท ำใหไ้ดพ้นกังำนท่ีคุน้เคยกบักำรด ำเนินงำนและยงัมีส่วนช่วยสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน ทั้งยงั
จูงใจให้พนกังำนท ำงำนอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลำนำนและให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีเท่ำเทียมกบัธุรกิจในอุตสำหกรรม
เดียวกนั นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้เอ้ือต่อกำรใชศ้กัยภำพของพนกังำนได้
อยำ่งเตม็ท่ีซ่ึงเป็นกำรจูงใจพนกังำนอีกวธีิหน่ึง 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัมีนโยบำยจดัให้มีกำรอบรมภำยในให้กบัพนักงำนของบริษทั เพ่ือพฒันำให้พนักงำนมีทกัษะควำมรู้โดย
เรียนรู้จำกกำรปฏิบติัจริง และจำกค ำแนะน ำของผูมี้ประสบกำรณ์ในแต่ละสำยงำน นอกจำกน้ีบริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังำน
เขำ้อบรม และสัมมนำกบัหน่วยงำนภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดจนมีนโยบำยในกำรใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังำนในอตัรำ
ท่ีเหมำะสมเพ่ือจูงใจ และรักษำให้พนักงำนท ำงำนกบับริษทัในระยะยำว โดยบริษทัมีกำรจดัอบรมให้กบัพนักงำนทั้งใน
ลกัษณะท่ีท ำพร้อมกบักำรท ำงำน (On-the-job training) และในลกัษณะอบรมงำน (Functional training) ส ำหรับในกรณีท่ี
เป็นกำรฝึกอบรมพร้อมกบักำรท ำงำน บริษทัจะใหพ้นกังำนไดมี้โอกำสช่วยพนกังำนท่ีอำวโุสกวำ่ ซ่ึงพนกังำนท่ีอำวโุสกวำ่
จะเป็นพ่ีเล้ียงดูแลให้ค  ำแนะน ำและช่วยช้ีแนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนกำรอบรมแบบ Functional training จะมีกำรอบรม
หลกัสูตรต่ำงๆ ทั้งท่ีด ำเนินกำรโดยบุคลำกรภำยใน/นอกบริษทั และกำรส่งพนักงำนเขำ้ร่วมอบรมตำมโครงกำรต่ำงๆ ท่ี
หน่วยงำนภำยนอกเป็นคนจดั เช่นกำรฝึกอบรมดำ้นกำรบริหำรและปฏิบติักำรอยำ่งสม ่ำเสมออีกทั้งบริษทัยงัจดัอบรมทกัษะ
ทัว่ไปอ่ืนๆ (Soft Skills) อำทิทกัษะกำรเป็นผูน้ ำ กำรพฒันำทกัษะกำรขำยและกำรตลำดกำรพฒันำทีมงำน เทคนิคกำรเจรจำ   
เทคนิคงำนบริกำรฯลฯ อีกดว้ยนอกจำกน้ี บริษทัยงัไดส้นบัสนุนและรองรับนิสิตนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรใชเ้วลำท่ีว่ำงเวน้จำก
กำรเรียนให้เป็นประโยชน์ ดว้ยกำรฝึกประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยบริษทัไดจ้ดัให้นิสิตนกัศึกษำไดมี้โอกำสฝึกท ำงำนใน
บำงต ำแหน่งท่ีเหมำะสมกบัวุฒิภำวะ ทกัษะและช่วงเวลำว่ำงของนิสิตนักศึกษำแต่ละคน ซ่ึงในปี 2560 พนักงำนและ
ผูบ้ริหำรมีกำรเขำ้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่ำงๆ เป็นจ ำนวน 7,500 ชัว่โมง ซ่ึงยงัไม่รวมจ ำนวนของกำรอบรมออนไลน์ท่ี
บริษทัก ำลงัด ำเนินกำรพฒันำระบบเพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินของพนกังำนท่ีเขำ้มำอบรมยงัส ำนักงำนใหญ่ ทั้งน้ีบริษทั
ก ำลงัพฒันำระบบเพ่ือรองรับระบบกำรอบรมออนไลน์ให้มำกกว่ำปัจจุบนั อีกทั้ง พนกังำนของบริษทัทุกคนตอ้งผ่ำนกำร
ปฐมนิเทศ โดยเน้ือหำในกำรอบรมเก่ียวกบัภำพรวมองคก์ร นโยบำยดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ และนโยบำย
กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 การวจิัยและพฒันา 

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของคุณภำพบริกำรในแต่ละสำขำ จึงไดมี้นโยบำยท่ีต่อเน่ืองในกำรพฒันำปรับปรุง
สำขำให้มีควำมสวยงำมและทนัสมยัอยู่เสมอ  ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  นอกจำกน้ีฝ่ำยกำรตลำดของ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรท ำวิจยัทำงกำรตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยสอบถำมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใช้
บริกำรภำยในสำขำ ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกน ำไปประมวลผล และน ำมำใชป้ระกอบกำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำด และกล
ยทุธ์ทำงกำรแข่งขนั  เพ่ือให้บริษทัฯ สำมำรถรักษำสถำนะผูน้ ำดำ้นศูนยร์วมควำมบนัเทิงต่อไป  นอกจำกกำรท ำวิจยัตลำด
เพ่ือพฒันำคุณภำพงำนบริกำร บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบังำนพฒันำพนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส่วนงำนดำ้นกำร
บริกำรตำมแต่ละสำขำ โดยมีกำรก ำหนดเป็นแผนอบรมพฒันำท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงใน ปี 2560 ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
กำรวจิยัและพฒันำจ ำนวนทั้งส้ิน  6,895,183 บำท 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำน  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทัยงัคงสืบสำนเจตนำรมณ์อนัมุ่งมัน่ในกำรท่ีจะยกระดบั กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดน้ ำ เอำแบบประเมินตนเอง เร่ืองกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี (Corporate Governance Self Assessment) มำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั
ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีก  ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบบริหำรกำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองกำรใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้
กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั บทบำทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร และในปี 2560 คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฎิบติัตำม CG Code ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยไ์ปปรับใชต้ำมบริบททำงธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นหลกัปฎิบติัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัและ
รักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญัโดยในปีท่ีผำ่นมำ มีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบติัในเร่ือง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีท่ีบริษทัจะรำยงำนใหท้รำบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรข้ึนเม่ือปี 2552 โดยมุ่งเนน้ให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั 
และมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจต่ำงๆท่ีส ำคญั ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นโดย
ก ำหนดนโยบำยไวด้งัน้ี 
 
นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรปกป้อง และเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ สิทธิกำรซ้ือขำยหรือ
โอนหุน้ สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลกิจกำรอยำ่งเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผลกำรก ำหนดหรือแกไ้ข
ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน กำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

2. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี ได้แก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็น
กรรมกำรล่วงหนำ้ สิทธิในกำรส่งค ำถำมต่อท่ีประชุมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค  ำถำม
ต่อท่ีประชุมเป็นตน้ 

3. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรงดเวน้กำรกระท ำใดๆอนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกดัสิทธิหรือกำรลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆและกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจก
เอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมอยำ่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทรำบล่วงหนำ้เป็นตน้ 
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4. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิต่ำงๆ เช่น กำรให้ขอ้มูลส ำคญัท่ีเป็น
ปัจจุบนัผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทักำรจดัใหผู้ถื้อหุน้เขำ้เยีย่มชมกิจกำรเป็นตน้ 
 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
• คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรไดน้ ำนโยบำยสิทธิของผูถื้อหุน้มำปฏิบติั และมีควำมครอบคลุมมำกกวำ่สิทธิ

ตำมกฎหมำยโดยเฉพำะสิทธิในกำรรับรู้ขอ้มูลและสำรสนเทศ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560  
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษำขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ เป็นเวลำกวำ่ 

30 วนั ก่อนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั และเผยแพร่ทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษพร้อมกัน โดยมีขอ้มูล
เหมือนกบัขอ้มูล 

ในรูปแบบเอกสำรท่ีบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
2. เอกสำรแนบ 1 รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2559 
3. เอกสำรแนบ 2 รำยงำนประจ ำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. เอกสำรแนบ 3 ขอ้มูลพิจำรณำประวติักรรมกำรท่ีเสนอช่ือเลือกตั้งกลบัเขำ้มำแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ

จ ำนวน 4 คน 
5. เอกสำรแนบ 4 ขอ้มูลค่ำตอบแทนและเบ้ียประชุมส ำหรับกรรมกำร ประจ ำปี 2560 
6. เอกสำรแนบ 5 ขอ้มูลรำยนำมผูส้อบบญัชีและรำยละเอียดค่ำสอบบญัชี 
7. เอกสำรแนบ 6 หลกัฐำนแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
8. เอกสำรแนบ 7 ขอ้มูลประวติักรรมกำรอิสระ (ส ำหรับประกอบกำรมอบฉนัทะ) 
9. เอกสำรแนบ 8 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
10. เอกสำรแนบ 9 ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้  
11. เอกสำรแนบ 10 แผนท่ีตั้งสถำนท่ีประชุม 
 
• ในกำรจดัส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดม้อบหมำยใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชุม 7 วนั ซ่ึงมีช่วงระยะเวลำในกำรจดัส่งเอกสำรมำกกวำ่ตำมท่ีกฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้
ไดมี้ระยะเวลำศึกษำขอ้มูลมำกข้ึน 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงดว้ยกำร
ใชร้ะบบ Barcodeในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจดัให้มีอำกรแสตมป์ไวบ้ริกำร ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้
น ำมำ ในกำรมอบฉันทะพร้อมทั้งจดัท ำป้ำยสัญลกัษณ์ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนแลว้ เพื่อควำมสะดวกในกำรเขำ้ออกท่ี
ประชุมโดยไม่ตอ้งเสียเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรใหม่ 

• หลงักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำ ปี 2560 บริษทัไดน้ ำเน้ือหำกำรประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย รำยละเอียดวำระ
กำรประชุม มติท่ีประชุมกำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผูถื้อหุ้นรวบรวมจดัท ำเป็น “รำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2560” เผยแพร่ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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1.3 การป้องกนักรณีการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 
      คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นและไม่จ ำกัดสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนำ้ ทั้งในกำรเขำ้ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี2560 บริษทัไม่มีกำรแจกโดย
กะทนัหัน ซ่ึงเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดย
ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
 
1.4 การอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

• บริษทัอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ในกำรลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้โดยกำรน ำระบบกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มำใช ้พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กบัผู ้
ถือหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองก่อนกำรประชุม 

• บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง
ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้  ำเนินกำรประชุม ไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประชุม และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบ และไดมี้กำรบนัทึกกำรแจง้กฎเกณฑ์ และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติดงักล่ำว ลงในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุก
คร้ัง 

• บริษทัยงัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในกำรเขำ้เยี่ยมชมบริษทัและเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร
และสำรสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคดิเห็น 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถำมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดง
ควำมคิดเห็น โดยประธำนกรรมกำรไดส้อบถำมท่ีประชุมในแต่ละวำระทุกวำระ รวมทั้งไดมี้กำรบนัทึกขอ้ซกัถำมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดงควำมคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทั้งค  ำช้ีแจงของคณะกรรมกำร
บริษทัและ/หรือผูบ้ริหำรลงในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

• บริษทัจดัใหมี้กำรบนัทึกเสียงกำรประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยรำยละเอียดสำระส ำคญัของกำรซักถำมในระหวำ่ง
กำรประชุมไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสำมำรถใชอ้ำ้งอิงในภำยหลงั และช่วยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำร
ประชุมสำมำรถติดตำมรำยละเอียดได ้
 
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำ  ปี 2560 มี
คณะกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปไดว้ำ่ บริษทัยงัคงพฒันำกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ให้
มีควำมเคร่งครัดตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
 

หมวดที ่2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมกำรบริษทัค ำนึงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั จึงไดก้  ำหนดนโยบำยในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี 
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• บริษทัไดเ้ปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยำ่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 หุน้ โดยอำจ
เป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้และเป็นกำรถือหุ้นอยำ่งต่อเน่ืองนบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 
เพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน ไดเ้สนอวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ โดย
ไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั
ล่วงหน้ำเป็นเวลำ 2 เดือนก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 (ตั้งแต่วนัท่ี 2 ธันวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 
2560) ซ่ึงมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูร้วบรวมวำระกำรประชุมและน ำ เสนอต่อกรรมกำรอิสระ เพื่อ
พิจำรณำก่อนในเบ้ืองตน้ หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำแลว้ เห็นวำ่มีควำมเหมำะสม กใ็หน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2560 เพ่ือพิจำรณำออกเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรำกฏวำ่ในปี 2560
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ โดยไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มูลของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนำ้เป็นเวลำ 2 เดือนก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 
(ตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2560) ซ่ึงมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล
ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติัและกำรใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือแลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ
เพ่ือพิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอมำตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีบริษทัไดก้  ำหนดไว ้โดยหำก
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำแลว้ว่ำมีควำมเหมำะสมก็ให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเดือนกุมภำพนัธ์ 
2560 เพื่อพิจำรณำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึง ปรำกฏวำ่ ในปี 2560 ไม่มี ผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือ 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้  ำหนดไว ้โดยในกำรประชุมผู ้
ถือหุ้นคณะกรรมกำรบริษทัไดด้  ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมอยำ่งเคร่งครัด โดยไม่มีกำร
แจกเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมอยำ่งกะทนัหัน และไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญั โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ 

• คณะกรรมกำรบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ข้ึนนอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท ำ
หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ  ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะส ำหรับ 
custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่ผำ่นทำงเวบ็ไซตล่์วงหนำ้เป็นเวลำ 30 วนั ก่อนวนัประชุมส ำหรับให้ดำวน์โหลดอีก
ดว้ย 

• คณะกรรมกำรบริษทัอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง แต่มีควำม
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีกำรมอบฉันทะ  โดยบริษทัไดเ้สนอให้มีกรรมกำรอิสระเขำ้ประชุม และ
ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้จ ำนวน 2 คน คือ 

นำยชยั จรุงธนำภิบำล (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ) 
และนำยวลัลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ) 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อ

หุน้ได ้
• คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ไว ้และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเร่ิมกำรประชุม ซ่ึงไดจ้ดัท ำบตัรลงคะแนนเสียงครบทุกวำระ เช่น กำรพิจำรณำ
อนุมติัจ่ำยเงินปันผล กำรพิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี กำรพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแยกเป็น
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รำยบุคคล เป็นตน้ รำยละเอียดกำรนบัคะแนนเสียงดงักล่ำวมีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพื่อควำม
โปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีหำกมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนในภำยหลงัมำตรกำรป้องกนักรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนใช้
ขอ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำน ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ในทำงมิชอบไวใ้นหลกัจรรยำบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองกำรใช้
ขอ้มูลภำยใน เพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยค์วำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรรักษำควำมลบั โดยมีกำรแจง้มำตรกำรดงักล่ำว
ผ่ำนทำงคู่มือหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ กำรจดัอบรมและทำงเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจำกน้ียงัไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแจง้หลกัเกณฑ์กำรเปิดเผยขอ้มูลและติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษทัและ
ผูบ้ริหำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

บริษทัตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพำะตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดเท่ำนั้น ในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัจึงไดพิ้จำรณำช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนใหม่ พร้อมกบัก ำหนดเป็นนโยบำย เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. พนกังำนและครอบครัว 
2. ลูกคำ้ และเจำ้หน้ี 
3. ผูถื้อหุน้ 
4. พนัธมิตรทำงธุรกิจ 
5. นกัวเิครำะห์, นกัลงทุน และสถำบนักำรเงิน 
6.  คู่แข่ง 
7.  ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี.- 

1. พนกังำนและครอบครัว 
 นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครัว 

1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำนโดยยดึหลกัพิจำรณำผลงำนดว้ยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวดัผลได ้
อำทิ รำยไดค้่ำตอบแทนรำยเดือน รำยไดจ้ำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ โบนัสประจ ำปี กำรประกนัชีวิตและประกนัสุขภำพ 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งต่อเน่ือง อำทิ จดัใหมี้กำรอบรมและ
สัมมนำผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั เป็นตน้ 
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3) บริษทัปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกนั อำทิ กำรประเมินผลงำนของ
พนกังำน กำรรักษำควำมลบัประวติักำรท ำงำน และกำรใชสิ้ทธิต่ำงๆ ของพนกังำน เป็นตน้ 

4) บริษทัค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนรับร้องเรียนกรณีพนกังำนไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตูรั้บควำมคิดเห็น หน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

5) บริษทัมีหนำ้ท่ีดูแลจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อกำร
ท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิผล  

 
2. ลูกคำ้ และเจำ้หน้ี 
 นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลลกูค้ำ 

1) บริษทัมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกคำ้ โดยยึดหลกัควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคำ้ของบริษทั ดว้ยกำรรับผดิชอบ เอำใจใส่ และ
ให้ควำมส ำคญัต่อปัญหำและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนปฏิบติัตำมมำตรกำร
ดงัต่อไปน้ี 

• ยึดมัน่ในกำรน ำเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้ำตรฐำนคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 

• ยดึถือปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัลูกคำ้อยำ่งดีท่ีสุด 
• กำรเสนอรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีควำม  เท่ำเทียมกนั 
• ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงควำมเป็นจริงแก่ลูกคำ้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตได ้เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และควำมเป็นธรรมใหก้บัลูกคำ้ของบริษทั 
• พร้อมท่ีจะตอ้งค ำถำมของลูกคำ้ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน กำรให้ค  ำแนะน ำ 

และกำรติดตำมผลควำมคืบหนำ้ในประเดน็ต่ำงๆ ท่ีไดรั้บแจง้จำกลูกคำ้ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเจ้ำหนี ้
1) บริษทัมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี โดยยึดหลกัควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำม

เช่ือถือและไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั 
2) บริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคญัต่อเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บั

