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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1    วสัิยทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2538 โดยนายวชิา พลูวรลกัษณ์ เพ่ือ

ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (MAJOR CINEPLEX) และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 มีอกัษรยอ่วา่ MAJOR จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วในระยะเวลา

ท่ีผา่นมาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการอนัดบัหน่ึงใน

อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การควบรวมกิจการกบั บริษทั อีจีว ี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และการเขา้ร่วมทุนกบั

บริษทัต่างๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯในอนาคต ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็น “สุดยอด

เมืองหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทิงสาํหรับชีวติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle 

Entertainment Complex Provider)” และจากการท่ีบริษทัพฒันาและสรรหาสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ 

ในปี 2557 บริษทัจึงเปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้างฝันบนัเทิงระดบัโลก หรือ Sharing the world’s best 

entertainment dreams” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ รวมทั้งส้ิน 35 บริษทั แบ่งเป็น บริษทั

ยอ่ย 25 บริษทั บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 10 บริษทั ทาํใหโ้ครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ขยายวงกวา้ง

ครอบคลุมธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้ าแขง็ ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา ธุรกิจใหบ้ริการ

พ้ืนท่ีเช่าและบริการ ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจศูนยก์ารคา้แบบเปิด ธุรกิจเคเบ้ิลทีว ี ธุรกิจ

ลงทุน ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์และธุรกิจใหบ้ริการดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ การชาํระเงินทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์ และเครือข่ายเคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั 

 

สาํหรับธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนของโรงภาพยนตร์ มีสาขารวมทั้งส้ิน 159 สาขา 782 โรงภาพยนตร์ แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทย จาํนวน 153

สาขา 749 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 53 สาขา และต่างจงัหวดัจาํนวน 114 สาขา และสาขาใน

ต่างประเทศ  6 สาขา 33 โรงภาพยนตร์ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา 4 สาขา 24 โรงภาพยนตร์ และประเทศลาว 2 สาขา 9โรง

ภาพยนตร์ มีแบรนดใ์นเครือทั้งหมด 7 แบรนด ์ 

ส่วนของโบว์ลิง่,คาราโอเกะและลานสเกต็นํา้แข็ง มีสาขารวมทั้งส้ิน 15 สาขา ใหบ้ริการ 272 เลนโบวล่ิ์ง 151 หอ้ง

คาราโอเกะ และ 5 ลานสเก็ตนํ้ าแขง็ โดยแบ่งเป็นสาขาในประเทศไทยมีแบรนด ์เมเจอร์โบว ์ฮิต และบลูโอ ริท่ึมแอนดโ์บลว์ 

จาํนวน 12 สาขา  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 8  สาขา ต่างจงัหวดั 4 สาขา ในประเทศกมัพชูา 2 สาขา ใหบ้ริการ 

27 เลนโบวล่ิ์ง และในประเทศลาว  1 สาขา ใหบ้ริการ 8 เลนโบวล่ิ์ง 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 2 

ส่วนของพื้นทีเ่ช่าและบริการ ใหบ้ริการในสาขาทั้งหมด 18 สาขา รวมพ้ืนท่ีใหเ้ช่าทั้งส้ิน  48,881 ตารางเมตร มี

อตัราพ้ืนท่ีเช่าอยูท่ี่ 87% 

ตารางจาํนวนโรงภาพยนตร์ เลนโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ ลานสเก็ตนํ้ าแขง็ จาํนวนพ้ืนท่ีใหเ้ช่าแบ่งตามกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

แบรนด์ จาํนวน

สาขา 

โรง

ภาพยนตร์ 

(โรง) 

โบว์ลิง่ 

(เลน) 

คาราโอเกะ 

(ห้อง) 

สเกต็นํา้แขง็ 

(ลาน) 

พื้นทีใ่ห้เช่า 

(ตารางเมตร) 

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์  115   496   130  72  2 12,975 

อีจีว ีซีนีม่า  22   86   -     -    - 23,785 

พารากอนซีนีเพลก็ซ์  1   16   38   16  - 374 

เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์  2   28   46   30  1 11,494 

ซีนีเพลก็ซ์  11   102  39    35    2 - 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต  1   8   -     -     253 

ไอคอน ซีเนคอนิค  1   13   -     -      

สาขาในประเทศกมัพชูา  4   24   27     

สาขาในประเทศลาว  2   9   8   -      

รวม  159   782   288  153 5 48,881 

 

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย

การฉายภาพยนตร์ดว้ยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพ่ือพฒันาคุณภาพของระบบภาพและ

ระบบเสียงใหดี้ข้ึน และการจองตัว๋หนงัออนไลน์ ประกอบกบัไดท้าํการตลาดเพ่ือจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ดว้ยการออกบตัร

สมาชิก M Generation ทาํให้บริษทัมีฐานขอ้มูลของลูกคา้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการจดัทาํรายการส่งเสริม

การขายให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถส่ือสารกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดม้ากข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้กลบัมา

ใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์มากข้ึน  

บริษทัฯ มีแผนการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหค้รอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีของประเทศไทย เปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถมาใช้

บริการในโรงภาพยนตร์ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนัน้ีในมุมมองของส่ือโฆษณาท่ีรองรับดว้ยระบบดิจิตอล จะทาํ

ใหเ้กิดมิติใหม่ในรูปแบบของการโฆษณาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี และถือเป็นการเพ่ิมรายไดข้องส่ือโฆษณา

ในอนาคตเช่นกนั  

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงจากการพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจ 

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหาร ความเส่ียงทางดา้นอคัคีภยั ความเส่ียงเก่ียวกบัการ

ก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายการ

บริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน เพ่ือลดผลกระทบในดา้นลบใหห้มดไปหรือใหน้อ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือ

เป็นการนาํความเติบโตมาสู่องคก์รอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
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เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์มีเป้าหมายหลกัในการเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยงัจุดต่างๆ ทั้ง

ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาด มากกวา่ร้อยละ 70 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี

วางไว ้บริษทัฯ ได้วางแผนการเพ่ิมยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึน เพ่ือให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจงัหวดั ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอและคุม้ค่ากบัการ

ลงทุน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูม้าใชบ้ริการในการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์โดยนาํ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก สําหรับช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะอาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการโรง

ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  และในเครือ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้ริการแลว้ในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. ระบบ Call Center ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบตัรไดทุ้กสาขา 

2. ระบบการจาํหน่ายบตัรผา่นทาง Internet  โดยผา่น website http://www.majorcineplex.com 

3. ระบบจองซ้ือบตัรผา่นตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั 

4. ระบบจองผา่น application ในมือถือ (Major , Line Pay) 

นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด

และเพ่ิมยอดขายจากธุรกิจโบวล่ิ์ง และการให้บริการหอ้งคาราโอเกะ ควบคู่ไปดว้ย โดยกาํหนดเป็นนโยบายการลงทุนและ

การตลาดท่ีจะมีบริการโบวล่ิ์งควบคู่ไปกบัโรงภาพยนตร์ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและความเป็นไปไดข้อง

โครงการเป็นหลกั  

บริษทัฯ ยงัไดมี้การขยายตวัในส่วนของธุรกิจอ่ืนท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลกัดนั

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน เช่น ธุรกิจส่ือโฆษณา ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์และภายใน

พ้ืนท่ีตวัอาคาร ผา่นรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมไปถึงธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ซ่ึงมีทั้งการผลิตภาพยนตร์ และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

การท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้น

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและความชาํนาญดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหาร

พ้ืนท่ีขนาดเล็ก ซ่ึงทาํให้การขยายสาขาของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึนดว้ย  ทั้ งน้ี

เน่ืองจากบริษทัฯ ดงักล่าวมีความสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยส์าํหรับอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 

ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กวา่ 100,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับกบักฎหมายผงัเมืองท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบางพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมาย

บงัคบัอยู ่

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2561 

กมุภาพนัธ์ 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี สุโขทยั จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาสหไทย ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 3 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสั พทัลุง จาํนวน 3 โรง 

http://www.majorcineplex.com/


 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 4 

มนีาคม 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์จาํนวน 3 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี พงัโคน จ.สกลนคร จาํนวน 1 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์อีจีวซีีนีม่า สาขาบ๊ิกซี คาํตากลา้ จ.สกลนคร จาํนวน 1 โรง 

เมษายน 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี ชยัภูมิ จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซี สตัหีบ จ.ชลบุรี จาํนวน 3 โรง 

• เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือ

ประกอบธุรกิจในการสร้างและพฒันาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ โดยมีทุนจดทะเบียน 0.30 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัจะถือหุน้ร้อยละ 55 คิดเป็นจาํนวนเงิน

ลงทุน 0.16 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2561 

• เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ท่ีห้างสรรพสินคา้อิออน มอลล์ 2 ในปงค์เปีย ประเทศ

กมัพูชา บนพ้ืนท่ี 9,200 ตารางเมตร ประกอบดว้ยโรงภาพยนตร์หรูระดบัเวิลด์คลาสจาํนวน 8 โรง ซ่ึงจะ

เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีฉายดว้ยเคร่ืองฉายเลเซอร์แห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ พร้อมทั้งเปิดใหบ้ริการโบวล่ิ์งในแบรนด ์บลูโอ ริธึม แอนด ์โบวล์ จาํนวน 14 เลน 

• เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ซ้ือ

หุน้ของบริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั จากผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 39,998 หุน้ เป็นเงิน 40 บาท ทาํ

ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัย่อยในบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจากอตัราร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 

99.99 ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือหุน้กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดสุ้ทธิของบริษทั เอม็ ทาเลนต ์

จาํกัด ท่ีได้มาเพ่ิม จาํนวน 21,485,833 บาท บันทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ใน

บริษทัยอ่ย” ภายใต ้“องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ” ในงบการเงินรวม และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือ

เป็น “บริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั” เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 

มถุินายน 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จาํนวน 2 โรง 

กรกฎาคม 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซีหนองบวั จ.นครสวรรค ์จาํนวน 1 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสักาํแพงแสน จ.นครปฐม จาํนวน 2 โรง 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 5 

• บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน “กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ” เม่ือวนัท่ี 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 10.50 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ ถือเป็นบริษทัร่วม โดย

บริษทัมีส่วนไดเ้สียจาํนวนร้อยละ 30 ตามสญัญาร่วมลงทุน 

• เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จํากัด 

(“บริษทัร่วมคา้”) มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั จากหุน้สามญั 

จาํนวน 1.75 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั จาํนวน 2.45 ลา้นหุ้น โดยมีมูล

ค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 100 บาท บริษทั เอม็ พิคเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) (“MPIC”) 

ไดช้าํระค่าหุ้น จาํนวน 35.00 ลา้นบาท สาํหรับหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมจาํนวน 350,000 หุ้น ตามมูลค่าท่ีตราไว ้ทาํ

ให ้MPIC ถือหุน้เพ่ิมเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั 

การเพ่ิมทุนดงักล่าวจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

• เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) (“M39”) ไดต้กลงร่วมจดัตั้ง 

“กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน” ร่วมกบับริษทั ไทย บรอดคาสติ้ง จาํกดั เป็นการร่วมการงานประเภท

การดาํเนินงานร่วมกนัโดย M39 มีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนั จาํนวนร้อยละ 70.00 

สิงหาคม 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัพิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัโคกสาํโรง จ.ลพบุรี จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซีหนองก่ี จ.บุรีรัมย ์จาํนวน 1 โรง 

• เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ MPIC ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติ้ง จาํกดั (“บริษทัร่วมคา้”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 

โดยซ้ือหุน้ จาํนวน 899,998 หุน้ ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นเงิน 9.00 ลา้นบาท 

กนัยายน 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัศรีสะเกษ จาํนวน 2 โรง 

ตุลาคม 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัราชบุรี จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาอศัวรรณ หนองคาย จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซีลาดยาว จ.นครสวรรค ์จาํนวน 1 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโอเช่ียนชุมพร จาํนวน 5 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาไชยแสง สิงห์บุรี จาํนวน 3 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัอุตรดิตถ ์จาํนวน 2 โรง 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 6 

 

พฤศจกิายน 2561 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาเกตเวย ์บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 โรง 

ธันวาคม 2561 

• เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม จ.กรุงเทพมหานคร เป็นโรง

ภาพยนตร์ในกลุ่ม Luxury ตั้งอยูบ่นชั้น 6,7 และ 8 ของไอคอนสยาม มีพ้ืนท่ี 11,062 ตร.ม. ประกอบดว้ยโรง

ภาพยนตร์ 13 โรง และ 1 Living Room Theatre รวม 2,781 ท่ีนัง่ โดยมี โรงวีไอพี 1 โรง , ไอแมกซ์ 1 โรง , 

4DX 1 โรง , คิดส์ซีนีม่า 1 โรง และโรงหนงัท่ีนัง่ปกติ 9 โรง ซ่ึงทุกโรงของท่ีน้ีจะเป็นระบบ Laserplex ใหม่

ล่าสุดแห่งแรกท่ีฉายดว้ย Laser Projector 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโรบินสนัชยัภูมิ จาํนวน 3 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสับางปะกอก จ.กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัพล จ.ขอนแก่น จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาบ๊ิกซีเชียงราย จาํนวน 4 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาโลตสัมาบตาพดุ จ.ระยอง จาํนวน 2 โรง 

• เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขาที.เอม็.เค. กาญจนบุรี จาํนวน 4 โรง 

 

รางวลัแห่งความภาคภูมใิจในปี 2561 

• “รางวลัสถานประกอบการขนาดใหญ่ดาํเนินการสหกจิศึกษาดเีด่น ประจาํปี 2561 เครือข่ายมหาวทิยาลยั

ภาคตะวนัออก” รับรางวลัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมธาํรงบวัศรี มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดั

ชลบุรี 

• “รางวลัสถานประกอบการขนาดใหญ่ดาํเนินการสหกจิศึกษาดเีด่น ประจาํปี 2561 เครือข่ายมหาวทิยาลยั

ภาคเหนือตอนล่าง และรางวลัผู้ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการดเีด่น” รับรางวลัเม่ือวนัท่ี 4 

เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

• “รางวลัสถานประกอบการขนาดใหญ่ดาํเนินการสหกจิศึกษาดเีด่น ระดบัชาต ิประจาํปี 2561” 

ตอกย ํ้าภาพลกัษณ์องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยบริษทัไดรั้บรางวลัสาํคญัในวงการอุดมศึกษาไทย ในงาน

วนัสหกิจศึกษาไทย ณ โรงแรมอมัรินทร์ลากนู จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 โดยไดรั้บมอบ

โล่รางวลัจากท่านพลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี ทาํใหโ้ครงการสหกิจศึกษาของเมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป Customer Management Trainee เป็นท่ียอมรับของสถาบนัการศึกษา มหาวทิยาลยั และ

นกัศึกษาทัว่ประเทศ  ตอบโจทยก์ารสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและการขยายธุรกิจขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 7 

 

• “รางวลั Aon Best Employers สุดยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทย  ประจาํปี 2561” 

ซ่ึงจดัโดยบริษทั เอออน เฮวทิ ประเทศไทย ร่วมกบั สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั โดยนโยบายของบริษทัท่ีเนน้ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการและการพฒันาทรัพยากร

มนุษยท่ี์ตอบโจทยธุ์รกิจและการรักษาบุคลากรท่ีไดช่ื้อวา่ดีท่ีสุดองคก์รหน่ึงของประเทศไทย   สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องโครงการสุดยอดนายจา้งดีเด่นท่ีตอ้งการมอบรางวลัใหอ้งคก์รท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ผกูพนัของพนกังาน ประสิทธิภาพของผูน้าํ ภาพลกัษณ์องคก์ร และวฒันธรรมในองคก์ร เพ่ือขบัเคล่ือนผล

การดาํเนินงานใหสู้งข้ึน เป็นรางวลัท่ีเกิดจากการสาํรวจความผกูพนัของนายจา้งกบัพนกังานจาก

หลากหลายอุตสาหกรรม ผา่นปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินในระดบัสากลท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 

• “รางวลั Cineonic Technology Innovator of The Year Award  ประจาํปี 2561” 

เป็นรางวลัผูน้าํทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยโีรงภาพยนตร์ประจาํปี 2561 ในงาน CineAsia 2018 ท่ี 

คอนเวนชัน่ แอนด ์  เอก็ซิบิชัน่ เซ็นเตอร์ ฮ่องกง จากการเป็นผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ท่ีมีวสิยัทศัน์และ