เจำ้หน้ีอยำ่งดีท่ีสุด 
 
3.             ผูถื้อหุน้ 

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัมีหนำ้ท่ีท่ีตอ้งปกป้องและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ สิทธิกำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ 
สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลกิจกำรอยำ่งเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือ
หนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน กำรอนุมติักำรรำยพิเศษ เป็นตน้  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม หนำ้ 129 

2) บริษทัมีหนำ้ท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในเร่ืองต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้นประจ ำปี ไดแ้ก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำ สิทธิในกำรส่งค ำถำมต่อท่ีประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ี
ประชุม เป็นตน้ ผำ่นทำงเวบ็ไซตบ์ริษทั 

3) บริษทัตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

4. พนัธมิตรทำงธุรกิจ(คู่คำ้) 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพันธมิตรทำงธุรกิจ(คู่ค้ำ) 

1) บริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คำ้ทุกรำย 
2) บริษัทมีหน้ำท่ีในกำรเปิดโอกำสให้คู่คำ้ทุกรำยน ำเสนอสินค้ำ/บริกำรได้โดยเท่ำเทียมกัน โดยให้

ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คำ้ตอ้งปฎิบติัตำมมำตรกำรต่อไปน้ี 
• ตอ้งปฏิบติังำนต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและมีควำมเท่ำเทียมกนั 
• กำรพิจำรณำและตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพและเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัในระยะสั้นและระยะยำว 
• ตอ้งรักษำควำมลบัของคู่คำ้ โดยหำ้มมิใหมี้กำรรับสินบนหรือค่ำนำยหนำ้ใดๆ จำกคู่คำ้ รวมถึง

หำ้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คำ้รำยหน่ึงหรือหลำยรำยใหก้บัคู่คำ้รำยอ่ืนๆรับทรำบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
 
5. นกัวเิครำะห์, นกัลงทุน และสถำบนักำรเงิน  

นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลนักวิเครำะห์, นักลงทุน และสถำบันกำรเงิน 
1) บริษทัเปิดโอกำสให้นกัวิเครำะห์, นกัลงทุน และสถำบนักำรเงินไดรั้บทรำบขอ้มูลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทั และแนวโนม้ผลประกอบกำรในอนำคตไดต้ำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมเง่ือนไขของกฎหมำย และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 

2) บริษทัจะอ ำนวยควำมสะดวกโดยจดัท ำข้อมูลแนะน ำกำรลงทุนของบริษทัให้แก่นกัลงทุนผำ่นช่องทำง
เวบ็ไซตบ์ริษทั 
 
6. คู่แข่ง 
 นโยบำยเกี่ยวกับคู่แข่ง 

บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้
ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำง
เส่ือมเสียโดยปรำศจำกขอ้มูลควำมจริงและขดัต่อจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
7.           ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
         นโยบำยเกี่ยวกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรพฒันำสังคมอยำ่งต่อเน่ือง จึงไดก่้อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือหวงัระดมทุน
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกำสในสังคม และพฒันำสังคมรอบดำ้น โดยกำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม สำธำรณะประโยชน์ และ
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กำรศึกษำ และจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นผูใ้หค้วำมบนัเทิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสังคมเป็นอยำ่งมำก ดงันั้น เพ่ือป้องกนั
มิให้กำรด ำเนินธุรกิจสร้ำงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด  โดยบริษทัสนบัสนุนให้ควำมรู้และจดัให้มี
กิจกรรมรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้ำงและปลุกจิตส ำนึกให้กับผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนในกำรรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ทั้งดำ้นลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำ

ดำ้นอ่ืนท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง เป็นตน้ ดงันั้นกำรน ำผลงำนต่ำงๆ มำใช้
ภำยในบริษทัจะตอ้งมีกำรตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรใชผ้ลงำนเหล่ำนั้นจะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น 

นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
บริษทัเคำรพในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บอยำ่งเสมอภำคกนั บริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังำนทุกคนมี

สิทธิ เสรีภำพ ควำมเสมอภำคของบุคคล ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ กำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรม 
และจะไม่มีส่วนร่วมกบักำรกระท ำใดๆ ท่ีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพ่ือให้กรรมกำร พนกังำน และบุคคลใดๆ ท่ีกระท ำกำรแทนกลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม 

และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมำยและจริยธรรมธุรกิจ บริษทัจึงไดก้  ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้กรรมกำรตรวจสอบเป็นผูดู้แลและก ำหนด
แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ส ำหรับนโยบำยและแนวปฏิบติักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดมี้กำร
ก ำหนดไวใ้นระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรทุจริตและกำรใหค้วำมคุม้ครองผูร้้องเรียน  

 

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บุคคลใดก็ตำมท่ีทรำบเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสสำมำรถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสไดผ้่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน

หรือแจง้เบำะแส โดยบริษทัส่งเสริมใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตนต่อหน่วยงำนท่ีรับแจง้เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงำน
ดงักล่ำวจะให้ควำมคุม้ครองต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส และขอ้มูลจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งและหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะท ำหนำ้ท่ีรวบรวม คดักรอง ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนหรือเบำะแสตำมขั้นตอน หำกกำร
สอบสวนส้ินสุดและผูถู้กแจง้กระท ำควำมผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทั และเสียง
ขำ้งมำกของคณะอนุกรรมกำรสอบสวนควำมผิด ตลอดจนโทษตำมกฎหมำยอ่ืน และหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะ
เป็นผูร้ำยงำนผลกรณีทุจริตท่ีเกิดข้ึนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกเดือน 

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ผูท่ี้พบเห็นกำรกระท ำหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตอ้งกำรร้องเรียน และ/หรือแสดงควำม

คิดเห็นสำมำรถแจง้เบำะแส ร้องเรียน หรือแสดงควำมคิดเห็นไดผ้ำ่นทำง 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
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• อีเมล auditcom@majorcineplex.com 

• Call Center หมำยเลข 02 511 5427 ต่อ 114 
• Intranet ของบริษทัส ำหรับพนกังำน 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
• ในรอบปี 2560 บริษทัไดท้ ำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน

ต่ำงๆ ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และ
โปร่งใสผำ่นช่องทำงระบบ Online ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั อีกทั้งไม่เคยถูก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด ำเนินกำรเน่ืองมำจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตำมก ำหนด 

• นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดน้ ำขอ้มูลสำรสนเทศต่ำงๆ ท่ีไดเ้ปิดเผยต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริษทัเปิดเผยผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ และจดัให้มี
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนประจ ำปีภำยใน 120 วนั นบัแต่ส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้รำบขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
รวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงส ำหรับปี 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรระดับสูง 
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง  จะตอ้งพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย  ควำมยุติธรรมและกำรจูงใจท่ีเพียงพอ  กำรเทียบเคียงกับค่ำตอบแทน 
กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงพิจำรณำผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและภำวะเศรษฐกิจโดยรวม 
2. โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำในเบ้ืองตน้ และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัให้
ควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำ ปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงิน
ค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง 
3. ทั้งน้ีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้นุมติัวงเงินค่ำตอบแทนและ
รำยละเอียดค่ำตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดว้ย นอกจำกน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถึงส่วนท่ีกรรมกำรไดรั้บจำก
กำรท ำหนำ้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทั เช่น ท่ีปรึกษำและรวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจำกกำรเป็นกรรมกำร และกำรท ำหนำ้ท่ีอ่ืนเช่นท่ีปรึกษำใน
บริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
4. ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ยกกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีในฝ่ำยบริหำร และไดรั้บค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนจำกบริษทั มิ
ใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำร 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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• คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำน ำเสนอวงเงินและรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2560 เพ่ืออนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงิน
ไม่เกิน 13.1 ลำ้นบำทต่อปี แก่กรรมกำรซ่ึงมิไดเ้ป็นพนักงำนและผูบ้ริหำร รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหัวขอ้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ทั้งน้ีกรรมกำรของบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนจำกบริษทัยอ่ย 
 
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีรำยละเอียดปรำกฏในหวัขอ้รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรข้ึน เพ่ือช่วยในกำรศึกษำรำยละเอียดติดตำม
ควบคุมกำรปฏิบติังำนและกลัน่กรองงำนต่ำงๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

• คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษทัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือไดเ้พียงพอทนัเวลำและโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีควำมส ำคญัท่ีอำจกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัได ้
โดยมอบหมำยให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบงำนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนในกำรส่ือสำร
กบัผูล้งทุนประเภทสถำบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์ทัว่ไป และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและสำมำรถดูไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของ
บริษทัซ่ึงใชเ้ป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้มูลทำงกำร
เงิน ข่ำวบริษทัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน ข่ำวแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั
รำยละเอียดกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ซ่ึงจะช่วยใหน้กัลงทุนสำมำรถติดตำมขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยำ่งสะดวกยิง่ข้ึน 

• บริษทัไดจ้ดัท ำแผนนักลงทุนสัมพนัธ์โดยสังเขป และแผนดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแลว้แต่โอกำส และ
ควำมเหมำะสมซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1. จดัประชุมนกัวิเครำะห์เป็นประจ ำ ไตรมำสละ 1 คร้ัง และในกรณีหำกนกัวิเครำะห์ประสงคท่ี์จะสอบถำมขอ้มูลในเร่ือง
อ่ืนเพ่ิมเติม บริษทักจ็ะเชิญใหน้กัวเิครำะห์เขำ้มำพบฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นกรณีๆไป 
2. จดั Roadshow ในต่ำงประเทศอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ร่วมออกบูธนิทรรศกำรท่ีจดัข้ึนเพ่ือเผยแพร่และให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนเช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมำคม
นกัวเิครำะห์หลกัทรัพยแ์ละองคก์รอ่ืนๆ 

อีกทั้งผูล้งทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลผ่ำนทำงนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 
893 หรือในลกัษณะกำรเขำ้พบ one on one และ group meeting หรือทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั  
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษทัมีเจตนำรมณ์ท่ีจะก ำกบัดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดว้ยตระหนกั

ถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดแ้ละส่งผลให้บริษทัเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเพ่ิมคุณค่ำ
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยำวอีกดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรจึงไดก้  ำหนดหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีเป็นนโยบำยท่ี
ดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรข้ึน และคณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำวดงัมีรำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกบั
กิจกำรท่ีดีต่อไปน้ี 

• กำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และกำรใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่ำงๆ เช่น มีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหนำ้ มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

• กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
• กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทัว่ถึง เท่ำเทียม

กนัและภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยผำ่นช่องทำงท่ีเหมำะสม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งต่ำงๆ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้
โดยสะดวก เช่น ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

• กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนดว้ยควำม
ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษทัและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ต่ำงๆ 

• กำรบริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส ภำยใตร้ะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
• กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
• กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้รอบของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ 

 
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมกำรบริษทัประกอบด้วยกรรมกำร  จ ำนวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีหลำกหลำย ทั้ งในด้ำนทักษะ 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งกำรอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ี เพื่อเสริมสร้ำงใหบ้ริษทัมีคณะกรรมกำรท่ีเขม้แขง็ 

• คณะกรรมกำรบริษทัค ำนึงถึงกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดเ้ป็นส ำคญั ดงันั้นประธำน
กรรมกำรของบริษัทจึงเป็นกรรมกำรอิสระ  และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำร 

• ส ำหรับกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดวิธีกำรท่ีเป็นทำงกำร และยึดหลกัควำม
โปร่งใสไวเ้ป็นส ำคญัโดยปรำศจำกอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคุมหรือฝ่ำยบริหำร คือ คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็น
ผูส้รรหำบุคคลผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรโดยท ำกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำคุณวุฒิควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน ฯลฯ เพ่ือให้ตรงกบัภำระหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษทัและ/หรือในคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และเม่ือ
คดัเลือกกรรมกำรท่ีเหมำะสมไดแ้ลว้ จึงน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป 
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• คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรเปิดเผยรำยช่ือของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะอนุกรรมกำร โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมกำร รำยบุคคล ต ำแหน่ง อำยุ ประวติักำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งผูบ้ริหำรโดยไดเ้ปิดเผยไวผ้ำ่นช่องทำงต่ำงๆ ทั้งในรำยงำนประจ ำปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
5.3 ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

• คณะกรรมกำรบริษทัมีภำวะผูน้ ำวิสัยทศัน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั
และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมกำรบริษทัจึงจดัใหมี้กำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรรมกำรและฝ่ำยบริหำรชดัเจน 
โดยฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูห้ำขอ้มูลต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำและคณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ 

• คณะกรรมกำรบริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้กิจกำรของบริษทัมีควำมมัน่คง และมีควำมส ำเร็จทำงธุรกิจท่ีย ัง่ยืนอยูไ่ดใ้น
ระยะยำว จึงไดร่้วมกบัฝ่ำยบริหำรพิจำรณำทบทวนก ำหนดวสิัยทศัน์และภำรกิจท่ีเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไปรวมถึงก ำหนดเป้ำหมำย แผนธุรกิจและแผนงบประมำณ โดยค ำนึงถึงกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดและควำมมัน่คง
ในระยะยำวของบริษทัและของผูถื้อหุ้นเป็นประจ ำทุกปี ตลอดจนท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของ
ฝ่ำยบริหำรใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดส้นับสนุนให้เกิดระบบบรรษทัภิบำลในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร คณะกรรมกำร
บริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้ ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หลกัจรรยำบรรณมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมติั กำร
ท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ รวมถึงกำรแบ่งแยกขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีอยำ่ง
ชดัเจนระหวำ่งผูถื้อหุ้นกบัคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกบัผูบ้ริหำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุล
อ ำนำจและสำมำรถตรวจสอบซ่ึงกนัไดอ้ยำ่งอิสระ 
 
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่ง
ผูถื้อหุน้กรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ดว้ยควำมรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตอยำ่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมท่ีดี 
ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นส ำคัญ  โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยห้ำมมิให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ งทำงตรงและทำงออ้ม มีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำรำยกำร และก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมพิจำรณำ และให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรท่ีน ำเสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปในรำยงำนประจ ำปี 
 
5.5 จริยธรรมทางธุรกจิ 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำหลักจรรยำบรรณส ำหรับผูบ้ริหำรและพนักงำน  (Code of Conduct) เพื่อให้
ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ี  และยึดถือประพฤติปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอและ
เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งดำ้นกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละสุจริตกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยควำม
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เท่ำเทียมและเป็นธรรม กำรป้องกนักำรละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลบัและ
กำรใชข้อ้มูลในทำงท่ีผิดตลอดจนเร่ืองกำรรับสินบนของขวญัและของรำงวลั  ทั้งน้ี ไดม้อบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณน้ี 

• คณะกรรมกำรบริษทัจะติดตำม และดูแลให้กำรประกอบธุรกิจของบริษทั กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรกำร
ด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี  
นอกเหนือจำกระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกรอบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

•โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัประกอบด้วย  ประธำนกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ  กรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรและเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 คน และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 5 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมี
กรรมกำรจ ำนวนทั้งส้ิน 11 คนโดยมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรดงัน้ี 
กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
จ ำนวน 5 คน (ร้อยละ 45) 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอสิระ 
จ ำนวน 6 คน (ร้อยละ 55) 
 
5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดแบ่งแยกขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ  ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรวมถึงประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรก ำหนดให้บุคคลผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูด้  ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆกบัฝ่ำยบริหำร เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหผู้บ้ริหำรคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดัและสำมำรถท่ีจะสอบทำนถ่วงดุลกำรบริหำรงำนได ้

ประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำคณะกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงกำรเป็น
ประธำนในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและคณะกรรมกำรบริษทัให้ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส และเปิด
โอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถใชสิ้ทธิประโยชน์ในกำรซกัถำม แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในกำร
ออกเสียงในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในเร่ืองส ำคญัต่ำงๆ   

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนธุรกิจ กำรลงทุน และแผนงบประมำณ
ประจ ำปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรบริหำรจดักำรนโยบำยกำรบริหำรงำน
ดำ้นต่ำงๆ เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
 
5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบั
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน รวมถึงงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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• ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และใหค้วำม
เห็นชอบในนโยบำยดงักล่ำวไวแ้ลว้นั้น คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรทบทวนเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัท ำหลกัจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรข้ึนไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่แจกจ่ำย
ใหแ้ก่กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่ และด ำเนินกำรทบทวนจรรยำบรรณต่ำงๆ ส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนเดิม เพ่ือใหเ้ขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และคณะกรรมกำรไดม้อบหมำยให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งใกลชิ้ด 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ซ่ึงจะมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว ซ่ึงมีควำมอิสระต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและไดมี้กำรทบทวนระบบ
ดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมกำรบริษทัจะจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำปีละ 4 คร้ัง และด ำเนินกำรประชุมให้
เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำนในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและจดัสรร
เวลำอยำ่งเพียงพอท่ีฝ่ำยบริหำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั 
และจดัใหมี้กำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมทุกคร้ังเพ่ือใหก้รรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้กรรมกำรมีหนำ้ท่ี
ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

• ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในปี 2560 นั้น ในช่วงปลำยปี 2559 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัได้
จัดท ำก ำหนดกำรประชุมประจ ำปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรรับทรำบก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้ งปี ทั้ งน้ีเพ่ือให้
กรรมกำรสำมำรถวำงแผนล่วงหนำ้และจดัเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้
 • ในกำรจดัประชุมแต่ละคร้ังในปี 2560 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสำรประชุมให้แก่กรรมกำร
พิจำรณำล่วงหนำ้เฉล่ีย 7 วนัก่อนกำรประชุมและไดมี้กำรจดัท ำเอกสำรและสำรสนเทศประกอบกำรประชุม 

• กำรจดัประชุมเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 อยำ่งเคร่งครัด 
และตอ้งมีกรรมกำรมำเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมโดยเปิด
โอกำสใหก้รรมกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและท่ีปรึกษำกฎหมำย
เขำ้ร่วมกำรประชุมและจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ขอ้ซกัถำมและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ของกรรมกำรเพ่ือให้กรรมกำรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได ้
 