ความเป็นเลิศในการสร้างสรรคน์าํนวตักรรมใหม่ ๆ มาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมสร้างประสบการณ์

การชมภาพยนตร์และไลฟ์สไตลด์า้นความบนัเทิงท่ีมากกวา่แค่การชมภาพยนตร์เพียงอยา่งเดียว 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ รวมทั้งส้ิน 35 บริษทั แบ่งเป็น บริษทั

ยอ่ย 25 บริษทั บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 10 บริษทั ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่ม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  

 
*เม่ือวนัที่ 28 มิถนุายน พ.ศ.2561 บริษัท ทาเลนต์วนั จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกบักระทรวง

พาณิชย์ เป็น “บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากดั” 
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ธุรกจิโรงภาพยนตร์ 

ในปี 2561 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

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

2. บริษทั สยาม ซีนิเพลก็ซ์ จาํกดั 99.99% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ระบบ 4 มิติ และ

ระบบ Real D ภายใตแ้บรนดพ์ารากอน ซีนีเพลก็ซ์ 

3. บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 99.98% ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใตแ้บรนดอี์จีว ีซีนีม่า 

4. บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั 99.96% 

(ทางออ้ม) 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

5. บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 99.99% ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์ 

6. บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  99.96% ธุรกิจลงทุน 

7. บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์(แคมโบเดีย) จาํกดั 69.97% ธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งในประเทศกมัพชูา  

 

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

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

10. บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั  

 

99.99% ใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ การชาํระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์และเครือข่ายเคร่ืองพิมพคู์ปอง

อตัโนมติั 

11. บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

55.00% สร้างและพฒันาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ 

 

จากจุดเร่ิมตน้โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพลก็ซ์ (Cineplex) ท่ีสร้างข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 2538 โดย 

คุณวิชา พูลวรลกัษณ์ในรูปแบบของ Standalone สร้างบนท่ีดินท่ีมีสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปีในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น 

ซ่ึงรวมโรงภาพยนตร์และศูนยร์วมความบนัเทิงไวด้ว้ยกนัและมีพ้ืนท่ีให้เช่าสําหรับร้านคา้หลากหลายรูปแบบ ทาํให้ผูช้ม

ไดรั้บอรรถรสทั้งจากจาํนวนภาพยนตร์ท่ีหลากหลายและร้านคา้ร้านอาหารท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย จากปริมาณผูม้าใชบ้ริการใน
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ศูนย ์Standalone ท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เปิดให้บริการทั้งส้ิน 5 สาขาไดแ้ก่สาขาป่ินเกลา้ (สาขาแรกของประเทศไทย), สาขา

สุขมุวทิ ,สาขารัชโยธิน ,สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาดงามวงศว์าน-แคราย 

 

นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แลว้บริษทัฯยงัขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบดงัน้ี 

•  รูปแบบหา้งสรรพสินคา้ 

•  รูปแบบศูนยก์ารคา้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล ์

•  รูปแบบหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบห้างสรรพสินคา้เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากห้างสรรพสินคา้มีอตัราการเติบโตท่ีสูงมาก 

อีกทั้งยงัสามารถประหยดัเงินลงทุนไดม้ากกวา่การขยายสาขาแบบ Standalone ต่อมาบริษทัฯไดเ้พิ่มรูปแบบการขยาย

สาขาอีกรูปแบบหน่ึงคือแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล์มอลลต์ั้งแต่ปี 2547 โดยการเขา้ไปร่วมลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดี

เวลอปเมน้ท์ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินธุรกิจพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิดไลฟ์สไตลม์อลล์ซ่ึงใชเ้น้ือท่ี

ในการก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือนดงันั้นจึงสามารถเลือกทาํเลท่ีอยูใ่กลชุ้มชนเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์และมีโรงภาพยนตร์เป็นผูเ้ช่าหลกัธุรกิจของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวล

อปเมน้ท์จึงสามารถเติบโตไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบนับริหารพ้ืนท่ีเช่าสูงกว่า 4 แสนตารางเมตร 

ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อทางบริษทัฯ คือสามารถเขา้ไปตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนสามารถให้สะดวกต่อผูช้มภาพยนตร์โดยท่ีไม่ตอ้ง

เดินทางไกล สาํหรับผลดีต่อ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท์ก็คือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการได้

หลากหลายมากข้ึนดว้ยโรงภาพยนตร์และเลนโบวล่ิ์งท่ีมีในศูนยก์ารคา้ 

  อีกทางเลือกของการพฒันารูปแบบสาขาของบริษทัฯ คือการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบวล่ิ์ง การเป็นผู ้

เช่าหลกัในหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบน้ีประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ในต่างจงัหวดัเพราะหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่

เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ายใชส้อยสําหรับคนต่างจงัหวดัแต่ยงัเป็นจุดนดัพบตลอดจนเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสาํหรับ

ครอบครัวอีกดว้ย โดยบริษทัฯไดร่้วมมือกบัหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  ปัจจุบันบริษทัฯครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมา

จากการควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในปี 2547 ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ท่ีประมาณร้อย

ละ 23 และการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 

 

บริษทัฯมีแบรนดใ์นเครือทั้งส้ิน 7 แบรนดด์งัน้ี 

   •   เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์    •   ซีนีเพลก็ซ์ 

   •   อีจีวซีีนีม่า      •   ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 

   •   พารากอนซีนีเพลก็ซ์   •   ไอคอน ซีเนคอนิค 

   •   เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์       

    

  บริษทัฯมีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 159 สาขา 782 โรงภาพยนตร์ สามารถรองรับผูช้มได ้

176,919 ท่ีนัง่ ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีจาํนวนโรงภาพยนตร์ต่อจาํนวนประชากรอยูใ่นระดบัตํ่า บริษทัฯจึงมีแผนขยาย
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โรงภาพยนตร์เพ่ือรองรับการขยายตวัของประชากร อีกจาํนวน 50 - 80 โรงภาพยนตร์ในแต่ละปี เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ของประเทศ 

  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกคา้ในทุกระดบัชั้นและโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั

หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงท่ีมีคุณภาพ ทั้งยงั

นาํเขา้เทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่ง IMAX VR มาเปิดใหบ้ริการลูกคา้ถือเป็นเทคโนโลยลีํ้าสมยัคร้ังแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้เพ่ือเพ่ิมอรรถรสใหก้บัลูกคา้  

บริษทัมุ่งขยายสาขาไปทัว่ประเทศและเพ่ือใหผู้ม้าใชบ้ริการไดส้มัผสัถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ใน 

รูปแบบต่างๆบริษทัฯจึงเนน้ตกแต่งสาขาดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่งโดยใชรู้ปแบบการตกแต่งภายใน

โรงภาพยนตร์ดว้ยแนวทางการออกแบบระดบัสากลตามสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมสูงทั่วโลกเพ่ือให้ผูช้มภาพยนตร์ได้

สมัผสัถึงอรรถรสนั้น สาํหรับลูกคา้ในระดบัพรีเม่ียมบริษทัฯไดมี้การออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดบัหกดาว เพ่ือ

ตอบสนองการใชชี้วิตท่ีเหนือระดบัไวท่ี้โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์อยา่งเช่นโรงภาพยนตร์บางกอกแอร์เวยส์บลูริบ

บอนสกรีน เป็นไลฟ์สไตส์เอน็เตอร์เทนเมนทใ์หม่สไตลบู์ทีค เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลนิ์ยมความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตวัในการชมภาพยนตร์อยา่งเตม็

รูปแบบสาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ดงักล่าวจะไดรั้บบริการพิเศษแบบส่วนตวั ณ หัองรับรองบางกอกแอร์เวยส์ 

บลูริบบอนเลาจน์ ซ่ึงตกแต่งด้วยบรรยากาศสุดชิคพร้อมบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้รับประทานก่อนเขา้ชม

ภาพยนตร์รวมไปถึงบริการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย  ภายในโรงภาพยนตร์ตกแต่งดว้ยเบาะหนงัแทท่ี้

ปรับเอนนอนไดแ้ละมีบริการหมอนและผา้ห่มให้พร้อมสรรพทุกท่ีนัง่ นอกจากน้ีพารากอนซีนีเพล็กซ์ยงัเปิดให้บริการโรง

ภาพยนตร์ “อินิกม่าเดอะชาโดวส์กรีน” อีกนวตักรรมหน่ึงท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกภายในประกอบดว้ยห้องรับรอง

พิเศษพร้อมบาร์เคร่ืองด่ืมและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 33 ท่ีนัง่เหมาะสาํหรับการจดัปาร์ต้ีส่วนตวัซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็น

อยา่งดีทั้งจากลูกคา้ระดบั VIP และลูกคา้องคก์รและในปี 2561 น้ีบริษทัไดเ้ปิดใหบ้ริการโรง E-Sport Cinema สาํหรับผูนิ้ยม

เล่นเกมส์ออนไลน์ เน่ืองจากตลาด E-Sport ในประเทศไทยมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน และเปิดประสบการณ์การชม

ภาพยนตร์สุดลํ้าเทรนดใ์หม่แห่งอนาคต ท่ีรวบรวมเอาสุดยอดเทคโนโลยคีวามทนัสมยัท่ีผสานเขา้กบัศิลปะไวด้ว้ยกนัอยา่ง

ลงตวั และพร้อมท่ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบเทคโนโลยีความทนัสมยัแห่ง

อนาคต ท่ีโรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค เร่ิมตั้งแต่ 

  -การบริการซ้ือตัว๋ผ่านระบบ Smart Ticket Scan and Go ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ใช้โทรศัพท์มือถือซ้ือตัว๋หนังผ่าน

แอพพลิเคชัน่ Major Movie Plus และนาํ QR Code ท่ีไดรั้บจากระบบ ไปสแกนท่ีเคร่ือง Smart Ticket ดา้นหนา้ทางเขา้โรง

ภาพยนตร์ ก็สามารถเขา้ชมภาพยนตร์ไดท้นัที หรือ อีกช่องทาง คือ ซ้ือผ่าน ตู ้E-Ticket ซ่ึงในตัว๋หนงัทุกใบจะมี QR Code 

สามารถนาํไปสแกนท่ีเคร่ือง Smart Ticket ก็เขา้ชมภาพยนตร์ไดท้นัทีเช่นกนั ซ่ึงตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีชอบ 

ความง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

  -ระบบ Laserplex ใหม่ล่าสุดแห่งแรก ซ่ึงทุกโรงภาพยนตร์จะฉายดว้ย Laser Projector ท่ีพฒันาการฉายไปอีกขั้นท่ี

จะทาํใหภ้าพท่ีคมชดัสมจริงมากวา่เดิมถึง 3 เท่า 

  -โรงภาพยนตร์ IMAX จะมีความพิเศษดว้ยเคร่ืองฉายระบบไอแมกซ์รุ่นท่ีรองรับการฉายภาพแบบ High Frame Rate 

สามารถรองรับภาพยนตร์ท่ีถ่ายทาํมาในระบบน้ีไดใ้นอนาคต โดยภาพจะมีความสมูทมากข้ึนในฉากท่ีภาพมีการเคล่ือนท่ี

อยา่งรวดเร็ว ช่วยลดอาการเบลอของภาพลง ซ่ึงความสมบูรณ์แบบเหล่าน้ี จะเพ่ิมประสบการณ์ไปอีกระดบัสาํหรับคนรัก

การดูหนงั 
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  -โรง 4DX ใหม่ล่าสุดเฉพาะท่ี ไอคอน ซีเนคอนิค กบัเอฟเฟกต์พายุหมอก และเป็นคร้ังแรกท่ีโรง 4DX มาพร้อม

ระบบการฉายแบบ Laser ท่ีให้สีสันสดใส สวยงามกว่าเคร่ืองฉายแบบเดิมจนสัมผสัได ้ภาพสว่างมากข้ึนช่วยให้สามารถ

มองเห็นละเอียดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนแมใ้นฉากภาพยนตร์ท่ีมืดมิด เช่น ฉากกลางคืน หรือ ในป่า นอกจากน้ี ยงัติดตั้งลาํโพง 

JBL รุ่นใหม่ล่าสุดท่ีลดจุดอบัของเสียงในโรงภาพยนตร์ใหน้อ้ยลง ใหเ้สียงคมชดัครอบคลุมทุกท่ีนัง่ไม่วา่คุณจะนัง่ตรงไหน

ของโรงภาพยนตร์ 

  -ICONIC Dine in Cinema เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกบัการนัง่ชมภาพยนตร์สบายๆ บนเกา้อ้ี VIP Opera Chair แถว

หลงัสุดท่ีให้คุณอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารเคร่ืองด่ืม Set สุดพิเศษจากเมนูร้านอาหารช่ือดงั สะดวกสบายกบัชั้นพ้ืนท่ีพิเศษ

สาํหรับวางอาหารเคร่ืองด่ืม ให้คุณเติมเต็มอรรถรสในการชมภาพยนตร์เหมือนชมอยูท่ี่บา้น พร้อมปุ่มกดเรียกบริการจาก

พนกังานภายในโรงแบบส่วนตวั ใหคุ้ณสะดวกสบายไปอีกระดบัเม่ือมาใชบ้ริการ 

  -Living Room Theatre ท่ีให้บรรยาการศการดูหนงัอยา่งเป็นส่วนตวั เสมือนดูหนงัอยูท่ี่บา้นพร้อมคนสนิท สนุกกบั

บรรยากาศ Private Party ให้เลือกดูหนงัท่ีชอบ พร้อมบริการระดบัพรีเมียมกบัพ้ืนท่ีส่วนตวักบั Exclusive Lounge รับรอง

ดว้ยอาหารและเคร่ืองด่ืมหลากหลาย กบัเมนูชั้นนาํจากร้านอาหารช่ือดงั 

  -Popcorn Bar ท่ีให้คุณสนุกเติมเต็มความอร่อยไปอีกระดบักบัความหลากหลายของ Toping Flavors ให้เลือกเติม

สีสันความอร่อยในแบบคุณ นอกจากน้ี พร้อมนาํเสนอป๊อปคอร์นสัญชาติไทยท่ีรังสรรความอร่อยแบบไทย ๆ อาทิ ป๊อป

คอร์น รสสะเตะ๊, รสนํ้ ายาปู  

  ในปี 2554 ไดมี้การเปิดบริการโรงภาพยนตร์ 4DX ท่ีพารากอนซีนีเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งโลก

ภาพยนตร์ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงสัมผสัและกล่ินเอฟเฟคต่างๆดว้ยการเพ่ิม

ความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟคตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ  

        

บริษัท เมเจอร์ แพลตนิั่ม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จาํกดั 

บริษทัมีนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรือ AEC ซ่ึงประเทศแรกท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยบริษทัใน

นาม บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัในกมัพูชา จดัตั้ง บจ. เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะท่ีแพล

ตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แบรนด ์“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เป็นโรงภาพยนตร์

หรูระดบัเวิล์ดคลาส 7 โรง และโบวล่ิ์ง 13 เลน (ปี 2557) ตั้งอยู่ท่ีห้างอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีประมาณ 4,450 

ตารางเมตร ประกอบดว้ยโรงภาพยนตร์จาํนวน 7 โรง 1,578 ท่ีนัง่ เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมลัติเพลก็ซ์ในระบบดิจิตอล 2 

มิติ และ 3 มิติ  ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง  และเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ท่ี

ประเทศกมัพูชาเพ่ิมอีก 2 สาขา ในปี 2560 ตั้งอยูศู่นยก์ารคา้ เมืองเสียมเรียบ ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 3 โรง และท่ี

ศูนยก์ารคา้โสรยา ตั้งอยูใ่จกลางเมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํนวน 6 โรง และเน่ืองจากบริษทั

เห็นศกัยภาพเป้าหมายของตลาดเอเชียซ่ึงกาํลงัเจริญเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในเดือน 

พฤษภาคม 2561 จึงไดร่้วมมือกบัอิออน มอลล ์ขยายสาขาเป็นแห่งท่ี 2 ในปงคเ์ปีย ประเทศกมัพูชา บนพ้ืนท่ี 9,200 ตาราง

เมตร เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์หรูระดบัเวิล์ดคลาส จาํนวน 8 โรง รองรับผูเ้ขา้ชมไดก้ว่า 2,000 ท่ีนั่ง ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุดท่ีฉายดว้ยเคร่ืองฉายเลเซอร์แห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละใหบ้ริการเลนโบวล่ิ์ง จาํนวน 14 เลน  
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บริษัท เมเจอร์ แพลตนิั่ม ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จาํกดั 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดร่้วมทุนกบับริษทั แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั เปิด