5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
       โดยในเดือนธนัวำคมของทุกปี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัท ำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร” (CG 
Self Assessment) น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรประเมินตนเองแบบทั้งคณะและแบบ
รำยบุคคล เพื่อพิจำรณำผลงำน และแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรท ำ งำนให้ดีข้ึน 
ซ่ึงเกณฑใ์นกำรประเมินแบ่งตำมหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร  
2) บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร  
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร  
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4) กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร  
5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร  
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

 
5.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดส่้งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกใหมี้กำรฝึกอบรมเพ่ือพฒันำและใหค้วำมรู้แก่กรรมกำร
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงในคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ืองโดยมีคณะกรรมกำรบริษทั
จ ำนวน  10 คน  ท่ีได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) และ /หรือ  Director Certification 
Program (DCP) จำกสถำบนั IOD เรียบร้อยแลว้ 

• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้เอกสำรคู่มือกรรมกำรและหลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มูล ประวติักำรถือครอง
หลกัทรัพยก์ำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหทุ้กคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรใหม่ 

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำร

บริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัเตรียมขอ้มูลบริษทั ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองคก์ร คู่มือกรรมกำร และ
ก ำหนดกำรประชุม เพ่ือใหก้รรมกำรใหม่รับทรำบถึงบทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบติั
ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน และเพ่ือช้ีแจง้ตอบขอ้สัก
ถำม รวมถึงกำรเยีย่มชมหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษทั เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร 

5.13 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
 บริษทัไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยกำรเติบโตและควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพโดยผำ่นกระบวนกำรในกำรพฒันำตำม
ลกัษณะงำน รวมถึงกำรจดัท ำแผนสืบทอดส ำหรับต ำแหน่งท่ีส ำคญักบัธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์อำยุท่ีใกลค้รบเกณฑ์
เกษียณ เพ่ือสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งทั้งดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ จริยธรรม และคุณสมบติั
ตำมท่ีก ำหนดในกำรด ำรงต ำแหน่งงำน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีตนไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีไดไ้วแ้ลว้ 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

ค านิยาม 

1.1 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
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กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรของบริษทั หมำยถึง กรรมกำรภำยนอกซ่ึงไม่ไดมี้ต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำน
ประจ ำของบริษทั และไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั รวมทั้งเป็นอิสระจำกผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ ผูบ้ริหำร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สำมำรถท ำหนำ้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั และ
สำมำรถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนประจ ำมีอ  ำนำจในกำร
จดักำร และมีอ ำนำจในกำรลงนำมผูกพนักบับริษทัคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรและเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 6 คน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 5 คน รวมเป็น
คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 11 คน เห็นวำ่เป็นองคป์ระกอบท่ีมีควำมเหมำะสม กล่ำวคือกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรมีสัดส่วน
ร้อยละ 45 เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมเห็นดำ้นธุรกิจอุตสำหกรรมบนัเทิงและอุตสำหกรรมภำพยนตร์ รวมทั้ง
อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงลึก และวำงแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมกำรอิสระมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 
เป็นผูท่ี้มีควำมรอบรู้ในดำ้นอุตสำหกรรมโดยรวม กำรเงิน กำรธนำคำร กำรบริหำรสินทรัพย ์กำรตรวจสอบ กฎหมำย และ
ควำมรู้ทำงธุรกิจดำ้นอ่ืนๆ ท ำให้กำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งสร้ำงสรรค ์ โดย
กำรพิจำรณำตดัสินใจของคณะกรรมกำรยดึถือผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส่ิงส ำคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นำยสมใจนึก เองตระกลู ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ - 
2. นำยวิชำ พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร 29.60% 
3. นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสิฎฐ์ กรรมกำร 0.11% 
4. นำงภำรดี พูลวรลกัษณ์ กรรมกำร 2.05% 
5. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมกำร 0.05% 
6. นำยวิชยั พูลวรลกัษณ์ กรรมกำร - 
7. นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 0.08% 
8. นำยวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ - 
9. นำยไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ - 
10. ร้อยต ำรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชำละ กรรมกำรอิสระ - 

11. นำยแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมกำรอิสระ - 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  คือ  “นำยวิชำ พูลวรลักษณ์  นำงภำรดี พูลวรลักษณ์ นำยวีรวัฒน์ 
องคว์ำสิฎฐ ์นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ สองในส่ีคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” 
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อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมกำรอำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนปฏิบติักำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรกไ็ด ้
2. กรรมกำรอำจก ำหนดช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทัได ้
3. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ ำ เนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจ

มอบอ ำนำจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและ
คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆ ได ้

4. กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 
5. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังครำว ในเม่ือเห็นวำ่บริษทัมีผลก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นนั้นและรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
6. กำรใดท่ีพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ .ศ . 2535 ก ำหนดว่ำต้องได้รับมติจำกท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรจะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อำทิเช่น กำรพิจำรณำและอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไร
ขำดทุน กำรพิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ำรอง กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนและก ำหนดค่ำตอบแทน กำรขำยหรือโอนกิจกำรของ
บริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทัทั้งหมดหรือ
บำงส่วนท่ีส ำคญั กำรท ำ แกไ้ขหรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำร
ธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงค์  และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
2. ก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และนโยบำยกำรด ำเนินงำน พร้อมควบคุม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยอยำ่งต่อเน่ือง 
3. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และทบทวนนโยบำยและกำรปฎิบติัตำม

นโยบำยทุกปี 
4. จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เพื่อเป็นมำตรฐำนดำ้น

จริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมกบัติดตำมใหมี้กำรปฎิบติัตำมจรรยำบรรณ 
5. ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ พร้อมกบัติดตำมให้ฝ่ำยจดักำรเป็น

ผูป้ฎิบติัตำมนโยบำยและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ 
6. จดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลำ และเท่ำ

เทียมกนั 
7. คณะกรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยมิชกัชำ้ในกรณีท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มใน

สัญญำใดๆ ท่ีบริษทัท ำข้ึนระหวำ่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจ ำนวนทั้งหมดท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวำ่งรอบปีบญัชี 

8. คณะกรรมกำรตอ้งประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมกำรมำประชุมและลงมติในวำระเพื่อพิจำรณำ
อนุมติัไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม หนำ้ 140 

9. คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน  4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

10. คณะกรรมกำรตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกำร
ด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรรำยใดเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย  ์(ส ำ นกังำน ก.ล.ต.) และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีส่วนไดส่้วนเสียหรือควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ โดยบริษทัไดก้ ำหนดให้กรรมกำรรำยนั้นไม่มีอ  ำนำจอนุมติักำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว ทั้งน้ีเพ่ือ
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั 
 
 (2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 4 คน  
ดงัมีรำยนำมดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยวรีวฒัน์ องคว์ำสิฏฐ์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำงภำรดี พลูวรลกัษณ์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏิบติังำนและด ำเนินกิจกำรของบริษทัตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัมอบหมำย 

2. ปฏิบติังำนและด ำเนินกิจกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำ เนินงำนของกรรมกำรบริษทั 
3. ปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
4. มีอ  ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรกูห้รือใหกู้ย้มืเงิน หรือกำรขอสินเช่ือใดๆ จำกสถำบนักำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเขำ้เป็น

ผูค้  ้ำประกนัหรือกำรช ำระ หรือใชจ่้ำยเงินเพ่ือธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่นกำรใชจ่้ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนและเพ่ือ
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทั้งน้ี ภำยในวงเงินส ำ หรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกวำ่ 60 ลำ้นบำทหรือจ ำนวนเทียบเท่ำ 

5. มีอ  ำนำจแต่งตั้ง ถอดถอนเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัในต ำ แหน่งท่ีไม่สูงกวำ่ต ำ แหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร 
6. มีอ  ำนำจจดัท ำเสนอแนะและก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจและกลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษทัต่อคณะกรรมกำร 
7. จดัตั้งโครงสร้ำงองคก์ร และกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรโดยให้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคดัเลือก  

กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้งและกำรเลิกจำ้งของพนกังำนของบริษทั 
8. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบริหำรงำน อนุมติังบประมำณส ำหรับประกอบธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจ โดยสอดคลอ้งกบันโยบำย และแนวทำงธุรกิจท่ีได้
แถลงต่อคณะกรรมกำร 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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     ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหค้ณะกรรมกำร
บริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีกรรมกำรบริหำรท่ำนใดท่ำนหน่ึงหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต. มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้ง
น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำว ต่อคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหพิ้จำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวภำยใต้
ขอ้บงัคบั หรือประกำศ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 3 คน มีวำระกำรด ำรงต ำ แหน่งครำวละ 3 ปี โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 1 ท่ำนไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสูตร 
“Audit Committee” ท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) โดยมีรำยนำมกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทั 3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยชยั จรุงธนำภิบำล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
2. นำยวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
3. นำยไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรถอดถอนหรือเลิกจำ้งบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำ  ปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
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   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย (Charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงข้อเสนอแนะ  และส่ิงท่ีตรวจพบให้
คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใดหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้กำรมีส่วนไดส่้วนเสียหรือ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน (ถ้ำมี) ตำมประกำศส ำนักงำน  ก.ล.ต. และหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้พิจำรณำ
และอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว ภำยใตข้อ้บงัคบัหรือประกำศหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 4 คน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560  มีมติอนุมติั
กำรลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของนำยชัย จรุงธนำภิบำล โดยยงัคงด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และมีมติแต่งตั้งให้นำยไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยไกรทิพย ์ ไกรฤกษ*์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยวลัลภ      ตั้งตรงจิตร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. นำยชยั           จรุงธนำภิบำล* กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. นำยวรีวฒัน์    องคว์ำสิฎฐ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หน้าที่เกีย่วกบัการสรรหา 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 
2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยพิจำรณำจำกบุคคล

ท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัแลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมกำรสรรหำตอ้งรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

4. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
หน้าที่เกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำ หนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
แลว้แต่กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมกำรก ำ หนดค่ำตอบแทนตอ้งรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทั
ควรทรำบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

4. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ 

บริษทัมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยสรรหำผูท่ี้มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ เขำ้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รวมทั้งมีคุณสมบติัตำมประกำศ ระเบียบ 
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทำงกำร และขอเชิญท่ำนเหล่ำนั้นเขำ้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั  

โดยกรรมกำรอิสระของบริษทั หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย)์ 
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2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจควบคุมรวมถึงอ ำนำจในกำรลงนำมผูกพนับริษทั ไม่เป็น
ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนประจ ำของบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทั้งปัจจุบนัและในช่วง 3 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

3. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำคู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหำรหรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูบ้ริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุม 

4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรคำ้ ซ่ึงเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. ไม่เป็นกำรได้รับแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้
7. สำมำรถท ำหนำ้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั และดูแลมิให้เกิดรำยกำรท่ีมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
ตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส ำคญัของบริษทัได ้

โดยกรรมกำรอิสระท ำหน้ำท่ีพิจำรณำด้วยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระเพื่อให้นโยบำย  แผนกำรด ำเนินงำน และกำร
บริหำรงำนของบริษทัให้ถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มีควำมเท่ำเทียมกนั อน่ึง กำรก ำหนดนิยำม
กรรมกำรอิสระของบริษทัดงักล่ำว ไดมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขให้มีควำมเคร่งครัดมำกกวำ่ท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดวิธีกำรและยดึหลกัควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำรไวเ้ป็นส ำคญัโดย
ปรำศจำกอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ ำนำจควบคุมหรือฝ่ำยบริหำรซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมี
หนำ้ท่ีพิจำรณำผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมจำกช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นอยำ่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่ำ 100,000 หุ้น โดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียว
หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้และเป็นกำรถือหุ้นอยำ่งต่อเน่ืองนบัจำกวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุ
ในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรล่วงหน้ำ โดยไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560  
ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

•   พิจำรณำจำกท ำเนียบกรรมกำร (Director Pool) ซ่ึงจดัท ำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยหรือ 
      จำกหน่วยงำนอ่ืนๆ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควร 
•    คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ท่ีพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม หนำ้ 145 

•    พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั (Board  
       Skill Matrix) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
•    พิจำรณำควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board Diversity) 
•    พิจำรณำภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์ ประวติักำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้งในดำ้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ซ่ึงมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั และกำรใหค้วำม 
ยนิยอมของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ แลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือพิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
เสนอมำตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีบริษทัไดก้  ำหนดไว ้โดยหำกคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำแลว้วำ่มีควำมเหมำะสม กใ็ห้
น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเดือนกุมภำพนัธ์ 2560 เพ่ือพิจำรณำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นต่อไป ซ่ึง
ปรำกฏว่ำในปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรำยช่ือ โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำร
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร
กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ส ำหรับ กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกเหตุอ่ืนนอกจำกกำรครบวำระออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลง เวน้แต่วำระของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนจะเขำ้อยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูซ่ึ่งตนแทน  ทั้งน้ี มติกำรแต่งตั้งบุคคลเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 ในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด คณะกรรมกำรของบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำเบ้ืองตน้ ใน

กำรคดักรองสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์และควำมเขำ้ใจ

เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประวติักำรท ำงำนท่ีดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไวไ้ด ้และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ท่ีผำ่นมำ บริษทัท ำกำรเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในกำรแต่งตั้งบุคคลเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมฯ ของบริษทั  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรโดยฝ่ำยจดักำร โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมฯ จะมีหน้ำท่ีบริหำรและด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์สูงสูดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพำะต่อ
บริษทั) และบริษทัไดก้ ำหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส ำคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดย
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บริษทัเอง ทั้งน้ี กำรส่งกรรมกำรเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่ำวเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทั 

 นอกจำกน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก ำหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้
บริษทัยอ่ยใหมี้ขอ้บงัคบั ในเร่ืองกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรำยกำรส ำคญัอ่ืน
ใดของบริษทัดงักล่ำวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัเก็บขอ้มูลและกำรบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้
บริษทัสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร และ/หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมำประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินให้ทนั
ก ำหนดตำมกฎหมำยดว้ย 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนใช้ขอ้มูลภำยในเพ่ือหำ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบไวใ้นหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองกำรใช้
ขอ้มูลภำยในเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำควำมลบั โดยมีกำรแจง้มำตรกำรดงักล่ำว
ผ่ำนทำงคู่มือหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ กำรจดัอบรม และทำงเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจำกน้ียงัไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแจง้หลกัเกณฑ์กำรเปิดเผยขอ้มูล และติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษทัและ
ผูบ้ริหำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

โดย คณะกรรมกำรบริษทัมีมำตรกำรท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัในกำรใช้
ขอ้มูลภำยในดงัน้ี 

มำตรกำรป้องกนัขอ้มูลภำยในของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

1) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรทรำบและปฏิบติัซ่ึงหนำ้ท่ี
ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

2) คณะกรรมกำรบริษทัจะแนะน ำให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีทรำบขอ้มูลภำยในหลีกเล่ียงกำร
ซ้ือขำยหุ้นของบริษทัก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั รวมถึงขอ้มูลงบกำรเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยต่์อสำธำรณชน กล่ำวคือ เป็นเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูล และ 1 สัปดำห์หลงักำรเปิดเผย
ขอ้มูล อนัอำจเป็นกำรกระท ำผิดพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี กำรไม่ปฏิบติัมำตรกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรกระท ำผิดวินยัของบริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนท่ีได้
ล่วงรู้ขอ้มูลภำยในท่ีส ำคญัคนใดกระท ำผิดวินัยจะไดรั้บโทษตั้งแต่ กำรตกัเตือน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดรั้บ
ค่ำจำ้ง จนถึงกำรเลิกจำ้ง  
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 มีมติแต่งตั้งใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั

เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปี 2560 โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัน้ี เป็นผูท้  ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั คือ นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  
3445 นำยไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4298 นำยบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  5339 และ
นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3760  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฎิบติังำน
ได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด จัดหำผูส้อบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนของบริษทัแทนได้  และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,540,000  บำท  ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
กำรใชบ้ริกำรอ่ืนจำกผูส้อบบญัชี ส ำนกังำนผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2560 

1. ค่ำสอบบญัชีของบริษทั 3,761,000 4,060,000 

2. รวมค่ำสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 7,270,000 7,540,000 

3. ค่ำบริกำรอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัท 
   ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมรวมทั้งหมดจ ำนวน 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้กำรประชุมให้เป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัของบริษทัและพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 อยำ่งเคร่งครัดมีกำรจดัส่งระเบียบวำระกำรประชุม
และสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งให้กรรมกำรไดศึ้กษำและพิจำรณำล่วงหน้ำเฉล่ีย 7 วนัก่อนกำรประชุม และเปิดโอกำสให้
กรรมกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ โดยทัว่กนัโดยมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยเขำ้ร่วม
กำรประชุมและจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ขอ้ซักถำม และขอ้เสนอแนะต่ำงๆของกรรมกำรดว้ยเพ่ือให้กรรมกำร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริหาร 
   ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำรไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทั พิจำรณำก ำหนดนโยบำย
ต่ำงๆ แผนธุรกิจแผนกำรลงทุนและแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 2560 ของบริษทัเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำอนุมัติติดตำม  ก ำกับและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนงำนท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัแต่ละไตรมำส 
ตลอดปี 2560 รวมถึงผลประกอบกำรประจ ำปีใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กำรท ำหนำ้ท่ีสรรหำ 
ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรสรรหำกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำม
วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 จ ำนวน 4 คน โดยพิจำรณำถึงคุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ประวติักำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้งในดำ้นจริยธรรม ซ่ึงกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
ทั้ง 3 คน มีควำมเหมำะสม จึงน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง และท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีไดพิ้จำรณำอนุมติัดงักล่ำว  
 