ให้บริการโรงภาพยนตร์ภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินัม” ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จํานวน 5 โรงท่ี

ศูนยก์ารคา้เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษทั

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ให้บริการโรงภาพยนตร์ในนครเวยีงจนัทน์ 

ประเทศลาว (ปี 2558) จาํนวน 5 โรง 1,148 ท่ีนัง่ 

บจ. ซีนีเพลก็ซ์(ลาว) โซล 

บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 99 ไดล้งทุนใน บจ. ซีนี

เพล็กซ์(ลาว) โซลโดยซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่าการลงทุน 1,000,000,000 LAK (ท่ีราคาพาร์ 10,000 LAK) 

หรือประมาณ 4,300,000 บาท (โดยกาหนดอตัราแลกเปล่ียน 1 บาท เท่ากบั 0.0043 LAK) เพ่ือประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

ณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในศูนยก์ารคา้เฟรนด์ชิป มอลล ์เมืองปากเซ แขวงจาํปา

ศกัด์ิ ประเทศลาว ในปี 2559 จาํนวน 4 โรง 1,087 ท่ีนัง่ 

บริษัท เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของส่ือดิจิตอล จึงไดล้งทุนร่วมกบั Mtel Solution Limited ซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิก

ดิจิตอลและแอปบนมือถือ มีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นฮ่องกง เปิดบริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบกิจการสร้างและ

พฒันาซอฟแวร์ รวมทั้ง แอปพลิเคชัน่ ประเภท Enterprise Software เพ่ือพฒันาและต่อยอดแอปพลิเคชัน่บนมือถือ และบน

โซเชียลต่างๆ ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

 

ธุรกจิโบว์ลิง่ คาราโอเกะและลานสเกต็นํา้แขง็ 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

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

และการบนัเทิง 
 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะในปี 2540 ท่ี Standalone สาขาสุขมุวทิจาํนวน 20 เลนโดยเนน้ความ 

หลากหลายของการบริการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรในท่ีแห่ง

เดียวภายใตช่ื้อ “เมเจอร์โบวล์ฮิต” นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพ่ือความบนัเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีครอบครัวและเพ่ือนๆสามารถมาสงัสรรคด์ว้ยกนัไดแ้ตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือการกีฬาเพียง

อยา่งเดียว ต่อมาในปี 2549 บริษทัฯไดเ้ปิดตวัโบวล่ิ์งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ “บลูโอริทึมแอนด์โบวล์” โดยมี

ลกัษณะเป็นแฟชัน่โบวล่ิ์ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบับนในยา่นธุรกิจใจกลางเมืองโดยเปิดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินคา้สยาม

พารากอนใหบ้ริการโบวล่ิ์ง 38 เลน หอ้งคาราโอเกะ 16 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ภายใน 1 หอ้งประกอบดว้ยเลน

โบวล่ิ์ง 4 เลนและบริการคาราโอเกะ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี บริษทัจึงไดท้าํการทยอยเปิดสาขาภายใตแ้บรนด ์“บลู

โอริทึมแอนด์โบวล์” เร่ือยมา สําหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดท้าํการเปิดสาขาใน
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ประเทศกัมพูชาให้บริการโบวล่ิ์ง 13 เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง และในเดือนพฤษภาคม 2560 เปิดสาขาใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้บริการโบวล่ิ์ง 8 เลน ในเดือน พฤษภาคม 2561 ไดเ้ปิดสาขาเพ่ิมท่ีศูนยก์ารคา้อิ

ออน มอลล ์สาขาท่ี 2 ในปงคเ์ปีย ประเทศกมัพชูา ใหบ้ริการเลนโบวล่ิ์ง จาํนวน 14 เลน 

  นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดตวัลานสเก็ตนํ้ าแขง็รูปแบบใหม่ภายใตช่ื้อ “ซบัซีโร่” ซ่ึงกลายเป็นท่ีสังสรรคส์าํหรับกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ใจกลางเมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ต เพ่ือตอบสนองทุกกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมกีฬาทา้ทายสุด

อินเทรนด์ภายใตค้อนเซ็ปต ์“Sport and Entertainment” เป็นสถานท่ีท่ีลูกคา้เขา้มาเล่นกีฬาและไดค้วามบนัเทิงดว้ยบนพ้ืนท่ี

ใหบ้ริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยงัใหบ้ริการลาน Academy สาํหรับเรียนรู้วธีิการเล่นกบัครูสอน

ระดบัมืออาชีพดว้ยบรรยากาศส่วนตวัโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบนับริษทัฯเปิดให้บริการลานส

เก็ตนํ้ าแขง็ทั้งหมด 5 สาขาไดแ้ก่ เอสพลานาดสาขางามวงศว์านแคราย (ธนัวาคม 2552) สาขาสุขุมวิท (มีนาคม 2555) สาขา

เมกาซีนีเพลก็ซ์ (พฤษภาคม 2555) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ 

(ธนัวาคม 2556)   

ณ ส้ิน ปี 2561 บริษทัฯเปิดใหบ้ริการในประเทศไทย ประเทศกมัพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทั้งหมด 15 สาขา ประกอบดว้ยเลนโบวล่ิ์ง 288 เลน หอ้งคาราโอเกะ 153 หอ้ง และลานสเก็ตนาํแขง็จาํนวน 5 ลาน  

 

  ธุรกจิส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั 99.93% ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา 

จากการท่ีบริษทัฯขยายสาขาเพ่ิมข้ึน และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอ สามารถดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ

ในแต่ละปีได ้25-30 ลา้นคนทัว่ประเทศ ทาํให้ธุรกิจบริการส่ือโฆษณาเติบโตไดเ้ป็นอย่างดี บริษทัย่อยภายใตช่ื้อ “บริษทั 

เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั” จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริการส่ือโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์และพ้ืนท่ีทั้งหมดภายใน Cineplex ทัว่ประเทศ

อยา่งครบวงจร ดว้ยความสามารถในการสร้างรายไดเ้พ่ิมเติมจากสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้ ทาํใหธุ้รกิจส่ือโฆษณาของบริษทั 

หรือท่ีเรียกกนัวา่ “cinemedia” มีอตัรากาํไรมากกวา่ร้อยละ 85 

ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมส่ือโฆษณาหลากหลาย นบัตั้งแต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณา

บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ 

Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนส่ือกลางแจง้ (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ   (4D 

Ads)  เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถทาํไดเ้ฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการทาํกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การขายแบบโตต้อบสองทาง (Interactive media) และทาํโฆษณาสินคา้ร่วมกบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์(Cross Promotion)   

จากการท่ี cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้

โดยตรงมากกวา่ส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ส่งผลให ้มีอตัราการเติบโตของรายไดดี้อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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ธุรกจิพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ   

ณ ส้ิน ปี 2561 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการพ้ืนท่ีใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารเฉพาะสาขาสุขมุวทิ,รังสิต,

งามวงศว์าน 

2. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั 99.99% ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคเฉพาะสาขา

สุขมุวทิ, รังสิต, งามวงศว์าน 

3. บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร สาํหรับสาขารัชโยธิน 

4. บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์ จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค  

สาํหรับสาขารัชโยธิน 

5. บริษทั รัชโยธิน ซีนิม่า จาํกดั 99.99% ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาขารัชโยธิน 

บริษัทฯให้บริการพ้ืนท่ีเช่าในรูปแบบ Standalone เ พ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย

นอกเหนือจากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้ าแขง็ โดยทาํการคดัเลือกประเภทของร้านคา้

ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นหลกั ซ่ึงร้านคา้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัแนวหนา้และเป็น

ท่ีนิยมของลูกคา้ พ้ืนท่ีใหเ้ช่ามี 2 ลกัษณะ คือ เป็นสญัญาเช่าระยะยาวมากกวา่ 3 ปี และสญัญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 

    เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พ้ืนท่ีของบริษทัฯจึงเป็นท่ีดึงดูดสาํหรับร้านคา้ระดบัสากลและ

แบรนด์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรงของร้านอาหารจานด่วนท่ีต่างตอ้งการพ้ืนท่ีใหม่ๆใน

การขยายสาขาส่งผลต่ออตัราการใชพ้ื้นท่ีเช่าอยูใ่นระดบัสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมดว้ยบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่า

พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริการแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคีภยั การทาํความสะอาด และการรักษาความปลอดภยัรวมถึงการบริการ

ส่วนกลาง ตวัอยา่งเช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือน และท่ีจอดรถ 

   ในปี 2557 บริษทัฯ มีการปรับพ้ืนท่ีใหก้ลายเป็นแหล่งศูนยก์ารคา้บริเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์ ของสาขา เมเจอร์ 

รัชโยธิน มีการตกแต่งสถานท่ีใหเ้ป็นแบบสไตส์นานาชาติ โดยใชช่ื้อวา่ Center Point @ Major Ratchayothin มีร้านคา้ ศูนย์

รวมแฟชัน่ สถานเสริมความงาม ร้านอาหาร นอกจากน้ียงัมีลานกิจกรรมอเนกประสงคก์ลางพ้ืนท่ี Center Point ใหเ้ป็นตลาด

นดัสินคา้มือสอง ลานกิจกรรม หรือ มินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย 

แมใ้นช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559 ไดมี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ซ่ึง

โครงการคาดวา่จะเปิดใหใ้ชบ้ริการภายในปี 2563 ในช่วงเวลาน้ียงัส่งผลใหร้ายไดข้องร้านคา้เช่าลดลง อยา่งไรก็ตามบริษทั

คาดวา่เม่ือโครงการแลว้เสร็จ จะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากพ้ืนท่ีเช่าเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ธุรกจิส่ือภาพยนตร์   

ณ ส้ิน ปี 2561 บริษทัในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ท่ีใหบ้ริการส่ือภาพยนตร์ มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

92.46% ธุรกิจจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ

โฆษณา 

2. บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั 92.46% ธุรกิจจัดจําหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพ่ือฉายในโรง

ภาพยนตร์ เพ่ือจัดทาํวีซีดี ดีวีดี และเพ่ือถ่ายทอดทาง

โทรทศัน ์

3. บริษทั เอม็ ว ีดี จาํกดั 92.46% ธุรกิจจาํหน่ายแผน่วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

4. บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จาํกดั

(บริษทัยอ่ยของ บจก.เอม็ ว ีดี) 

91.91% ธุรกิจจาํหน่ายวซีีดี ดีวดีีและลิขสิทธ์ิ 

5. บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั 92.46% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 

6. บริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั  

(เปล่ียนช่ือจาก บจ. ทาเลนต ์วนั เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561) 

92.46% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิง

ทุกรูปแบบ 

7. บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติ้ง 

จาํกดั 

41.61% ธุรกิจใหบ้ริการแพร่ภาพสญัญาณดาวเทียมและจดั

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

8. บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ 32.07% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวดีีทศัน์ รวมทั้งงานดา้นบนัเทิง

ทุกรูปแบบ 

9. บริษทั เอม็วพีี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ 

ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั 

36.98% ธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

10. บริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั 55.48% ธุรกิจตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา 

11. กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน 64.72% ธุรกิจผลิตภาพยนตร์เร่ืองไบคแ์มน ศกัรินทร์ตดูหมึก 

12. กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ 39.60%  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์เร่ืองแสงกระสือ 

 

บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้นร้อยละ 92.46 ในบมจ. เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เท 

นเมนท ์ในอดีตบริษทัฯถือหุ้นตรงในบริษทั เอ็มพิคเจอร์ส จาํกดั ซ่ึงจดัจาํหน่ายภาพยนตร์เขา้โรงภาพยนตร์และยงัไดถื้อ

หุ้นในบริษทั เอ็มวีดี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์กรุ้ป จาํกดั) บริษทัฯไดท้าํการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจมาอยา่งต่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นตน้มา  บริษทัทั้งสองไดอ้ยูภ่ายใตก้าร
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บริหารงานของบมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่

ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจส่ือภาพยนตร์ ดงัน้ี 

• บจ. เอม็ พคิเจอร์ส ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่างประเทศ

และภาพยนตร์ไทย ทั้ งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยจะบริหารจัดการจาํนวนภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร์เพ่ือให้มีภาพยนตร์เขา้ฉายอย่างต่อเน่ืองตลอด 52 สัปดาห์ของปีเพ่ือช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัอยา่ง

สมํ่าเสมอแมใ้นช่วงท่ีภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวูด้มีไม่มากนกัโดยบริษทัเอ็มพิคเจอร์สจาํกดัจะซ้ือภาพยนตร์จาก

ผูส้ร้างอิสระ บริษทัหนงัจากประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลี จากการเป็นผูน้าํในตลาดโรงภาพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์ กรุ้ป ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จาํกดัอยูใ่นระดบัท่ีแขง็แกร่ง 

• บจ. เอม็วดี ีถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่างประเทศและ

ภาพยนตร์ไทย จดัทาํในรูปแบบ วซีีดี ดีวดีี บลูเรย ์จากการบริหารของบริษทั เอม็วดีี จาํกดั ซ่ึงจากเดิมจะบริหาร

ระยะเวลาการจดัจาํหน่าย (3-4 เดือนหลงัจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดบัราคาขายดีวดีีและวซีีดีท่ีออกสู่

ตลาดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหภ้าพยนตร์สามารถสร้างรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาด

โฮมวดีีโออยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดป้รับขนาดของธุรกิจลงตามแนวโนม้ของอุตสาหกรรมโฮม เอน็เตอร์

เมนทท่ี์มีการปรับตวัลดลงจากการแทนท่ีของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอบสนองลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

• บจ. แปซิฟิค มเีดยีเซลล์ ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.91 ดาํเนินการจดัจาํหน่าย ใหเ้ช่าแผน่ซีดี แผน่วดีีทศัน์

เก่ียวกบัภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทศัน์ เพลง ดนตรี เกมส์ (บริษทัยอ่ยของบริษทั เอม็วดีี จาํกดั) 

• บจ. เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย ก่อตั้งปี 2552 โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือการผลกัดนัการสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโตใหแ้ก่วงการภาพยนตร์ใน

ประเทศไทย 

• บจ. เอม็ ทาเลนต์ ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.46 มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการพิมพ ์จดัจาํหน่ายพอ็ค

เกตบุ๊ค และผลิตภาพยนตร์ไทย ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561ไดมี้มติ

ใหบ้ริษทัทาํการซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั จาํนวน 39,998 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

เทียบเท่ากบัร้อยละ 10 ของหุน้ทั้งหมด จากนางสาวลดัดาวลัย ์รัตนดิลกชยั มูลค่าหุน้ละ 0.001 เป็นเงินจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 40 บาท 

• บจ. ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.07 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย บริษทัน้ีก่อตั้ง

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

สตูดิโอ พลสั และบมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ บริษทัละ 28.57%โดยคิดเป็น

มูลค่ารายละ 50 ลา้นบาท และแมท็ช่ิง สตูดิโอ พลสั ลงทุนในสดัส่วน 14.29% คิดเป็นมูลค่า 25 ลา้นบาท รวมเป็น

เงินลงทุนตั้งตน้ทั้งหมด 175 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายท่ีจะผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพ่ือป้อนตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยเปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองแรก “ตุก๊แกรักแป้งมาก” ออกฉายวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ในโรงภาพยนตร์

ทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั 
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(“บริษทัร่วมคา้”) มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั จากหุน้สามญั จาํนวน 

1.75 ลา้นหุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญั จาํนวน 2.45 ลา้นหุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 

100 บาท บริษทั เอม็ พิคเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) (“เอม็ พิคเจอร์”) ไดช้าํระค่าหุน้ 

จาํนวน 35.00 ลา้นบาท สาํหรับหุน้สามญัท่ีเพ่ิมจาํนวน 350,000 หุน้ ตามมูลค่าท่ีตราไว ้ทาํให ้เอม็ พิคเจอร์ ถือหุน้

เพ่ิมเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั การเพ่ิมทุนดงักล่าวจด

ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

• บจ. เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ (M Channel)  ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.61 ดาํเนินการเผยแพร่ภาพ

ผา่นสญัญาณดาวเทียมและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บมจ.เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิม

โดยวธีิแลกหุน้สามญัท่ีออกใหม่กบั บริษทัฯในปี 2556 และเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ ไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ 

จาํกดั (“บริษทัร่วมคา้”) ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม โดยซ้ือหุน้ จาํนวน 899,998 หุน้ ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เป็นเงิน 9.00 ลา้นบาท 

• บจ. เมตาคอกนิช่ัน ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.48% ดาํเนินการจดัทาํและวางแผนงานเก่ียวกบัโฆษณา