การท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษทัซ่ึงมิไดเ้ป็น
พนกังำนและผูบ้ริหำร และก ำหนดรำยละเอียดกำรจดัสรรค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรส ำหรับปี 2560 โดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย และเทียบเคียงไดก้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนำดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้ม
ทำงธุรกิจ และสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้ ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี
พิจำรณำอนุมติัดงักล่ำว 
   ส ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งหมดจ ำนวน 1 คร้ัง โดยกรรมกำรเขำ้ร่วม
ประชุมครบทุกคน 
 

ตำม CG Code ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชต้ำมบริบททำงธุรกิจของบริษทัดว้ยควำม
รอบคอบ รับผดิชอบ และระมดัระวงั ส ำหรับปี 2560 บริษทัมีกำรปฏิบติัตำม CG Code ภำยใตห้ลกัปฏิบติัยอ่ยจ ำนวน 37 
รำยกำร และจำกกำรด ำเนินกำรพบวำ่ 
•   บริษทัมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัซ่ึงปัจจุบนัไดด้ ำเนินกำร เป็นปกติ จ ำนวน 32 ขอ้ (86%) 
•   บริษทัไม่มีแนวปฏิบติัท่ี จ ำนวน 4 ขอ้ (11%) 
•   บริษทัไม่มีนโยบำยและแนวปฏิบติั จ ำนวน 1 ขอ้ (3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม หนำ้ 149 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม กำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม รวมไปถึงกำรรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  
 

10.1  นโยบายภาพรวม 

1.      การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีสุจริตและเป็นธรรม 

ภำยใตก้รอบของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงกำรยดึกติกำในกำรแข่งขนัอยำ่งเสมอภำค โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ตอ้งไม่น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อ
ภำพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั และ/หรือขดัต่อขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยทำงบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรประกอบ
กิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม ไวด้งัน้ี 

- บริษทัมีหน้ำท่ีในกำรเปิดโอกำสให้คู่คำ้ทุกรำยน ำเสนอสินคำ้/บริกำรได้โดยเท่ำเทียมกัน กำรพิจำรณำและ
ตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพและเง่ือนไขต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัใน
ระยะสั้นและระยะยำว 

- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
- มุ่งพฒันำผลิตภณัฑ ์สร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมร่วมมือท่ีดีกบัคู่คำ้ทุกรำย เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพ และประสิทธิภำพ

ในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยำว  และปฏิบติังำนต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและมีควำมเท่ำเทียมกนั 
- รักษำควำมลบัหรือสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม 
- ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวกับกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและ พนักงำน ใช้

ทรัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่
สนบัสนุนสินคำ้ หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

- มุ่งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้อยำ่งเคร่งครัด รวมถึงไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้มำเพ่ือใชป้ระโยชน์ของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ง
รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ   ดงักล่ำวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ  ผำ่นทำงส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ  ของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม หนำ้ 150 

 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรในกำรป้องกนับรรเทำและแกไ้ขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจำก
กำรด ำเนินกำรของบริษทั และก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำรกบัสำธำรณชน ลูกคำ้ หรือประชำชนอย่ำงทนัท่วงที เม่ือมีขอ้
กงัวลเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่ำนั้น นอกเหนือไปจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย บริษทัยงัให้ควำมส ำคญัถึงควำมเท่ำเทียมกนั โดยมี
แนวปฏิบติัต่อพนกังำน ประชำชน คู่คำ้ หรือลูกคำ้ รวมไปถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล
หน่ึงบุคคลใด เน่ืองจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงไม่วำ่จะทำงกำรหรือทำงจิตใจ เช้ือชำติ ศำสนำ อำย ุเพศ กำรศึกษำ 
รวมไปถึงไม่ส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัใหค้วำมส ำคญักำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม เทียบเท่ำกบัเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นอ่ืนๆของ

บริษทั โดยบริษทัมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรจำ้งงำนโดยเท่ำเทียมภำยในกลุ่มบริษทั กำรได้รับค่ำตอบแทนและค่ำชดเชย กำร
พฒันำดำ้นบุคลำกร และกำรเกษียณจำกกำรท ำงำน โดยผูบ้ริหำรจะเป็นผูด้  ำเนินกำรในเร่ืองน้ีให้เป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลพนกังำนและครอบครัว ดงัน้ี 

- บริษทัให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลกัพิจำรณำผลงำนดว้ยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวดัผลได ้อำทิ 
รำยไดค้่ำตอบแทนรำยเดือน รำยไดจ้ำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ โบนสัประจ ำปี กำรประกนัชีวิตและประกนัสุขภำพ 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งต่อเน่ือง อำทิ จดัให้มีกำรอบรมและสัมมนำ
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั เป็นตน้ 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกนั อำทิ กำรประเมินผลงำนของพนกังำน 
กำรรักษำควำมลบัประวติักำรท ำงำน และกำรใชสิ้ทธิต่ำงๆ ของพนกังำน เป็นตน้ 

- บริษทัค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสให้พนกังำนรับร้องเรียนกรณีพนกังำนไม่ไดรั้บควำม
เป็นธรรมผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตูรั้บควำมคิดเห็น หน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

- บริษทัมีหนำ้ท่ีดูแลจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อกำรท ำงำนอยำ่ง
มีประสิทธิผล  

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกบัลูกคำ้ โดยยดึหลกัควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญต่อกำร
รับผิดชอบ เอำใจใส่ และใหค้วำมส ำคญัต่อปัญหำและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหำรและพนกังำน
ทุกคนปฏิบติัตำมมำตรกำรดงัต่อไปน้ี 

- ยดึมัน่ในกำรน ำเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้ำตรฐำนคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
- ยดึถือปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัลูกคำ้อยำ่งดีท่ีสุด 
- กำรเสนอรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีควำม  เท่ำเทียมกนั 
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- ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงควำมเป็นจริงแก่ลูกคำ้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได ้เพ่ือสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ และควำมเป็นธรรมใหก้บัลูกคำ้ของบริษทั 

- พร้อมท่ีจะตอ้งค ำถำมของลูกคำ้ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน กำรให้ค  ำแนะน ำ และกำรติดตำมผล
ควำมคืบหนำ้ในประเดน็ต่ำงๆ ท่ีไดรั้บแจง้จำกลูกคำ้ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
10.2 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบัแนวคิดเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและตอบแทนสังคมในรูปแบบ
ของกำรตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกำสทำงสังคม โดยบริษทัไดเ้นน้ถึงกำรผสมผสำนระหวำ่งควำมมุ่งมัน่
พฒันำทำงธุรกิจให้สอดคลอ้งไปกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่ำงย ัง่ยืน โดยสนับสนุนและให้ควำมรู้กับ
ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนในกำรควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมำกข้ึน ตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลและ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มสังคม ดงัน้ี 

- ใส่ใจกบัระบบกำรจดักำรของเสียและมลภำวะต่ำงๆ ระบบกำรจดักำรพลงังำน 
- ส่งเสริมและจดัให้มีกิจกรรมรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้ำงและปลุกจิตส ำนึก ในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มภำยใน

องคก์ร รวมถึงกำรสร้ำงวฒันธรรมและส่งเสริมกำรรีไซเคิลวสัดุภำยในบริษทั  
- น ำนวตักรรมใหม่ๆและร่วมมือกบัคู่คำ้ทำงธุรกิจ ในกำรวำงแผนงำนและน ำมำสู่กำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม ให้

ผูบ้ริโภคจบัตอ้งได ้เช่น  เม็ดพลำสติก ท่ีใชใ้นผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นแบบ 100% ไม่มี รีไซเคิลปน โดยใชเ้ม็ด
พลำสติกจำก SCG และเป็น BPA free * ซ่ึงปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และกระบวนกำรผลิตของทุกโรงงำนส ำหรับ
บรรจุภณัฑอ์ำหำร จะเป็น clean room   และสินคำ้ของบริษทัเนน้ใหลู้กคำ้น ำไปใชง้ำนต่อ และเกบ็สะสมได ้ไม่ ม่
ท้ิงเป็นขยะ ส ำหรับกล่องป๊อปคอร์น แบบเหล่ียม และ กลม ก็ผลิตจำกกระดำษ food grade สำมำรถสัมผสัอำหำร
ได ้ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูบ้ริโภค สำมำรถยอ่ยสลำยไดง่้ำยในธรรมชำติ 

-  ส่งเสริมให้มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กบัเด็กดอ้ยโอกำสทำงสังคม ให้สำมำรถ
เติบโตเป็นบุคคลำกรหรือเยำวชนท่ีมีคุณภำพต่อไปในอนำคต รวมไปถึงกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตของ
ผูสู้งอำยุ ให้สำมำรถช่วยตวัเอง พ่ึงพำตวัเอง และด ำเนินชีวิตไดอ้ยำ่งมีควำมสุข อีกทั้งให้ควำมร่วมมือกบัหน่วย
รำชกำร องคก์รพฒันำเอกชน องคก์รสำธำรณกุศล และภำคเอกชนต่ำงๆ ในกำรท ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
ดำ้นอ่ืนๆ 

 
10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อ CSR 

  -ไม่มี- 

 

 

 

 

*BPA (Bisphenol) เป็นสำรเคมีท่ีพบในบรรจุภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีท ำมำจำกพลำสติก และท่ีส ำคญัคือ มีกำรทดลองในหนูพบวำ่BPA เป็น
สำรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรเกิดมะเร็งเตำ้นมและมะเร็งในต่อมลูกหมำก และส่งผลต่อควำมผดิปกติทำงพนัธุกรรมของเซลลใ์นร่ำงกำย 
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10.4 CSR after process 

โดยในปี 2560 มีกิจกรรมท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ  

วชิา พูลวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) มอบเงินบริจำคเพ่ือ
กำรศึกษำ จ ำนวน 200,000 บำท ใหก้บั มูลนิธิไทยรัฐ ผำ่น สราวุธ วชัรพล บรรณำธิกำร หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ น ำไป
ช่วยเหลือสังคมต่อไป  

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกบั สภากาชาดไทย เชิญชวนผูส้นใจร่วมบริจำคโลหิตเป็นประจ ำทุก 3 เดือน  เพ่ือ
ช่วยเป็นช่องทำงในกำรจดัหำโลหิตใหแ้ก่สภำกำชำดไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมไม่ใหเ้กิดภำวะขำดแคลนเลือด
ในอนำคต 

เมเจอร์ ซีนีเพล้กซ์ กรุ้ป ร่วมกบัองค์กรภาคเอกชน มอบรายได้ส่วนหน่ึงจากการฉายภาพยนตร์โฆษณา เร่ือง พรจากฟ้า 
สมทบ มูลนิธิชัยพฒันา  

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร และนิธิ พัฒนภักดี รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยส่ือโฆษณำ 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ร่วมกบัองค์กรภำคเอกชน มอบรายได้ส่วนหน่ึงจากการฉาย
ภาพยนตร์โฆษณา เร่ือง พรจากฟ้า เพ่ือสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 1,700,000 บาท โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวช
กลุ เลขำธิกำรมูลนิธิชยัพฒันำ ใหเ้กียรติรับมอบเงินบริจำค ณ ส านักงานมูลนิธิชัยพฒันา  

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพ่ือน้อง 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกบั โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพ่ือน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น ำนอ้งๆ จำก
เยำวชนชำ้งเผือก จ ำนวน 25 คน เขำ้ชมภำพยนตร์เร่ือง “The Boss Baby” ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเดก็ดอ้ยโอกำส ก ำพร้ำ 
ท่ีช่ืนชอบกีฬำฟุตบอล ก่อนเดินทำงไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทยและกีฬำ ณ ประเทศองักฤษ เพ่ือสร้ำงแรง
บนัดำลใจ เปิดพ้ืนท่ีให้เยำวชนไดก้ลำ้แสดงออก สร้ำงควำมรักสำมคัคี สร้ำงควำมปรองดอง ใชเ้วลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ เพ่ือห่ำงไกลยำเสพติดทุกชนิด เป็นตวัอยำ่งใหแ้ก่เยำวชนรุ่นหลงั เพ่ือน ำไปพฒันำประเทศชำติต่อไป 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ร่วมกบั ดอยค า จัด “โครงการรวมพลงัถวายความภักด”ี ชวนประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์  

บริษทั เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั บริษทั ดอยค ำผลิตภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั จดั “โครงกำรรวม
พลงัถวำยควำมภกัดี” เปิดสอนกำรประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ “ดอกดำรำรัตน์” ให้กบัประชำชนทัว่ไป เพ่ือถวำยใน
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ จ ำนวนทั้งส้ิน ๙๙,๙๙๙ ดอก จำกวสัดุธรรมชำติ ณ โรงภำพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 19 สำขำ ในกรุงเทพฯ  

คณะผู้บริหารเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ เมรุมาศจ าลอง  

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) พร้อมดว้ยคณะ
ผู ้บริหำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมถวำยดอกไม้จันทน์เ พ่ือน้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ 
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พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ เมรุมาศจ าลอง ศูนย์การประชุมไบเทคบาง
นา พร้อมทั้งสนบัสนุนใหบ้ริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนท่ีเขำ้ร่วมพระรำชพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพ 3 จุด ไดแ้ก่ วดัธำตุทอง, วดัเสมียนนำรี และวดัปทุมวนำรำม  

 

กจิกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2560  

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซ่ึงไดก่้อตั้งจดทะเบียนเป็นองค์กรสำธำรณะกุศล ในปี 2555 เพ่ือช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และพฒันำคุณภำพชีวิตของนอ้งๆ คนพิกำร และผูสู้งอำยท่ีุดอ้ยโอกำสในสังคม โดยมุ่งเนน้กำรมอบโอกำสทำงกำร
ศึกษำเพ่ือช่วยเปิดโลกทศัน์ในกำรเรียนรู้ เติมเตม็ประสบกำรณ์นอกหอ้งเรียน สร้ำงสรรคพ์ฒันำกำร สร้ำงแรงบนัดำลใจ ให้
นอ้งๆ ไดเ้ติบโตเป็นบุคลำกรท่ีมีคุณภำพของสังคม โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผำ่น 3 กิจกรรม
หลกั คือ 

1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้” ทำงมูลนิธิฯ จะน ำน้อง ๆ ท่ีดอ้ยโอกำส อำยุ 6-18 ปี เขำ้ชมภำพยนตร์ปีละ 
34,000 คน และผูสู้งอำย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีดอ้ยโอกำส จำกระยะเวลำ 5 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดจ้ดักิจกรรม “เปิดโลกกวำ้ง สร้ำง
รอยยิม้” น ำนอ้งๆ ดอ้ยโอกำสเขำ้ชมภำพยนตร์แลว้ 180,940 คน และน ำผูสู้งอำยเุขำ้ชมภำพยนตร์แลว้ 28,204 คน  

ซ่ึงในปี 2560 ทำงมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดน้ ำนอ้งๆ ท่ีดอ้ยโอกำสเขำ้ชมภำพยนตร์รวม 35 ,061 คน และผูสู้งอำย ุ60 ปีข้ึน
ไปท่ีดอ้ยโอกำสเขำ้ชมภำพยนตร์รวม 3,701 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั  

2. กจิกรรมโบว์ลิง่การกุศลและพธีิมอบทุนการศึกษา “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” แนวทำงกำรใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำ 
ดว้ยกำรคดัเลือกจำกเรียงควำมของนอ้งๆ หลงัจำกไดเ้ขำ้ชมภำพยนตร์รอบพิเศษ และไดถ่้ำยทอดควำมรู้สึกผำ่นตวัอกัษรท่ี
ร้อยเรียงมำจำกควำมรู้สึกของนอ้งๆ มอบเป็นทุนกำรศึกษำประจ ำปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บำท ใหก้บันอ้งๆ 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนอ้งๆ ดอ้ยโอกำส และกลุ่มนอ้ง ๆ พิกำรท่ีบกพร่องทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ รวมมอบทุนกำรศึกษำต่อเน่ือง 4 ปี รวม 
80 ทุน ปี 2560 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จดักิจกรรม “มำเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” กำรแข่งขนัโบวล่ิ์ง ชิงถว้ยรำงวลัและของ
รำงวลั พร้อมมอบทุนกำรศึกษำให้กบัน้องๆ ดอ้ยโอกำส ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์ ชั้น 5 พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ รำยได้
ทั้งหมดหลงัหกัค่ำใชจ่้ำยจะน ำไปใชใ้นกิจกรรมกำรกศุลของมูลนิธิฯ 

3. กิจกรรม “การจัดท าและส่งมอบห้องหนังเพ่ือการเรียนรู้” ปีที่ 2 มอบให้กบัโรงเรียนในชนบทท่ีมีนอ้งๆ ดอ้ยโอกำส 
และเป็นโรงเรียนศูนยก์ลำงของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน 10 จงัหวดั เพ่ือนอ้งๆ จะไดมี้พ้ืนท่ีส ำหรับกำรเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
โดยมีคุณครูเป็นผูช้ี้แนะผ่ำนภำพยนตร์ กำร์ตูน และสำรคดีท่ีจะเป็นส่ือกลำงเพ่ือช่วยเปิดโลกทัศน์ด้ำนควำมคิดและ
ก่อใหเ้กิดแรงบนัดำลใจดีๆ ซ่ึงสำมำรถน ำมำปรับใชใ้นชีวิตได ้โดยมูลนิธิฯ จะคดัสรรดีวดีีสร้ำงสรรคท่ี์ใหข้อ้คิดแรงบนัดำล
ใจส ำหรับนอ้งๆ ส่งใหอ้ยำ่งต่อเน่ือง จำกระยะเวลำ 2 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดจ้ดัท ำและส่งมอบหอ้งหนงัเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนไปแลว้ 21 โรงเรียน 21 จงัหวดั  

4. มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดร่้วมกบั กรุงเทพมหานคร จดักิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Major Care Mini Marathon 2017 
Run with Care” ภำยใตแ้นวคิด “ทุกก้าวทีว่ิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล” ในวนัอาทิตย์ที ่5 กมุภาพนัธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ 
บริเวณลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เพ่ือร่วมรณรงค์ให้ประชำชนไดอ้อกก ำลงักำย เพ่ือสุขภำพท่ีดีสมบูรณ์
แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวไดท้ ำกิจกรรมร่วมกนั โดยรำยไดท้ั้งหมดหลงัหักค่ำใชจ่้ำยจะน ำไปเป็นทุนกำรศึกษำและ
สร้ำงหอ้งหนงัเพื่อกำรเรียนรู้ในโรงเรียน  
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มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยดุท่ีจะสร้ำงสรรคแ์ละเดินหนำ้ส่งต่อเร่ืองรำวดี ๆ ใหก้บัสังคมต่อไป และไม่วำ่จะอีกก่ีปี
ท่ีบวกเพ่ิม โลกแห่งกำรให้ท่ีเป่ียมดว้ยควำมสุขใบน้ี จะยงัคงขบัเคล่ือนต่อไป ดว้ยควำมมุ่งมัน่อยำ่งต่อเน่ือง พร้อมจะเขำ้ถึง
ในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสร้ำงสรรค์ส่ิงดี ๆ และแต่งแตม้ให้โลกกวำ้งใบน้ีมำกมำยไปดว้ย แรงบนัดำลใจ ควำมรู้ ควำมสุข และ
รอยยิม้ตลอดไป  

 

10.5  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทำงใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัตำม
กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมส ำเร็จของงำนดว้ยวิธีกำรทุจริต โดยบริษทั
ก ำหนดแนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

- สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนกังำนในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบดว้ยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต 

- จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
กำรใชอ้  ำนำจใหเ้หมำะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังำนทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้องหรือ
ยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในทำงท่ีมิชอบ หรืออำจท ำใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำรและพนักงำนให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภำยนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใด ท่ีผิดกฎหมำยหรือ
โดยมิชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน 

- บริษทัเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น โดยจะด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือ
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนกังำน ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัประเดน็กำรต่อตำ้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 สรุปความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ทั้งใน
ระดบับริหำร และระดบัปฏิบติักำร คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรจดัให้มี
และรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในส่วนต่ำงๆ 
ทั้ ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภำพแวดลอ้ม, กำรบริหำรควำมเส่ียง, กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร , ระบบ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม ซ่ึงรวมถึงกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ กำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อสนับสนุนระบบกำรตดัสินใจ กำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และกำรก ำหนดวงเงิน
อนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบั ตลอดจนมีกำรก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบติัของพนักงำนแต่ละสำยงำนไวอ้ย่ำงชดัเจน 
กำรก ำหนดกรอบปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณ รวมถึงกำรมีมำตรกำรควบคุมและขั้นตอนในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของ
บริษทักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมีกำรใชน้โยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงผูส้อบ
บญัชีมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นและกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั 

บริษทัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบทั้ งในด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน และในด้ำนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำรและด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนและกิจกรรมส ำคญัของบริษทัได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ และเพ่ือใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวน 8 คร้ัง เพ่ือพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนั ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทำนงบกำรเงิน
และพิจำรณำรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินในงบกำรเงิน ตลอดจนกำรพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และ
ติดตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในดำ้นต่ำงๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยในเร่ืองจริยธรรม โดยท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัใน
กำรใชข้อ้มูลภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นรวมถึง
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีวิธีกำรดูแลผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์เพ่ือส่วนตน
หรือผูอ่ื้นดงัน้ี 

1.  ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 และบท
ก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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2.  ด ำเนินกำรส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหำรทรำบวำ่ผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั
รวมถึงขอ้มูลงบกำรเงินของบริษทัซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน และห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืนก่อนท่ีงบ
กำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน ทั้งน้ีบริษทัยงัไดก้  ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำ
ขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทัโดยมีโทษตั้งแต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงขั้น
ใหอ้อกจำกงำน 

3.  คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย ตลอดจนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือกำรท ำรำยกำรระหวำ่ง
กนัของกรรมกำรและผูบ้ริหำรต่อเลขำนุกำรบริษทั 

 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้  ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงขั้นใหอ้อกจำกงำน 

 

การควบคุมภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในประจ ำปี 2560  ฉบบัลงวนัท่ี  
19 กุมภำพนัธ์ 2561 ข้ึน และไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีแบบประเมินดงักล่ำวไดน้ ำเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2561 แลว้ 
 

 กำรพิจำรณำจดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในบริษทัไดพิ้จำรณำทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั 
ประกอบด้วยส่วนท่ี  1 กำรควมคุมภำยในองค์กร (Control Environment), ส่วนท่ี  2 กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk 
Assessment), ส่วนท่ี 3 กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities), ส่วนท่ี 4 ระบบสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรขอ้มูล 
(Information &Communication) และส่วนท่ี 5 ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)   โดยคณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเห็นวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรผูบ้ริหำร หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีอยำ่งเพียงพอแลว้ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดส่้งเสริม และสนบัสนุนให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรพฒันำ
คุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
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การประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัประจ ำปี 2560 แลว้ 
มีสำระส ำคญัทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนที ่1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
- คณะกรรมกำรไดมี้กำรก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจ ำทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะน ำเสนอเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจในแต่ละปีท่ี
สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริษัทให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ เพื่อให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนแต่ละ
หน่วยงำนทรำบและน ำไปปฏิบติัให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว
ทำงบริษทัจดัใหมี้กำรติดตำมผลเดือนละคร้ัง เพ่ือรำยงำนควำมคืบหนำ้และปัญหำท่ีเกิดข้ึนรวมถึงกำรแกไ้ข อีกทั้งยงัมีกำร
ปรับเปล่ียนแผนกำรด ำเนินธุรกิจในช่วงระหว่ำงด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในขณะนั้นตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่ำวไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

- คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำทบทวนเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัวำ่ฝ่ำยบริหำรได้
จดัท ำอยำ่งรอบคอบบนพ้ืนฐำนของกำรประมำณกำรอยำ่งระมดัระวงั โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตถึง
ปัจจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในท่ีมีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งไดพิ้จำรณำทบทวนถึง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนพนักงำนในบริษทัแลว้ว่ำมีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำมเป้ำหมำยไดจ้ริง โดย
วิเครำะห์ถึงกำรให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังำนว่ำเป็นไปอยำ่งสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภำวะ
เศรษฐกิจและสภำพแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมถึงไดก้ ำกบัดูแลให้มีหน่วยงำนท ำหนำ้ท่ีคอยติดตำมผลของเป้ำหมำยและแผนกำร
ด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวอยูเ่ป็นประจ ำ 

- บริษทัไดมี้กำรจดัโครงสร้ำงองคก์รและหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีชดัเจนและเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำน และ
ในแต่ละปีจะมีกำรทบทวนโครงสร้ำงองคก์รและหน่วยงำนวำ่ยงัคงสอดคลอ้งเหมำะสมกบัส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆท่ีเปล่ียนแปลง
ไปหรือไม่ เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสินธิภำพ โดยส ำนกังำนใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกวำ่ Support center ไดจ้ดัแบ่ง
โครงสร้ำงเป็นฝ่ำยต่ำงๆอย่ำงชัดเจน ซ่ึงท ำหน้ำท่ีสนับสนุนงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่สำขำทั้ งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

- บริษทัมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลท่ีดี โดยใชเ้ป็น
แนวทำงปฏิบติัภำยในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรห้ำมมิให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัและคู่คำ้ของบริษทั โดยมีกำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนไว้
อยำ่งชดัเจน 

- บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำร
จดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไปท่ีรัดกุมมีกำรควบคุมภำยในเพียงพอเพ่ือป้องกนักำรทุจริต โดยนโยบำยและระเบียบวิธีกำร
ปฏิบติังำน มีอยู่ในรูปแบบคู่มือปฏิบติักำร (Operation manual) และแผนผงักำรปฏิบติังำน (Business process flow) ทั้งน้ี
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บริษทัไดมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติังำน เพ่ือท ำกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกบับริษทั
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรพฒันำระบบและกำรปฏิบติังำนดำ้นต่ำงๆอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือใชท้รัพยำกรท่ีมีอย่ำงคุม้ค่ำ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมและป้องกนักำรทุจริต 

- ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏิบติังำน บริษทัไดค้  ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เน่ืองจำกบริษทัประกอบธุรกิจดำ้นกำรบริกำรจึงใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย
และวธีิปฏิบติังำนในเร่ืองควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้ท่ีใชก้บัคู่คำ้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่มีกำรเลือกปฏิบติัท่ีผดิไปจำกวิธีกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจตำมปกติ และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำร พนกังำน คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี ลูกคำ้ รวมถึงชุมชนและสังคม ดว้ยกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียม
กนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

 

ส่วนที ่2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
- บริษทัไดมี้กำรติดตำมและประเมินควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะวเิครำะห์เพ่ือระบุปัจจยั ทั้งภำยนอก

และภำยในและสัญญำณเตือนภยัต่ำงๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน เพ่ือท่ีบริษทัจะรีบด ำเนินกำรจดักำรและบริหำรควำม
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยำ่งเหมำะสม ทั้งน้ีคณะกรรมกำรไดมี้กำรติดตำมผลอยำ่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดท้ ำกำรวิเครำะห์อยำ่งระมดัระวงั ถึงเหตุกำรณ์ท่ีจะท ำใหปั้จจยัท่ีเป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัไดร้ะบุ
ไวน้ั้นเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นสัญญำณเตือนภยัในกำรติดตำมและจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง แลว้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั 

- บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรใหมี้กำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดวิธีกำรใน
กำรตรวจติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียงแลว้รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เพื่อลดควำม
เส่ียงอนัจะเกิดควำมสูญเสียต่อองคก์ร 

- บริษทัไดมี้กำรจดัประชุมผูบ้ริหำรเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำ ปัญหำและกำรแกไ้ขเป็นประจ ำทุกเดือน 
หรือตำมกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทำงต่ำงๆในกำรส่ือสำรและท ำควำมเขำ้ใจกบัพนักงำนทุกคนในองค์กรเพ่ือ
รับทรำบและปฏิบติัตำมมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้นอกจำกน้ียงัก ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์และ
ปัจจยัควำมเส่ียงใหมี้อยำ่งต่อเน่ือง รวมถึงกำรพิจำรณำและประเมินควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนิน กำรแกไ้ขตำมล ำดบัควำมส ำคญั
ของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกำรลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้น เพ่ือใหบ้ริษทัด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

- บริษทัไดมี้กำรติดตำมกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ วำ่ไดป้ฏิบติัตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
ก ำหนดไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน ซ่ึงจะมีกำรรำยงำน
ต่อผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรทุกเดือน 
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ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)  
- บริษทัมีกำรก ำหนดขอบเขตของอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงินอ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบั 

อยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ (1) หนำ้ท่ีอนุมติั (2) หนำ้ท่ีบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูล
สำรสนเทศ (3) หนำ้ท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และไดมี้
กำรจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

- บริษทัไดก้ ำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยำบรรณส ำหรับผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยมอบหมำยให้ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งต่อเน่ือง รวมถึง
บริษทัหำ้มมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมพิจำรณำอนุมติัธุรกรรมท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทั้งน้ีในกำรตดัสินใจอนุมติั
ธุรกรรมใดๆ กต็ำม บริษทัไดค้  ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยำวเป็นส ำคญั และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
จะตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบหรือขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดมี้กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมสัญญำในกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้เกียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล
ผกูพนับริษทัในระยะยำว และขอ้ตกลงดงักล่ำวท่ีมีผลผกูพนัอยำ่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้กำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดส่้งให้กรรมกำรของบริษทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัได้
ส่งตวัแทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรเจำ้หน้ีเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของบริษทั  

- บริษทัไดมี้มำตรกำรท่ีจะใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โดยบริษทัมีกำรจดัตั้งหน่วยงำนดำ้นกฎหมำย เพ่ือติดตำมกฎหมำยและระเบียบหน่วยงำนรำชกำร หรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัประกำศใช ้และท ำหนำ้ท่ีให้ค  ำปรึกษำและให้ขอ้มูลดำ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัตลอดจนจัดตั้ งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนด กฎระเบียบและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย โดยฝ่ำยบริหำรสนบัสนุนใหบ้ริษทัด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย
ท่ีก ำหนด 

 
ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information &Communication) 
- บริษทัได้มีกำรจัดเตรียมเอกสำร ขอ้มูลและรำยละเอียดเก่ียวกับวำระกำรพิจำรณำท่ีส ำคญั เพ่ือให้

คณะกรรมกำรใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจล่วงหนำ้ และหำกเร่ืองใดมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมในภำยหลงั (ถำ้มี) บริษทัก็
จะจดัให้มีขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจกเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กบัคณะกรรมกำรในวนัประชุม ทั้งน้ีหำกในระหว่ำง
กำรประชุมมีกำรใชข้อ้มูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีเตรียมไวก้็จะให้หน่วยงำนหรือผูท่ี้เกียวขอ้งจดัท ำขอ้มูลมำรองรับกำร
พิจำรณำระหวำ่งกำรประชุม เพ่ือใหท้นักำลต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ 
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- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
คร้ังท่ีผำ่นมำ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกำรประชุมให้กบักรรมกำรบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุม เพ่ือเป็นกำร
ใหข้อ้มูลแก่กรรมกำรบริษทัโดยจดัส่งล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 

- บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยบนัทึกรำยละเอียดท่ีเป็นสำระส ำคญั รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคำ้น (ถำ้มี) และไดใ้ห้คณะกรรมกำรบริษทัรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวในกำร
ประชุมคร้ังถดัไป ซ่ึงประธำนกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหำในรำยงำนกำร
ประชุมไดอ้ยำ่งอิสระ 

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถำนท่ีเพ่ือจดัเกบ็เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชี และบญัชีต่ำงๆ ไวอ้ยำ่งเป็น 

สัดส่วน ส่วนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สังเกตในควำมไม่สมบูรณ์ของเอกสำรในกำรท ำธุรกรรมหน่ึงนั้น บริษทัจะเร่ง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขและจดัหำเอกสำรใหค้รบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั
ไดมี้กำรปรับนโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปให้เป็นไปตำมฉบบัปัจจุบนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ภำยใตก้ำรก ำกบั
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต   

 
ส่วนที ่5  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
- บริษทัมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำปีเพ่ือขออนุมติักบัคณะกรรมกำรบริษทั โดยฝ่ำย

บริหำรจะรำยงำนควำมคืบหน้ำและเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ให้คณะกรรมกำรบริษทั
รับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัด ำเนินธุรกิจไดต้ำมเป้ำหมำย 

- บริษทัก ำหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนรำยวนั รำยสัปดำห์และรำยเดือนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในกำรประชุมแต่ละระดบัของพนักงำนและฝ่ำยบริหำร เพ่ือรำยงำน
ควำมคืบหนำ้และด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลำท่ีเหมำะสม เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้กำรติดตำม
ผลอยำ่งต่อเน่ืองเป็นกำรลดและกระจำยควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัสำมำรถปรับวิธีกำรปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้ง
กบัสภำพแวดลอ้ม และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมำกระทบต่อเป้ำหมำยท่ีวำงไวอ้ยำ่งเหมำะสม 

- ผูบ้ริหำรของบริษทัเป็นผูก้  ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในเกิดข้ึนในบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้ึน และไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรให้ควำมเช่ือมัน่ถึงกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอวำ่ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดข้ึนทั้งภำยในภำยนอกองคก์ร และ
กำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู ่นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำรให้ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ดำ้นกำรควบคุมภำยใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้ งน้ีจะมีกำรรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำและรับทรำบควำมเคล่ือนไหวของกำรควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ  

- ฝ่ำยบริหำรของบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงส่ิงท่ีไดท้  ำ
กำรตดัสินใจด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ อนัอำจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั รวมถึง
ปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรทุจริต หรือกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย ทั้งน้ีในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนประธำน
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เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีสิทธ์ิและสำมำรถขอใหมี้กำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ได้ โดยนอกจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทั ยงัมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
เหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยวำ่มีเหตุกำรณ์ทุจริต กำรปฏิบติังำนท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะทำงกำร
เงินของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยและคอยรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  

 

11.2 การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัไดป้ระเมินและติดตำมควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะวเิครำะห์เพ่ือระบุปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยใน และ
สัญญำณเตือนภยัต่ำงๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั เพื่อท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรจดักำรและ
บริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยำ่งเหมำะสม ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรติดตำมผลอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดวิธีกำรในกำรตรวจติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยั
ควำมเส่ียงเพื่อลดควำมเส่ียงอนัท่ีจะมีผลกระทบกบับริษทั  

 บริษทัไดมี้กำรจดัประชุมผูบ้ริหำรเพ่ือรำยงำน ควำมคืบหนำ้ของปัญหำ และกำรแกไ้ขเป็นประจ ำทุกเดือน หรือ
ตำมกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรส่ือสำรและท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนทุกคนในองคก์รเพ่ือรับทรำบ
และปฏิบติัตำมมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้นอกจำกน้ียงัก ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์และปัจจยั
ควำมเส่ียงให้มีอยำ่งต่อเน่ือง รวมถึง กำรพิจำรณำและประเมินควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขตำมล ำดบัควำมส ำคญัของ
ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกำรลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้น เพ่ือใหบ้ริษทัด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวบ้ริษทัไดมี้กำรติดตำมกำร
ปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำไดป้ฏิบติัตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน โดยจะมีกำรรำยงำนต่อผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำร
บริษทัทุกเดือน 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยมีนำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย ์เป็นหัวหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในระบบควบคุมภำยในของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รและกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยใน นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำรให้
ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ดำ้นกำรควบคุมภำยในโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรควบคุมตนเอง (Self-Control) 