ออนไลน์และออฟไลน์ ก่อตั้งข้ึนในปี 2559 บริษทั เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั(มหาชน) ไดล้งทุนใน

บริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจในกลุ่มบริษทัใหแ้ขง็แกร่งข้ึน ทดแทนช่องทางการผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่ VCD/DVD 

ท่ีกาํลงัปรับตวัลดลง 

• บจ. เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ดาํเนินการจดัจาํหน่าย

ภาพยนตร์ในประเทศลาว ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัโดยบริษทั เอ็ม พิค

เจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั 

จาํนวน 40,000 หุน้ เป็นเงิน 1.77 ลา้นบาท 

• กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.72 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์เร่ือง “ไบค์

แมน ศกัรินทร์ตูดหมึก”  โดยเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) (“M39”) 

ไดต้กลงร่วมกบับริษทั ไทย บรอดคาสต้ิง จาํกดัจดัตั้งข้ึน โดย M39 มีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนั จาํนวน

ร้อยละ 70.00  

• กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ ถือหุ้นทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.60 ดาํเนินการผลิตภาพยนตร์เร่ือง “แสง

กระสือ”  โดยเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดต้กลงร่วมกบับริษทั นอร์ธ

สตาร์ สตูดิโอ จาํกดั, บริษทั แบ็งคอคฟิลม์ สตูดิโอ จาํกดั และบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั โดย บริษทั เอม็ 

พิคเจอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั มีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนั จาํนวน

ร้อยละ 30.00 และร้อยละ 40 ตามลาํดบั  
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กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไดผ้ลิตภาพยนตร์ไทยออกสู่ตลาดภาพยนตร์อยา่งต่อเน่ือง ยงัคงตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง 

ในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใหเ้ติบโตข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 

ธุรกจิอ่ืน 

เพ่ือต่อยอดธุรกิจบนัเทิงใหค้รบวงจร บริษทัฯไดร่้วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ ส้ินปี 2561 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกจิทีป่ระกอบกจิการ 

1. บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 26.34% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

2. บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50.00% 

(13.17% ทางออ้มผา่น SF) 

ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่า  

3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

33.00% ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

4. บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40.00% ธุรกิจจาํหน่ายบตัรชมกีฬา คอนเสิร์ต และงาน

ต่าง ๆ 

5. บจ.ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมมน้ท ์ 49.00% ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์  

บริษทัลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ประเภทศูนยก์ารคา้แบบ

เปิดไลฟ์สไตลม์อลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลม์อลลข์นาดกลางใกลก้บัแหล่งชุมชน เพ่ือช่วยใหท้ั้งสอง

ฝ่ายเติบโตไปควบคู่กนัโดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็นผูเ้ช่าหลกัท่ีช่วยดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ขณะท่ีสยามฟิวเจอร์

ดีเวลอปเมน้ท์ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางท่ีช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาไดง่้ายยิ่งข้ึนเช่นกนั ณ 

ส้ินปี 2560 บริษทัลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 26.34 เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอกัษรยอ่วา่ SF 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของ บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) (“SF”) จาํนวนไม่เกิน 428,346,412 หุน้ หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ บมจ. 

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์คร้ัง

ท่ี 1/2559 เม่ือ วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมการลงทุนในกิจการ และเป็นการลงทุนระยะยาว ซ่ึงถือ

เป็นกลยทุธ์สาํคญัของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายธุรกิจใหมี้ความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเส่ียงใหก้บับริษทั ซ่ึง

ถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดม้ากข้ึน และเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการดาํเนินธุรกิจของ บมจ. 

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนทใ์นอนาคต 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดมี้พฒันาการท่ีสําคญั คือความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นกองทุนท่ีเขา้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารในโครงการ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วน ร้อยละ 

33 ของกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี กาํไรท่ีไดม้าจากการขายกองทุน บริษทัฯไดน้าํไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนน

รัตนาธิเบศร์ และศูนยก์ารคา้เมเจอร์อเวนิวรัชโยธินท่ีเขา้ร่วมลงทุนร่วมกบั บมจ. สยามฟิวเจอร์สดีเวลอปเมนท์ บริษทัละ

ร้อยละ 50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการต่อยอดทางธุรกิจ

ในธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองโดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นและมีทรัพยสิ์นอยู่ในครอบครองมากเกินไป 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีอกัษรยอ่วา่  MJLF 

บจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมา

ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพ่ือช่วยขยายงานของบริษทัฯไปสู่ช่องทางการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรชมการ

แสดงต่างๆ รวมถึงใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการ

จาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ เช่น บตัรคอนเสิร์ต บตัรชมกีฬา และบตัรโดยสาร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการใชช่้อง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยงัช่วยดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในศูนยก์ารคา้มากข้ึน

อีกดว้ย  

บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (“CJM”) 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทัร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษทั ซีเจ อีแอนดเ์อม็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัเอน็

เตอร์เทนเมน้ทย์กัษใ์หญ่ในเอเชีย ทาํธุรกิจส่ือบนัเทิงครบวงจร โดยเฉพาะดา้นภาพยนตร์ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เป็นบริษทัผูผ้ลิต

และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี การร่วมทุนคร้ังน้ีภายใตช่ื้อ บริษทั ซีเจเมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศบริษทัไดถื้อหุน้เป็นจาํนวน 245 หุ้น มูลค่าเท่ากบั 2.45 

ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จากการประเมินอํานาจการควบคุมและ

ผลตอบแทนเงินลงทุนใน บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กลุ่มกิจการจดัเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมและบริษทัใช้

วิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในขอ้มูลทางการเงินรวม และเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น

เตอร์เทนเมน้ท ์ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 6,500 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้10,000 บาทต่อหุน้ โดยบริษทั

ไดล้งทุนเพ่ิมเพ่ือรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจาํนวนเงิน31.85 ลา้นบาท ผลงานภาพยนตร์เร่ืองแรกคือ “20 

ใหม่ยเูทิร์นวยั หวัใจรีเทิร์น” ซ่ึงเขา้ฉายภายในเดือนธนัวาคม 2559 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือการทาํศูนยร์วมความบันเทิง ในนาม 

“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้ าแข็ง ในนาม “เมเจอร์ โบวล์ 

ฮิต” “บลูโอ ริทึมแอน์โบวล์”และ “ซบั ซีโร่” เป็นบริการบนัเทิงหลกัท่ีจะดึงลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขา สาํหรับพ้ืนท่ี

ส่วนท่ีเหลือภายในสาขา จะถูกจดัสรรใหก้บักิจการร้านคา้ภายนอกเช่าดาํเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   จะคดัสรร

เฉพาะร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้และบริการประเภทท่ีเสริมและสนบัสนุนใหส้าขามีความหลากหลายของสินคา้และความครบ
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วงจรในงานบริการเพ่ือความบนัเทิงมากข้ึน ทั้งน้ีสินคา้และบริการนั้นจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ

และรสนิยมของกลุ่มลูกคา้ของโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งเป็นหลกั  

การขยายสาขาในแต่ละคร้ัง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ความสาํคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตั้งเป็นสําคญั สาขาของ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตั้งอยูบ่นทาํเลทองในเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั ใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษาและ

สถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้

แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ ลว้นเป็นโอกาสทางการคา้ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการสร้าง

ฐานลูกคา้และธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบวล่ิ์งให้กวา้งข้ึน โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดย้ึดนโยบายการวางรูปแบบ

ของสินคา้และบริการท่ีหลากหลายในทุกสาขา ทาํใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีให้บริการในแต่ละสาขาแวดลอ้มดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร

นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีเป็นบริการเพ่ือความบนัเทิงหลกั  

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจาํแนกตามรูปแบบการดาํเนินธุรกิจออกได้

เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง ในลกัษณะ Standalone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็น

เจา้ของอาคารและจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เพ่ือธุรกิจหลกัคือโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเพ่ือใหเ้ช่า

สาํหรับร้านคา้ต่างๆ และกาํหนดพ้ืนท่ีบางส่วนใหเ้ป็นพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลางรวมทั้งลานจดักิจกรรมการตลาด (Promotion 

Hall)  

จุดเด่นท่ีสาํคญัของการเป็น Standalone Complex ทาํให้มีความคล่องตวัอยา่งมากในการบริหารธุรกิจภายในพ้ืนท่ี