11.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ โดยกำรพิจำรณำกำรสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกเดือน 
รวมถึงกำรประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีในกำรหำแนวทำงในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆร่วมกนั และประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รำยงำนผลสรุปเร่ืองท่ีส ำคญัให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ และพิจำรณำโดยบรรจุเป็นระเบียบ
วำระกำรประชุมและไดใ้ห้ควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำท่ีผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี 
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         ส ำหรับ ปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งหมดจ ำนวน 8 คร้ัง โดยมีรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี 
 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ 
จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม/จ ำนวน

คร้ังทั้งหมด 

1. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 8/8 

2. นำยวลัลภ ตั้งตรงจิตร 8/8 

3. นำยไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 6/8 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2550 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย ์ใหด้ ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบ
ภำยในของบริษทั เน่ืองจำกเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ   9  ปี และเคย
ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนดำ้นตรวจสอบภำยในหลำยหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร Audit 
Based Audit, หลกัสูตร Internal Control Integrated Framework, หลกัสูตร Fraud Audit จำกสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.), หลกัสูตรกำรป้องกนักำรทุจริตในองคก์ร, กำรท ำควำมเขำ้ใจและทดสอบกำรควบคุมภำยใน จำก สภำ
วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัป์ เป็นตน้ นอกจำกนั้น นำยนิพนธ์ สุนทรำจำรย ์ยงัมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นอยำ่งดี มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

                         ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน
ปรำกฏ ในเอกสำรแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ใน ปี 2560  (โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เตมิ) 

บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยำมฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ
ถือหุน้ทำงตรงอยู ่
ร้อยละ 25.65 

รายได้   

1. เงินปันผลรับ 89.51 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกเงินลงทุน 

2. รำยไดอ่ื้น 1.01 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร 
และค่ำสำธำรณูปโภค 

20.55 เป็นกำรเช่ำพื้นท่ีเพื่อด ำเนินธุรกิจโรงภำพยนตร์
และธุรกิจโบวล่ิ์ง โดยประกอบดว้ยสำขำ
ฉะเชิงเทรำ สำขำแจง้วฒันะ และสำขำพทัยำ  
ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำงกำรคำ้ และเป็นรำคำ
ตลำดซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.88  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 4.80  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน  9.57  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

5.41  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เจำ้หน้ีอ่ืน 2.54  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ

ถือหุน้ทำงตรงอยู ่
ร้อยละ 50 และถือหุน้
ทำงออ้มผำ่น 
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเมน้ท ์
(บริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ) ในอตัรำ
ร้อยละ 12.83 

ค่าใช้จ่าย   

1.ดอกเบ้ียจ่ำย 0.47 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.72 ต่อปี 

2.ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.38 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีอ่ืน 0.52  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์

บริษทัร่วมท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้
ทำงตรงอยูร้่อยละ 
33.00 

รายได้   
1. ค่ำบริหำรจดักำร
และค่ำตอบแทน
บริหำร
อสงัหำริมทรัพย ์

38.04 เป็นค่ำตอบแทนในกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย ์ 
ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำงกำรคำ้และเป็นรำคำ
ตลำดซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  2. ค่ำสำธำรณูปโภค 23.42 เป็นค่ำตอบแทนกำรใชส้ำธำรณูปโภคท่ี 
บริษทัฯ ใหบ้ริกำรแก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 
ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำงกำรคำ้และเป็นรำคำ
ตลำดซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ 

3. เงินปันผลรับ 101.82  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกเงินลงทุน 
ค่าใช้จ่าย   
1. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 168.36 เป็นกำรเช่ำพื้นท่ีเพื่อด ำเนินธุรกิจโรงภำพยนตร์

และธุรกิจโบวล่ิ์ง ภำยใตพ้ื้นท่ีกำรบริหำร
จดักำรของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำง
กำรคำ้และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่นควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงิน (รวมอยูใ่น 
“ตน้ทุนทำงกำรเงิน”) 

1.69 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

3.ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน                2.66 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1.74  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ลูกหน้ีอ่ืน 3.28  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจ ำ  (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

3.46  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.03 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีอ่ืน 0.76  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน (รวมอยูใ่น 
"เงินกูร้ะยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน") 

21.14 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

กองทุนรวมสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์
ไลฟ์สไตล ์(ต่อ) 

 เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

123.50  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

เงินรับล่วงหนำ้จำก
กำรใหเ้ช่ำท่ีดิน 
(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

23.91  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเกต็
เมเจอร์ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ 
ถือหุน้ทำงตรงอยู ่
ร้อยละ 40.00 

รายได้   
1. เงินปันผลรับ 23.20  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกเงินลงทุน 
2. รำยไดอ่ื้น 0.29 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   
1. ค่ำโฆษณำ 2.46 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.03 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีอ่ืน  1.17 เงินท่ีบริษทัฯ ขำยตัว๋ใหแ้ละรอท ำคืนในเดือน

ถดัไป 
บจ.เมเจอร์ กนัตนำ 
บรอดแคสต้ิง 

กิจกำรร่วมคำ้ท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้
ทำงออ้มผำ่นบมจ. 
เอม็ พิคเจอร์ส  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ) ร้อยละ 
41.61 

รายได้    

ค่ำเช่ำและบริกำร 2.05 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 0.03  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

0.78  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรำนส์ฟอร์
เมชัน่ฟิลม์ 

กิจกำรร่วมคำ้ท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้
ทำงออ้มผำ่น 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ) ร้อยละ 
26.42 

รายได้   
ค่ำบริหำรจดักำร 4.73 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนส่วนแบ่งค่ำ
ภำพยนตร์ 

22.91 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 0.42 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.73 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 90 

รายได้   
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร 
และค่ำสำธำรณูปโภค 

32.74 เป็นกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีในอำคำรของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยสำขำรัชโยธิน สุขมุวทิ 
รังสิต ส ำโรง และเมโทรโพลิส เป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่น
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แลว้ 

  2. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  3. ดอกเบ้ียรับ 0.14 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  4. รำยไดอ่ื้น 1.10 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  ค่าใช้จ่าย   
  1. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.04 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ 1.83 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.08  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
1.60  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

  เจำ้หน้ีอ่ืน 0.11  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  เงินรับล่วงหนำ้จำก

กำรใหเ้ช่ำท่ีดิน 
(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนอ่ืน") 

9.54  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

  เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น"
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
อ่ืน") 

5.67  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ.แมคแคนนำ
แลนด ์
 

บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ทำงออ้มผำ่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
100 

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 11.84 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีอ่ืน 0.22 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด 
 

บริษทัท่ีคุณวชิำ 
และคุณภำรดี  
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ร้อยละ 70.99 และ
ร้อยละ 29 ตำมล ำดบั 
 

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำบริกำรท่ีปรึกษำ 13.20 เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรโครงกำร อตัรำ

เดือนละ 1.10 ลำ้นบำท โดยมีอำยขุองสญัญำ 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เป็นรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ  เป็นกำรคิด
ค่ำตอบแทนอยูท่ี่ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของรำยได ้ซ่ึงต ่ำกวำ่เม่ือเทียบกบั
ประธำนบริหำรของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคุณวชิำ
ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนอ่ืนใด 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ.เวล ซีนีเพลก็ซ์ บริษทัท่ีบิดำและ
มำรดำคุณวชิำ  
พลูวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 20 ตำมล ำดบั 
และ 
คุณวชิำ พลูวรลกัษณ์
ถือหุน้ร้อยละ 10 

รายได้ 
รำยไดค่้ำบริหำร
จดักำร 

2.40 รำยไดค่้ำบริหำรงำนอตัรำเดือนละ 4 แสนบำท 
เป็นค่ำบริหำรศูนยข์องสำขำป่ินเกลำ้ในส่วน
ของบิดำคุณวชิำ เป็นรำยกำรปกติทำงกำรคำ้ 
และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ลูกหน้ีอ่ืน 4.71  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

หจก.เวล 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์

บริษทัท่ีบิดำและ
มำรดำคุณวชิำ  
พลูวรลกัษณ์ถือหุน้
ร้อยละ 50 และ 
ร้อยละ 10 ตำมล ำดบั 

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำสำธำรณูปโภค 6.05 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.50 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เจำ้หน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เพชรป่ินเกลำ้ บริษทัท่ีครอบครัว

พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้
ทำงออ้มผำ่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
100 

รายได้    
1. ค่ำบริหำรจดักำร 2.40 เป็นรำยไดค่้ำบริหำรงำนท่ีคิดตำมอตัรำ

เงินเดือนของพนกังำนบริษทัฯ ท่ีท ำงำนใหใ้น
อตัรำเดือนละ 200,000 บำท ซ่ึงเป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่น
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แลว้ 

  2. รำยไดอ่ื้น 0.01 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เพชรป่ินเกลำ้ 
(ต่อ) 

 ค่าใช้จ่าย   
1. ค่ำเช่ำพื้นท่ี 
ค่ำบริกำร และค่ำ
สำธำรณูปโภค 

20.28 เป็นค่ำสิทธิกำรเช่ำโครงกำรเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 
(ป่ินเกลำ้) ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพจิำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เป็นรำคำตลำด
ของเซ็นทรัล สำขำป่ินเกลำ้ 

2. ค่ำส่งเสริมกำรขำย 0.36 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
จ่ำยล่วงหนำ้ (รวมอยู่
ใน"ลูกหน้ีอ่ืน") 

9.66  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.04  เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ.วรัีนดำ รีสอร์ท 
แอนด ์สปำ 

บริษทัท่ีคุณ 
ภำรดี พลูวรลกัษณ์ 
ถือหุน้ร้อยละ 6.82  

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.23 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วริชำ 
 

บริษทัท่ีครอบครัว
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 1.59 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
ปี 2560 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 ทำงออ้มผำ่น บจ.  วพีี 
39 โฮลด้ิง ร้อยละ 
99.98 

เจำ้หน้ีอ่ืน 0.60 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
แมเนจเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทำงออ้มผำ่น 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์ 
ร้อยละ 12.83 และถือ
หุน้ทำงออ้มผำ่น บจ.
รัชโยธิน 
 อเวนิว ร้อยละ 50.00 

รายได้    
ค่ำบริหำรจดักำร 0.38 เป็นรำยไดค่้ำบริหำรงำนอตัรำเดือนละ 27,000 

บำท ของสำขำรัชโยธินซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำง
กำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่นควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำสำธำรณูปโภค 1.21 เป็นค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคส ำหรับกำรเช่ำ

พื้นท่ีเพือ่ส ำหรับส ำนกังำนของบริษทัฯ ใน
บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำง
กำรคำ้ และเป็นรำคำตลำดซ่ึงผำ่นควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

เจำ้หน้ีอ่ืน 0.57 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทำงออ้มผำ่น 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
12.83 

ค่าใช้จ่าย   
1. ค่ำเช่ำพื้นท่ี 
ค่ำบริกำร และค่ำ
สำธำรณูปโภค 

48.94 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 2.94 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ. เอส เอฟ  
ดีเวลอปเมนท ์(ต่อ) 

 เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

25.82 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

  เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.02 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  เจำ้หน้ีอ่ืน 7.60 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ. ว ีฟิตเนส บริษทัท่ีคุณภำรดี 

พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 

รายได้   
1. ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร 
และสำธำรณูปโภค 

8.92 เป็นกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีในอำคำรของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

2. ค่ำโฆษณำ 10.00 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
3. รำยไดอ่ื้น 1.20 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

  ค่าใช้จ่าย   
  1. ค่ำโฆษณำ 3.00 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.17 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ 5.78 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 
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ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ. สยำมฟิว
เจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ทำงออ้มผำ่น 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท ์ร้อยละ 
25.65 

ค่าใช้จ่าย   

1.ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร 
และสำธำรณูปโภค 

13.12 เป็นกำรเช่ำพื้นท่ีและบริกำร ของสำขำเอสพลำ
นำด เพือ่ด ำเนินธุรกิจโรงภำพยนตร์และธุรกิจ
โบวล่ิ์ง ซ่ึงเป็นรำยกำรปกติทำงกำรคำ้ และเป็น
รำคำตลำดซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

2.ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 1.55 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
เงินมดัจ ำ (รวมอยูใ่น 
“สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน”) 

0.31 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

เจำ้หน้ีอ่ืน 2.66 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
บจ.เฟรนด ์แอร์
ครำฟท ์

บริษทัท่ีคุณวชิำและ
คุณภำรดี 
พลูวรลกัษณ์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 25 และร้อย
ละ 25 ตำมล ำดบั 

ค่าใช้จ่าย   
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 5.56 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 

บจ.พวีอีำร์ บริษทัท่ีบริษทัฯ ถือ
หุน้ทำงตรงร้อยละ 
0.21 

รายได้   
เงินปันผลรับ 0.48 เป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกเงินลงทุน 
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ข้อมูลการเงินทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงิน 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีบริษัท   : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  รายช่ือผู้สอบบัญชี : นำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3445 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับ ปี 2560 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำตส ำหรับงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยนำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล จำก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) และ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบการเงินทีต่รวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
• งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ี

ส ำคญั  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มี
ควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบุเร่ืองกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของควำมนิยมเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ และไดน้ ำเร่ืองน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก
ส ำหรับเร่ืองน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ การจัดการเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

การประเมนิการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อำ้งถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 เก่ียวกบัค่ำควำมนิยม
ท่ีอธิบำยวำ่ กลุ่มกิจกำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในสำมหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงำนธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
(จ ำนวน 17.17 ล้ำนบำท) ส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำและบริกำร 
(จ ำนวน 22.79 ล้ำนบำท) และส่วนงำนธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 
(จ ำนวน 165.42 ลำ้นบำท) 
 
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำนิยมเป็นประจ ำทุกปีตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ืองกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย ์ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรไดป้ระเมินมูลค่ำจำกกำร
ใชง้ำนของค่ำควำมนิยมและสรุปว่ำรำคำตำมบญัชีของค่ำควำม
นิยมหลงัหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำแสดงไวด้้วยมูลค่ำท่ีเหมำะสม  
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบกำรด้อยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยม เน่ืองจำกมูลค่ำของค่ำควำมนิยมมีสำระส ำคญั 
ต่องบกำรเงิน นอกจำกน้ีในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้งำน
ของค่ำควำมนิยมต้องอำศยักำรประมำณกำร และดุลยพินิจท่ี
ส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำรประมำณผลประกอบกำรในอนำคต
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และกำรประมำณ
อตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด กำร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆเพียงเลก็นอ้ย อำจส่งผลกระทบ
อยำ่งมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนและกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยม 
 
 

ข้ำพเจ้ำประเมินวิธีท่ีผู ้บริหำรใช้ในกำรจัดท ำประมำณกำร
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบควำมถูกต้อง 
ของกำรค ำนวณ นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำเปรียบเทียบประมำณกำร
กระแสเงินสดกบังบประมำณทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัโดย
คณะกรรมบริษทั  ขำ้พเจำ้พบว่ำงบประมำณท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
มูลค่ำจำกกำรใช้สอดคลอ้งกบังบประมำณซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติั 
และคณะกรรมกำรไดส้อบทำนขอ้สมมติฐำนซ่ึงไดแ้ก่อตัรำคิดลด 
และอตัรำกำรเติบโตท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชแ้ลว้ 
 
ขำ้พเจำ้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2560 กบั ขอ้มูล
ใ น ป ร ะ ม ำ ณ ก ำ ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ท่ี จั ด ท ำ ใ น ปี ก่ อ น  
(พ.ศ. 2559) เพื่อพิจำรณำว่ำกำรจัดท ำประมำณกำรในอดีต 
ได้จัดท ำข้ึนจำกข้อสมมติฐำนซ่ึงดีกว่ำควำมเป็นจริงหรือไม่ 
ขำ้พเจำ้พบว่ำผลกำรด ำเนินงำนจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบั
ประมำณกำรกระแสเงินสดของปีก่อน 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ทดสอบขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัรำกำรเติบโตซ่ึงผูบ้ริหำรใชใ้นกำรจดัท ำประมำณ
กำรกระแสเงินสด โดยขำ้พเจำ้เปรียบเทียบอตัรำกำร
เติบโตดงักล่ำวกบัขอ้มูลในอดีต สภำพเศรษฐกิจ และ
แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกนั 

2. อตัรำคิดลดซ่ึงผูบ้ริหำรใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำร
ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำจำกตน้ทุนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลำด และ
ผลกำรวิจยัส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกนั จำก
ผลกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำพบว่ำข้อสมมติฐำนซ่ึง
ผูบ้ริหำรใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ มีควำม
สมเหตุสมผลและเหมำะสม  
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ข้อมูลอ่ืน 
กรรมกำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึง 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บ
รำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจำ้ไม่ได ้
ใหค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำร 
อ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกบัควำมรู้ท่ี
ไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

กรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็น เพ่ือให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำร
และบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์
กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน 
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
กิจกำรและบริษทั 

 ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร หรือทุก
รำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีในกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะ 
สูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
กิจกำรและบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีกรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี  และ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้
ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำร
เปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้ง
หยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ซ่ึง
รวมถึงประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ถำ้หำกขำ้พเจำ้
ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ี
ยำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถ
คำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำร
ดงักล่ำว 
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รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่)ี 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ โดยไดรั้บกำรแต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรสอบทำนขอ้มูล และ
แผนงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงใหค้  ำแนะน ำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยในต่อผูบ้ริหำร ส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง มีฝ่ำยบริหำรระดบัสูง หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเขำ้ร่วมประชุม และมีกำรประชุม 1 คร้ังท่ีมีวำระท่ีเป็นกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย 

ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้บปะอยำ่งอิสระกบัฝ่ำยบริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของบริษทั เพ่ือทบทวนและประเมินเก่ียวกบันโยบำยและหลกักำรบญัชี แนวทำงกำรปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรบญัชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยในและแผนกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้
สอบทำนและรับรองขอ้มูลและรำยงำนทำงกำรเงิน ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัในกำรแกไ้ขหรือลดจุดอ่อนในกำร
ควบคุมภำยในและควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทั จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น 
ดงัต่อไปน้ี  

1. รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2560 มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นท่ีเช่ือถือได ้
2. สินทรัพยข์องบริษทัมีกำรป้องกนัและรักษำเป็นอย่ำงดี กำรบนัทึกรำยกำรทำงบญัชีมีควำมเหมำะสม และ
ทรัพยำกรไดถู้กใช ้อยำ่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
3. รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 
4. บริษทัไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษทั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. บริษทัมีระบบควบคุมภำยในพอเพียงเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ  โดยผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีประเมิน
ขอ้บกพร่องในกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนกำรทำงบญัชีและกำรปฏิบติังำนของบริษทั
อย่ำงมีระบบ จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีดี น ำเสนอแก่ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก ำหนดแผนกำร
ปฏิบติังำนในอนำคต และประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ขอ้บกพร่องดำ้นกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ จะไดรั้บกำรแกไ้ข
และป้องกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพและภำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
6. บริษทัมีมำตรกำรและกำรก ำหนดแนวทำงเชิงป้องกนักำรทุจริตและพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมอยำ่งต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอตำมระเบียบปฏิบติักำรรับเร่ืองร้องเรียน เบำะแสกำรทุจริตและกำรให้ควำมคุม้ครองผูร้้องเรียนตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ใหแ้ต่งตั้ง นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 3445 นำยบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5339 และนำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 3760 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับรอบปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่ำสอบบญัชีข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 2557 

 
 

 
 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 573,030 530,873 312,060 577,250

เงินลงทุนชัว่คราว                      -                        -                        -                         -   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,182,113 1,256,315 1,180,519 1,306,898

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             5,000.00             8,000.00                      -                         -   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 140,869 97,810 182,584 154,449

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 178,365 221,085 138,426 127,670

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 44,891 44,665 40,777 34,154

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 138,546 191,628 175,539 181,125

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,262,813 2,350,377 2,029,904 2,381,545

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 67,095 512,699 748,530 785,507

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั - 4,587 4,551 4,512

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11,265 11,479 12,448 12,628

ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว - - - -

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ - - - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,969,459 2,751,690 2,525,404 2,343,980

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 37,406 288,168 300,878 294,160

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,827 1,923 1,558 2,113

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7,186,429 7,591,205 7,357,914 6,730,491

คา่ความนิยม - สุทธิ 205,381 205,381 238,329 283,361

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 100,398 120,791 131,951 209,100

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,914 9,066 14,256 19,771

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 630,626 609,468 539,850 453,130

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 285,098 268,080 340,453 412,126

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,544,897 12,374,536 12,216,120 11,550,878

รวมสินทรัพย์ 13,807,711 14,724,913 14,246,024 13,932,423

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

   

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (14) ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร หนำ้ 177 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 25567 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,459,890 3,137,986 2,464,982 2,235,000

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 1,674,700 1,761,239 1,907,898 1,899,355

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 658,591 1,337,408 901,021 115,558

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,900 18,150 23,000 25,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 61,329 79,438 90,286 112,914

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 75,457 85,725 92,649 154,532

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,945,867 6,419,947 5,479,836 4,542,360

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,605,355 763,914 1,287,177 2,187,674

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 241,369 277,501 336,335 328,475

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 38,895 41,384 36,289 25,657

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 477,465 504,428 458,064 461,482

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,363,084 1,587,228 2,117,865 3,003,288

รวมหนีสิ้น 7,308,951 8,007,174 7,597,701 7,545,648

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

  

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 2557  
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจ านวน 896,266,347 หุน้

     มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 896,266

ทุนท่ีออกและช าระแลว้เตม็มูลคา่

   หุน้สามญัจ านวน 894,667,502 หุน้

      (พ.ศ. 2559 : 894,533,377 หุน้)

     มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,533 892,520 890,059

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,055,609 4,053,064 4,014,840 3,967,548

ส่วนเกินมูลคา่หุน้จากการขายหุน้ซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,538 5,288 11,058 17,249

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,396,560 1,320,957 1,204,870 1,020,529

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -316,853 -15,972 78,517 56,406

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,413,546 6,636,894 6,580,830 6,330,815

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 85,213 80,844 67,493 55,961

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,498,759 6,717,739 6,648,323 6,386,776

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,807,711 14,724,913 14,246,024 13,932,423

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

  

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 2557 
 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,077,776 6,985,962 6,706,849 6,571,532

รายไดจ้ากการขาย 1,893,835 1,759,407 1,873,596 2,051,407

รวมรายได้ 8,971,611 8,745,369 8,580,445 8,622,939

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (5,140,548) (4,871,663) (4,697,358) (4,427,003)

ตน้ทุนขาย (817,366) (708,787) (855,331) (1,047,932)

รวมต้นทุน (5,957,914) (5,580,450) (5,552,689) (5,474,934)

ก าไรขั้นต้น 3,013,696 3,164,918 3,027,757 3,148,005

รายไดอ่ื้น 734,549 578,579 384,342 231,593

คา่ใชจ่้ายในการขาย (527,040) (548,991) (504,578) (552,555)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (1,835,816) (1,862,792) (1,508,064) (1,511,167)

ตน้ทุนทางการเงิน (139,885) (144,032) (154,909) (172,939)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 231,299 256,160 237,183 198,971

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,476,803 1,443,842 1,481,730 1,341,909

ภาษีเงินได้ (279,098) (236,839) (300,060) (270,809)

ก าไรส าหรับปี 1,197,706 1,207,003 1,181,670 1,071,099

การปันส่วนของก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,193,337 1,188,221 1,170,922 1,086,279

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,369 18,782 10,748 (15,180)

1,197,706 1,207,003 1,181,670 1,071,099

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน                   1.33                   1.33                   1.31                    1.22

ก าไรต่อหุน้ปรับลด                   1.33                   1.33                   1.31                    1.22

รายการ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

  

   __________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

  ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลกำรเงินท่ีส ำคญั หนำ้ 180 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 2557 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,410,455 2,127,101 2,365,339 2,239,724

จ่ายดอกเบ้ีย (116,862) (134,545) (149,624) (151,593)

จ่ายภาษีเงินได้ (301,950) (271,598) (315,242) (222,446)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,991,643 1,720,959 1,900,474 1,865,685

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,587 (36) (39) (58)

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,000) (8,000) - -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  5,000                      -                        -                         -   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (500) (954) (14)                       -   

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 596 589 569 1,078

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน                      -   20 (250) (100)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืน                      -                        -   52 54

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนชัว่คราว (770,000)                      -   (145,000)                       -   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 771,156                      -   145,037                       -   

เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป                      -   18,289 1,238 975

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม (311,854) (207,892) (162,788) (109,313)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 171,630 63,102 184,389 104,502

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้                      -                        -   (24,958) (42,677)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 201,797                      -                        -                         -   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 466,858 386,498 196,089 71,020

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (850,596) (1,261,725) (1,439,784) (613,418)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,669 4,082 5,428 10,926

เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (211,345) (232,737) (239,593) (306,066)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน                      -   104                      -                         -   

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 219,036 208,321 144,482 131,257

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 485 1,176 948 3,323

ดอกเบ้ียรับ 5,181 3,149 9,173 31,256

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (285,300) (1,026,013) (1,325,023) (717,240)

รายการ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

  

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558 และ 2557 

 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,250) (4,850) (2,000)                       -   

เงินสดรับเงินเบิกเกินบญัชี (1,930) (7,575) 9,505 (60,418)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,493,000 8,300,000 7,535,000 8,055,600

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,178,000) (7,620,000) (7,305,000) (7,999,110)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (95,786) (92,472) (94,482) (92,955)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,000,000 1,000,000                      -   49,400

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (252,000) (209,000) (40,000) (229,778)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้       1,500,000.00                      -                        -                         -   

จ่ายคืนหุน้กู้ (1,000,000) (800,000)                      -                         -   

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนใน บ.ย่อย                      -   800                      -                         -   

เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนในบริษทัย่อย                      -                        -                        -   60,708

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั                  1,929                28,980                36,595                 37,642

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (1,129,150) (1,072,016) (980,259) (887,967)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,664,186) (476,132) (840,641) (1,066,878)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ 42,157 218,813 (265,190) 81,568

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัปลายปี 573,030 530,873 312,060 577,250

รายการ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

  

__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

 

หมายเหตุ * ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิฯ ไดก้ ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูด้  ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูไ้ม่
เกินกวำ่ 1.5 ต่อ 1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำส

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อตัราส่วนสภาพคล่อง

     อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.57                  0.37                  0.37                  0.52                   

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.44                  0.28                  0.27                  0.41                   

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 0.38                  0.29                  0.38                  0.42                   

     อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 9.43                  9.01                  9.05                  9.03                   

     ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั) 38                    40                    40                    40                     

     อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (เท่า) 6.85                  5.06                  5.08                  6.36                   

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 53                    71                    71                    57                     

     อตัราหมุนเวียนเจ้าหน้ี  (เท่า) 9.88                  8.80                  7.82                  8.09                   

     ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั) 36                    41                    46                    45                     

     วงจรเงินสด  (วนั) 54 70 65 52

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

      อตัราก าไรขัน้ตน้  (%) 33.59                36.19                35.29                36.51                 

      อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 18.02                18.16                19.07                17.57                 

      อตัราก าไรอ่ืน  (%) 2.33                  2.67                  2.58                  2.20                   

      อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 173.99              159.73              169.02              170.21               

      อตัราก าไรสุทธิ  (%) 13.30                13.59                13.65                12.60                 

      อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 18.29                17.98                18.14                17.47                 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 11.33                10.96                11.62                10.99                 

      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 29.38                27.74                28.39                28.21                 

      อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.65                  0.59                  0.60                  0.62                   

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.14                  1.21                  1.15                  1.19                   

     อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) 20.43                15.55                15.71                15.09                 

     อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.40                  0.33                  0.31                  0.47                   

     อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 93.98                90.23                87.79                86.07                 

รายการ
อตัราส่วนทางการเงนิงบรวม
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของบริษัทในรอบปี 2560 

 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ด ำเนินธุรกิจหลกั 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจ
โบวล่ิ์ง คำรำโอเกะ และลำนสเกต็น ้ำแขง็ ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำและบริกำร ธุรกิจส่ือโฆษณำ ธุรกิจส่ือภำพยนตร์ ในรอบปี 2560 
บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะขยำยฐำนลูกคำ้ โดยกำรขยำยสำขำในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV 
ดว้ยกำรศึกษำถึงองค์ประกอบต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบและถ่ีถว้น เช่น กำรค ำนวณกลุ่มเป้ำหมำย วิถีชีวิตและลกัษณะทำง
ภูมิศำสตร์ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือกำรก ำหนดวำงแผนกลยุทธ์ในแต่ละพ้ืนท่ีให้เหมำะสม และสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
พร้อมทั้งบริหำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยในปี 2560 บริษทัไดข้ยำยสำขำเพ่ิมเป็น
จ ำนวน 19 สำขำ  47 โรงภำพยนตร์ ประกอบดว้ยสำขำในประเทศ  16 สำขำ 38 โรงภำพยนตร์ และสำขำในประเทศกมัพูชำ
เพ่ิมอีก  2 สำขำ  9 โรงภำพยนตร์  นอกจำกกลยทุธ์ดำ้นกำรขยำยสำขำของบริษทัแลว้ ยงัมีส่วนร่วมส่งเสริมใหอุ้ตสำหกรรม
ภำพยนตร์ไทยมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งคุณภำพและควำมหลำกหลำย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีแตกต่ำง  

 ในปี 2561 บริษทัคำดกำรณ์ว่ำจะมีจ ำนวนภำพยนตร์ไทยท่ีมำกข้ึนจำกกำรเล่ือนฉำยในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 
รวมถึงผูผ้ลิตภำพยนตร์รำยใหญ่ จะผลิตภำพยนตร์มำกข้ึน และมีผูผ้ลิตรำยใหม่เขำ้มำสู่อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย 
เน่ืองมำจำกควำมส ำเร็จของภำพยนตร์ไทยในปีท่ีผำ่นมำ ทั้งในประเทศและสำมำรถน ำออกฉำยและไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีใน
ต่ำงประเทศมำกข้ึน   

วเิคราะห์ผลการด าเนินงานใน ปี 2560 

 บริษทัมีรำยไดร้วมจ ำนวน 8,972 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ ำนวน 226 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 3 มำจำก 

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภทกบัปีที่ผ่านมา 

 

  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 6,521        73% 6,264        72% 257        4%

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,395        16% 1,287        15% 107        8%

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ 413           5% 429           5% (16)        (4%)

4. ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 433           5% 477           5% (44)        (9%)
5. ส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 209           2% 288           3% (79)        (27%)

รวมรายได้ 8,972        100% 8,745        100% 226        3%

กลุ่มธุรกจิ

ปี 2559ปี 2560 เพิ่มขึน้(ลดลง)
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 รายได้จากการจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  จ ำนวน6,521 ลำ้นบำท
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 257 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ (ปี2559 : 6,264 ลำ้นบำท) ปัจจยัท่ีส่งผลให้ธุรกิจ
เติบโตมำจำกจ ำนวนสำขำท่ีเพ่ิมข้ึน ควำมหลำกหลำยในผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บควำมนิยม และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยโดยผ่ำน
ส่ือออนไลน์เพ่ิมควำมสะดวกใหแ้ก่ลูกคำ้ และกำรร่วมมือกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีหลำกหลำยเพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ โดยในปีน้ี
มีภำพยนตร์ไทยท่ีท ำรำยไดสู้งท่ีสุดในรอบปีและเป็นภำพยนตร์จำกค่ำยหนงัของบริษทัในเครือเมเจอร์ ไดแ้ก่ ภำพยนตร์ไทย
เร่ือง ส่มภคัเส่ียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรขยำยสำขำออกสู่ต่ำงจงัหวดัมำกข้ึน ส ำหรับภำพยนตร์ต่ำงประเทศท่ีไดรั้บควำมนิยม
สูง ไดแ้ก่ Fast & Furious 8 ,Transformer 5,Spiderman Homecoming  

 รายได้จากธุรกิจส่ือโฆษณา จ ำนวน 1,395 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 107 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนำ้ (ปี2559 : 1,287 ลำ้นบำท) มำจำกกำรปรับกลยทุธ์เพ่ิมผลิตภณัฑแ์ละช่องทำงในกำรโฆษณำท่ีหลำกหลำย รองรับ
กลุ่มลูกคำ้หลำยประเภท ถึงแมภ้ำพรวมอุตสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทยยงัอยูใ่นภำวะหดตวั แต่กำรโฆษณำในโรง
ภำพยนตร์ยงัไดรั้บควำมนิยมอยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองจำกเป็นส่ือท่ีสำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 

 รายได้จากธุรกจิโบว์ลิง่และคาราโอเกะ จ ำนวน 413 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 16 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนำ้ (ปี2559 : 429 ลำ้นบำท) มำจำกกำรปรับลดจ ำนวนสำขำลง 

 รายได้จากธุรกิจพื้นที่เช่า จ ำนวน 433 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 44 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนำ้ (ปี2559 : 477 ลำ้นบำท) เป็นผลจำกกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวและอุโมงคข์ำ้มแยกรัชโยธินท่ีสำขำรัชโยธิน ตั้งแต่
ปี 2558 เป็นตน้มำ จึงท ำให้บริษทัมีกำรลดอตัรำค่ำเช่ำเป็นกำรชั่วครำวแก่ร้ำนคำ้ผูเ้ช่ำท่ีไดรั้บผลกระทบในศูนยก์ำรคำ้ 
อยำ่งไรกต็ำม บริษทัเช่ือมัน่วำ่หลงักำรก่อสร้ำงดงักล่ำวแลว้เสร็จ จ ำนวนร้ำนคำ้และอตัรำค่ำเช่ำจะเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

 รายได้จากธุรกจิส่ือภาพยนตร์ จ ำนวน 209 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 79 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 27 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนำ้ (ปี2559 : 288 ลำ้นบำท) มำจำกกำรลดกำรผลิตแผน่ DVD/VCD  ซ่ึงบริษทัจะเนน้ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทยและ
ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสิทธ์ิภำพยนตร์เป็นหลกั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน 

แบ่งสัดส่วนรำยไดใ้นแต่ละธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
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 บริษทัมีรำยไดอ่ื้น จ ำนวน 735 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 156 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 27 จำกปีก่อน ส่วน
ใหญ่มำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (บริษทั พีวอีำร์ จ ำกดั) เพ่ิมข้ึน ประมำณ 92 ลำ้นบำท และ
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั(มหำชน) เพ่ิมข้ึน 75 ลำ้นบำท 

 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ลดลง 151 ลำ้นบำท มีอตัรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ 5 คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดอ้ยูท่ี่ ร้อยละ 34 
(ปี 2559 สัดส่วนต่อรำยไดเ้ท่ำกบัร้อยละ 36) มำจำกสถำนกำรณ์ในประเทศและจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีนอ้ยลง อยำ่งไรกต็ำม
บริษทัมีกำรบริหำรตน้ทุนต่อโรงท่ีมีประสิทธิภำพดีข้ึน 

               ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 2,363 ลำ้นบำทลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 49 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2 และมี
สัดส่วนต่อรำยไดเ้ท่ำกบั ร้อยละ 26 ซ่ึงลดลงจำกปีก่อนหนำ้ร้อยละ 2  มำจำกกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยต่อโรงภำพยนตร์ใหมี้
ประสิทธิภำพ และเปล่ียนช่องทำงโฆษณำทำงส่ือดิจิตอลมำกข้ึน 

      ส่งผลใหบ้ริษทั มีก ำไรสุทธิ เท่ำกบั 1,193 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนและ
มีก ำไรต่อหุน้ เท่ำกบั 1.33 บำท (ปี 2559 เท่ำกบั 1.33 บำทต่อหุน้) 
 

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ส้ินปี 2560  

สินทรัพย ์

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560 มูลค่ำ 13,808 ลำ้นบำท ลดลง 917 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จำกปีก่อน
ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน จ ำนวน 2,263 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 88 ลำ้นบำท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จ ำนวน 
11,545 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 830 ลำ้นบำท สินทรัพยร์วมลดลงส่วนใหญ่มำจำกท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์(สุทธิ) จ ำนวน  405 
ลำ้นบำท  กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนและกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั พีวีอำร์ จ ำกดั จ ำนวนสุทธิ 446 
ลำ้นบำท 

หน้ีสิน 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2560 มูลค่ำ 7,309 ล้ำนบำท ลดลง 698 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จำกปีก่อน 
ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนจ ำนวน 3,946 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 2,474 ลำ้นบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 3,363 
ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,776 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

  เงินสด 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีเงินสดและรำยกำรท่ีเทียบเท่ำเงินสดอยูจ่  ำนวน 573 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 42 ลำ้นบำท จำกปีก่อน เป็น
ผลมำจำกกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 1,992 ลำ้นบำท กิจกรรมลงทุนใชไ้ปจ ำนวน 285 ลำ้นบำท 
และกิจกรรมจดัหำเงินใชไ้ ป จ ำนวน 1,664 ลำ้นบำท 
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 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

บริษทัมีอตัรำก ำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13 ลดลงจำกปีก่อนเลก็นอ้ย(ปี 2559 มีอตัรำร้อยละ 14) เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์
ในประเทศและจ ำนวนภำพยนตร์ท่ีเขำ้ฉำยนอ้ยลงดงักล่ำวขำ้งตน้   

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 18.29 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.31 (ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 17.98)  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยข์องบริษทัคิดเป็นร้อยละ 11.33 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.37 (ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.96) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย คิดเป็น 20.43 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 4.88 เท่ำ (ปี 2559 เท่ำกบั 15.55 เท่ำ) 
อตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ คิดเป็น 1.14 เท่ำ ลดลง 0.07 เท่ำ (ปี 2559 เท่ำกบั 1.21 เท่ำ)   
บริษทัยงัคงรักษำระดบัของหน้ีสินไดอ้ยำ่งเหมำะสม และอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

 

14.2 โครงการในอนาคต 

ในปี 2561 บริษทัฯมีโครงกำรในกำรขยำยสำขำและเพ่ิมจ ำนวนโรงภำพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 

1. สำขำบ๊ิกซี สุโขทยั ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
2. สำขำสหไทย นครศรีธรรมรำช ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
3. สำขำโลตสั พทัลุง ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
4. สำขำศรีพงษพ์ำร์ค อุตรดิตถ ์ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
5. สำขำบ๊ิกซี ค  ำตำกลำ้ สกลนคร ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 
6. สำขำบ๊ิกซี พงัโคน สกลนคร ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 
7. สำขำบ๊ิกซี ชยัภูมิ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
8. สำขำบ๊ิกซี สัตหีบ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
9. สำขำเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์ เวียนเทียน ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 7 โรง 
10. สำขำอีออนมอลล ์2 พนมเปญ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 8 โรง 
         สำขำอิออนมอลล ์2 พนมเปญ บลูโอ ลงทุนเลนโบวล่ิ์งจ ำนวน 14 เลน 
11. สำขำไชยแสง สิงห์บุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
12. สำขำโอเชียน ชุมพร ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 5 โรง 
13. สำขำไอคอนสยำม ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 13 โรง 
14. สำขำเกทเวย ์บำงซ่ือ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 6 โรง 
15. สำขำโลตสั อ่ำงทอง ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
16. สำขำโลตสั ก ำแพงแสน ลงทุนในโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
17. สำขำโลตสั สุพรรณบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
18. สำขำโลตสั อุบลรำชธำนี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
19. สำขำโลตสั รำชบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
20. สำขำโลตสั ขอนแก่น ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
21. สำขำโลตสั ลพบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
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22. สำขำโลตสั พระรำม 2 ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
23. สำขำโลตสั บำงปะกอก ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
24. สำขำโลตสั ปรำนบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
25. สำขำโลตสั มำบตะพดุ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
26. สำขำโลตสั องครักษ ์ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
27. สำขำโลตสั พะเยำ ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
28. สำขำโลตสั อุตรดิตถ ์ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 2 โรง 
29. สำขำทอ็ปส์ สีค้ิว ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
30. สำขำทอ็ปส์ สิงห์บุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 3 โรง 
31. สำขำบ๊ิกซี หนองบวั ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 
32. สำขำทีเอม็เค กำญจนบุรี ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 4 โรง 
33. สำขำโลตสั เดชอุดม ลงทุนโรงภำพยนตร์จ ำนวน 1 โรง 
(หมำยเหตุ: สำขำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม) 
 
   โดยเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดคำดวำ่จะใชป้ระมำณ 850 ลำ้นบำท โดยใชเ้งินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ/

หรือ กำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยสมใจนึก 
เองตระกลู 
 

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ  

73 -ปริญญำรัฐประศำสนศำสตร์ 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
-ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
-ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
บณัฑิต UPSALA College,  
New Jersey , 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-ไม่มี- 2547 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. พลงังำนบริสุทธ์ิ 
บมจ. เวชธำนี 
บจ. สยำมพิวรรธน์ 
บจ. สยำมพิวรรธน์โฮลด้ิง 
บมจ. ทิพยประกนัภยั 

-RCP - Role of the 
Chairman Program 
-DAP - Director 
Accreditation Program 
 
อ่ืน 
-วปอ. หลกัสูตรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 35 

นำยวชิำ 
พลูวรลกัษณ์ 

กรรมกำร 
และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

54 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์
และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

29.60 2538 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมสมำชิก  

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 9/2546 
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เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 2 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำงภำรดี 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร 
 

56 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์
และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

2.05 2541 - ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   -ไม่มี- 

นำยวรีวฒัน์  
องคว์ำสิฏฐ ์

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร 

47 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต  
Boston University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี คณะพำณิชยศ์ำสตร์
และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ไม่มี- 2545 - ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก 
โรงแรมวรัีนดำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ 
บจ. ววิฒัน์ก่อสร้ำง 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

-DAP - Director 
Accreditation Program  
รุ่นท่ี 22/2547 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 3 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยชยั   
จรุงธนำภิบำล 
 

กรรมกำรอิสระและ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

63 -ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

0.08 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2545 - 2560 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 
2549 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรอิสระ ประธำนตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ ประธำนตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 
กรรมกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
 
 
 
บมจ. อำหำรสยำม 
 
 
บมจ. โออิชิ 
 
 
 
บมจ. คำ้เหลก็ไทย 
บมจ.สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
บมจ. ทีมพรีซีซัน่ 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 29/2546 
-ACP - Audit Committee 
Program รุ่นท่ี 24/2548 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 4 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยวลัลภ   
ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

66 -ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต 
Chapman University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
San Diego University ,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-ไม่มี - 
 

2545 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บจ. โพธำรำ 
 

-FSD - Financial Statement 
for Director รุ่นท่ี 2/2551 
-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 104/2551 
-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นท่ี 27/2547 
-FND - Finance for Non - 
Finance Directors  
รุ่นท่ี 16/2548 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 5 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยไกรทิพย ์ 
ไกรฤกษ ์
 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

62 -ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ 
Northeastern University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์  
Tufts University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 

-ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2558 - 2559  
 
2560 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
 
 
บริษทั อำเชียนโปแตชชยัภูมิ จ  ำกดั (มหำชน) 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนต ์
บมจ. สมิติเวช 
บลท. เคที ซีมิโก ้
บมจ. วนชยั กรุ้ป 
มูลนิธิกองทุนพฒันำระบบตลำดทุน 
 

-Corporate Governance for 
Capital Market  
Intermediaries Program  
รุ่นท่ี 3/2558 
-DAP - Director 
Accreditation Program  
รุ่นท่ี 42/2548 
 
อ่ืนๆ 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง
ดำ้นกำรบริหำรงำนพฒันำ
เมือง (มหำนครรุ่นท่ี 1) 
สถำบนัพฒันำเมือง 
-ปรอ. หลกัสูตรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัรภำครัฐร่วม
เอกชน รุ่นท่ี 16 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 6 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  
โลหะชำละ 

กรรมกำรอิสระ 75 -ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ 
สำขำวชิำรัฐศำสตร์  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
-ปริญญำโท สำขำรัฐศำสตร์  
Kent State University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ไม่มี- 2552 - ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำน 
ท่ีปรึกษำ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
สภำกรุงเทพมหำนคร 
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. ปรีชำ กรุ้ป 
ส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริย ์
มูลนิธิรักเมืองไทย 
มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรม
รำชูปถมัภ ์

-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นท่ี 7/2547 
 

นำยวชิยั 
พลูวรลกัษณ์ 
 

กรรมกำร  55 -ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

-ไม่มี - 
 

2548 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2550 – 2556 
 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
อนุกรรมกำรก่อสร้ำงอำคำรตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บจ. วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ต้ี  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  
คอร์ปอเรชัน่ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ 
 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 8/2544 
 
อ่ืนๆ 
-โครงกำรเสริมสร้ำง
ผูจ้ดักำรยคุใหม่ รุ่นท่ี 10 
คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง 
สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) รุ่นท่ี 1 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 7 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยแพทยเ์สถียร 
ภู่ประเสริฐ 

กรรมกำรอิสระ 

 

64 -แพทยศำสตร์บณัฑิต 

โรงพยำบำลรำมำธิบดี  

-วฒิุบตัร หลกัสูตรโครงกำร

พฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง เคม

บริดจ-์ธรรมศำสตร์ รุ่นท่ี 1 

 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั  

 

 

2546 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำร 

 

 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริษทั 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

มูลนิธิ The Foundation of International 

Education (FIE), NIST International School 

 

โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั 

บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั 

 

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 82/2549 
 
อ่ืนๆ 
-วตท. ประกำศนียบตัร 

หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง 

สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

รุ่นท่ี 5 

-วปรอ. ประกำศนียบตัร 

หลกัสูตรกำรป้องกนั

รำชอำณำจกัรภำครัฐ ร่วม

เอกชน รุ่น 4414 

-วฒิุบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหำร
ระดบัสูงดำ้นกำรคำ้ และ
กำรพำณิชย ์(TEPCoT)  
รุ่นท่ี 5 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 8 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยธนกร   
ปุลิเวคินทร์ 
 
 

กรรมกำร / 
รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ฝ่ำย
ธุรกิจฟิลม์ภำพยนตร์ 

60 -ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต - International 
University of San Diego, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

0.05 2538 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมกำรและรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรฝ่ำยธุรกิจฟิลม์ภำพยนตร์ 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ.อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

-DAP - Directors 
Accreditation Program  
รุ่นท่ี 22/2547 

นำยกิติกร   
พุม่สวำ่ง 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 

63 วทิยำลยัพำณิชยกำรธนบุรี 0.0034 2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
  

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยก่อสร้ำง 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   
บมจ. อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

-ไม่มี- 

นำงจินดำ  
วรรธนะหทยั 

รองประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ธุรกิจบริหำรพื้นท่ีเช่ำ 

54 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 

0.01 2551 - ปัจจุบนั  
 
2549 - 2551   

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรธุรกิจ
บริหำรพื้นท่ีเช่ำ 
ผูอ้  ำนวยกำรธุรกิจพื้นท่ีเช่ำ  
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

-ไม่มี- 

นำยนิธิ  
พฒันภกัดี 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย
ส่ือโฆษณำ 

51 
 

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำ
โฆษณำและประชำสมัพนัธ์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

0.01 2556 - ปัจจุบนั  
 
2546 - 2556   

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย 
ส่ือโฆษณำ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด  

-ไม่มี- 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                           แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 9 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยอภิชำติ  
คงชยั 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรธุรกิจโรง
ภำพยนตร์ 
 

51 
 

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต กำรบริหำรจดักำร
ธุรกิจโรงแรม 
และภตัตำคำร New Haven 
University CT ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑิต  
สงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  

0.0042 2556 - ปัจจุบนั   
 
2552 - 2556    
2551 - 2552    

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 

-ไม่มี- 

นำงสำวฐิตำภสัร์  
อิสรำพรพฒัน์ 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำย
งำนกำรเงินและบญัชี
เลขำนุกำรบริษทั 

49 
 

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
-ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 
สำขำบญัชี มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

0.0045 2556 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
สำยงำนกำรเงินและบญัชี 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเหรัญญิก 
เลขำนุกำรบริษทั 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บจก. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

-DCP - Director 
Certification Program  
รุ่นท่ี 148/2554 
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---------------------------------------รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั หนำ้ 10 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 
 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำงสำวสุดำพร  
ตรองพำณิชย ์

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย
เทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศ 

43 
 

-ปริญญำโท วทิยำศำสตร์
มหำบณัฑิต(เศรษฐศำสตร์) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหำวทิยำลยัสยำม 

0.01 2556 – ปัจจุบนั 
  
2554 - 2556  
 
  

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลย ี
และสำรสนเทศ 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
 
 

-ไม่มี- 

นำยอภิรักษ ์ 
วำรำชนนท ์ 
 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย ์ 

44 -ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบณั
ทิต สำขำประชำกรศึกษำ 
มหำวทิยำลยัมหิดล 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
สำขำทรัพยำกรมนุษย ์
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

0.0002 2560 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2556 – 2560 
2549 – 2556 
 
 

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย ์
กรรมกำรบริษทั 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์ 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
สำยงำน Distribution & Sales 
 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
 
บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 1 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ 

บริษทั บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์  

เมเจอร์ 
ซีนีแอด 

เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ 

เมเจอร์  
ซีนีเพลก็ซ์ 

สยาม 
ซีนีเพลก็ซ์ 

รัชโยธิน  
เรียลต้ี 

รัชโยธิน  
ซีนีม่า 

เมเจอร์  โบวล์ 
กรุ้ป 

กรุ้ป 
 

พรอพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ 
    

คุณสมใจนึก เองตระกลู /    x               

คุณวชิา พลูวรลกัษณ์ /  //        
คุณภารดี พลูวรลกัษณ์ /  //        
คุณวรีวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ /  //           
คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ /  // /  //  x /  //  x /  //  x  /  //  x /  //  x  
นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ /               

คุณวชิยั พลูวรลกัษณ์ /               

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /               

คุณวลัลภ ตั้งตรงจิตร /               

คุณไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ /               

ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ /               

คุณกิติกร พุม่สวา่ง      /  // /  //   /  //  
คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ     / //   / // 

คุณอนุ กวนพฤกษ ์  /  // /  // /  // /  //  x /  // /  // /  //  x 

คุณอนงค ์สุขวรรณ  /  // /  // /  // /  // /  // /  // /  // 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 2 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 รายช่ือ 

บริษทัยอ่ย 

รัชโยธิน  กรุงเทพ  เมเจอร์ โฮลด้ิง ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ อีจีว ี อีจีว ี เมเจอร์ เอม็พิคเจอร์ส 
แมเนจเมนท ์ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์ เอก็ซิบิชัน่ รีวอร์ดส์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ 

คุณวชิา พลูวรลกัษณ์   /  //  x     /  //  

คุณภารดี พลูวรลกัษณ์   /  //      
คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ /  //  x  /  // 

 /  //  x   /  // 

คุณกิติกร พุม่สวา่ง    /  // /  // / // / //  
คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์    

 /  //   /  // 

คุณถิรชยั วฒิุธรรม    
    / x 

คุณธนะชยั สนัติชยักลู    
    / 

คุณอรรถพล ชดชอ้ย    
    / 

คุณวชัรา ตนัตริยานนท ์    
    / 

คุณอภิชาติ คงชยั    
    / 

คุณอภิรักษ ์วาราชนนท ์    
    / 

คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ  / //   
 /  //    

คุณอนุ กวนพฤกษ ์ /  // /  //  x  /  //  x  /  //  x /  //  x  
คุณอนงค ์สุขวรรณ /  // /  //  /  //   /  // /  //   /  //    

หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ  / กรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

 

                                      เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิบริษทั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

42  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

-0- 
-0.0030- 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

2557 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

2541 - 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

ประวติัการอบรม 

      
     สถาบนั : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 
 

    สถาบนั : Thai Institute of Directors (IOD) 
-    Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 
 

    สถาบนั : สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
                   -    Cyber Security ส าหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 
 
    สถาบนั : บริษทั ไทยซีพีดีออนไลน์ จ  ากดั 
                   -    รายงานบญัชีเพื่อผูบ้ริหาร 

 



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย ์หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี -

 

 

  



 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ 5 
 

เอกสารแนบอ่ืนๆ 

- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับปี 2560 -



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 1 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 

วนัที่  19  กมุภาพนัธ์   2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนินีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของ
คณะกรรมการเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 2 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น จึงเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
ให้บริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย
ตนเอง  

แบบประ เมิน น้ี  ได้จัดท าต ามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับให้เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบันผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผูบ้ริหารการเงิน  
(Financial Executives Institute ห รือ   FEI)  สม าคมนั กบัญ ชีแ ห่ งสห รัฐอ เม ริก า  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 3 

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง หากประเมินแลว้
พบว่า บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 
 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอนัท าให้เกิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้ งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

 

 

 

 

 
 

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 4 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร  
1.4 มีการจดัการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู ้บ ริหารให้ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับ ดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 5 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ  
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

 

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

 
 

 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน  เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 6 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 7 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งแทจ้ริง 

 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

 

 
 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

 
 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์  การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
 

 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 8 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing)  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชัน   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้  

 
 

 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมทั้ งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 
 

 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 
 

 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 9 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 10 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

  

  

 

 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 11 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้ งระดับ 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 
 

 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกัน 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ              
ท่ีก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 12 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้ งก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ งให้ เป็นกรรมการหรือผู ้บริหาร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้ น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 13 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดขอ้มูลท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้ งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

 

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

 

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกับเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 

  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 14 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

 

 

 

 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

 

 

 

 

 
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิ เศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 
 

 
 

 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่วกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 15 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

 

 

 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

 
 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

 

 

 

 

 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

 

 
 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

 

 

16.6 บ ริษัท ส่งเส ริมให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หนา้ 16 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 

 

 

 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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