ให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคล่องตวัในการกาํหนดเวลาเปิด-

ปิดอาคารซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาเปิดใหบ้ริการและโอกาสการทาํรายได ้การวางผงัโครงสร้างพ้ืนท่ีบริการแต่ละส่วนอยา่ง

เหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้เช่า รวมทั้งการทาํกิจกรรมการตลาดเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนยอดขายในแต่

ละสาขา  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนยบ์นัเทิง (Standalone Complex) ประกอบดว้ย 5 สาขาไดแ้ก่สาขาป่ินเกลา้ 

สาขารัชโยธิน สาขาสุขมุวทิ สาขารังสิต และสาขาเอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 

รูปแบบท่ี 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะดาํเนินการเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนภายในอาคาร

ศูนยก์ารคา้ การเช่าพ้ืนท่ีทาํให้มีขอ้จาํกดัในดา้นของขนาดพ้ืนท่ีให้บริการ ดงันั้นบริการหลกัท่ีมีในสาขาจะเปิดให้บริการ

ส่วนโรงภาพยนตร์เป็นหลกัและจัดสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพ่ือให้เช่าช่วงสําหรับเป็นร้านค้า

ให้บริการ ยกเวน้บางสาขา หากได้พ้ืนท่ีเช่าท่ีมีขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทาํเลก็จะเปิดให้บริการทั้งโรง

ภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง และจดัสรรพ้ืนท่ีบางส่วนสาํหรับใหเ้ช่าช่วงต่อ (หากมีพ้ืนท่ีเหลือ)  
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ในรูปแบบของสาขา  บริษทัฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า เป็นตน้ 

2. รูปแบบท่ีอยูใ่นหา้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

3. รูปแบบท่ีอยูใ่นศูนยก์ารคา้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น The Esplanade ,เมกาบางนา ซ่ึง 

  ดาํเนินการโดยบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มธุรกิจในรอบ 9 เดือนแรก ของปี 2558 -2561 มีดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. ธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้ าแขง็ 

3. ธุรกิจใหบ้ริการส่ือโฆษณา 

4. ธุรกิจพ้ืนท่ีใหเ้ช่าและบริการ 

5. ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

 

1  ธุรกจิโรงภาพยนตร์ (Cinema Business) 

1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.1.1 โรงภาพยนตร์ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นโรงภาพยนตร์ในระบบมลัติเพล็กซ์ (Multiplex) มีสาขาครอบคลุม

หลายพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถรองรับความตอ้งการของผูช้มและจาํนวนภาพยนตร์ท่ีเพ่ิมข้ึน ในปัจจุบันบริษทัฯ ได้เพ่ิม

ทางเลือกและความสะดวกในการเลือกชมภาพยนตร์ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยเพ่ิมโรงภาพยนตร์ระดบัพรีเม่ียม เพียบพร้อมดว้ยการ

ตกแต่งสถานท่ีหรูหรา สวยงาม และการบริการท่ีประทบัใจลูกคา้ยิ่งข้ึน ปัจจุบันมีสาขารวมทั้ งส้ิน 159 สาขา 782 โรง

ภาพยนตร์ แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทย จาํนวน 153 สาขา 749 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 53 

สาขา และต่างจงัหวดัจาํนวน 114 สาขา และสาขาในต่างประเทศ  6 สาขา ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา 4 สาขา 24 โรงภาพยนตร์ 

และประเทศลาว 2 สาขา 9โรงภาพยนตร์ มีแบรนดใ์นเครือทั้งหมด 7 แบรนด ์สามารถรองรับจาํนวนผูช้มไดท้ั้งส้ิน  176,919 

ท่ีนัง่ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละสาขา ดงัน้ี 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 7,564     76% 6,521     73% 6,264     72% 5,920     69%

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,340     13% 1,395     16% 1,287     15% 1,224     14%

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 438         4% 413         5% 429         5% 454         5%

4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 425         4% 433         5% 477         5% 522         6%

5. ส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ 185         2% 209         2% 288         3% 460         5%

รวมรายได้ 9,952    100% 8,972    100% 8,745    100% 8,580    100%

กลุ่มธุรกิจ

ประจําปี 2560 ประจําปี 2559 ประจําปี 2558ประจําปี 2561
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1) โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ในประเทศไทยมีจาํนวน  115 สาขา 496 โรงภาพยนตร์ 115,341 

ท่ีนัง่ แบ่งเป็น 

1.1 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  27 สาขา  

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.  Standalone 1. สาขารังสิต 16 3,357 

     4 สาขา 2. สาขารัชโยธิน 15 3,722 

  3. สาขาป่ินเกลา้ 5 1,370 

  4. สาขาสุขมุวทิ 8 1,747 

2.  Lifestyle Mall 1. สาขาแจง้วฒันะ 

2. สาขาเพชรเกษม 

5 

6 

1,040 

1,690 
     2 สาขา 

3.  Hypermarket 

     12 สาขา 

  

  

  

1. สาขาบางกะปิ 10 2,210 

2. สาขาศาลายา 5 963 

3. สาขาธญับุรี 4 936 

4. สาขาโลตสันวนคร 4 1,191 

5. สาขาโลตสัศรีนครินทร์ 5 1,203 

6. สาขาบ๊ิกซีมหาชยั  5   1,100 

7.สาขาโลตสับางใหญ่ 8 2,050 

8.สาขาโลตสันครปฐม 4 897 

9.สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 4 912 

10.สาขาโลตสัสามพราน 2 414 

11.สาขาบ๊ิกซีปทุมธานี  5   1,281  

 12.สาขาโลตสับางปะกอก 3 777 

4.  Department Store   

     9 สาขา 
1. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์

 
7 

 
1,360 

2. สาขาบางนา 10 1,942 

3. สาขาพระราม 2 9 1,607 

4. สาขาพระราม 3 9 2,594 

 5. สาขานนทบุรี 5 633 

 6. สาขาสาํโรง 8 2,023 

 7. สาขาสามเสน 6 1,461 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

 8. สาขาโรบินสนัสมุทรปราการ 5 1,165 

 9. สาขาเกตเวย ์บางซ่ือ 6 1,410 

รวม 179 41,606 

 

1.2 สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  88 สาขา 
 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.  Hypermarket 

     60 สาขา 

  

  

  

  

  

  

  

 

1. สาขานครสวรรค ์ 5 1,098 

2. สาขาพิษณุโลก 4 945 

3. สาขาสมุย 3 870 

4. สาขาชลบุรี 4 1,062 

5. สาขากระบ่ี 4 1,089 

6. สาขาอยธุยา 4 1,248 

7. สาขาเพชรบูรณ์ 4 1,091 

8. สาขาโลตสับา้นโป่ง 5 1,442 

9. สาขาอมตะนคร 5 1,249 

10.สาขากาํแพงเพชร 4 965 

11.สาขาบ๊ิกซีจนัทบุรี 5 1,328 

12.สาขาบ๊ิกซีร้อยเอด็ 5 1,234 

13.สาขาโลตสัแกลง 4 1,079 

14.สาขาบ๊ิกซีสุพรรณบุรี 4 1,066 

15.สาขาโลตสัหนองบวัลาํภู 4 994 

16.สาขาโลตสันครสวรรค ์ 4 668 

17.สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,636 

18.สาขานครศรีธรรมราช 4 1,103 

19.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 4 877 

20.สาขาบ๊ิกซีนครพนม 2 615 

21.สาขาบ๊ิกซีศรีมหาโพธ์ิ

(ปราจีนบุรี) 

2 616 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

22.สาขาบ๊ิกซีน่าน 2 498 

23.สาขาโลตสัขอนแก่น ประตนูํ้ า 5 1,041 

24. สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 5 1,101 

25. สาขาบ๊ิกซีราชบุรี 4 937 

26. สาขาพะเยา 3 652 

27. สาขาบ๊ิกซีระนอง 3 694 

28. สาขาโลตสัสตลู 3 707 

29. สาขาโลตสันาดี 3 669 

30. สาขาบ๊ิกซีบุรีรัมย ์ 5 1,329 

31. สาขาบ๊ิกซีลาํปาง 4 866 

32. สาขาโลตสัพยคัฆภูมิพิสยั 2 398 

33. สาขาบ๊ิกซีบา้นไผ ่ 2 546 

34. สาขาโลตสัจะนะ 2 456 

35. สาขาบ๊ิกซีสิชล 2 456 

36. สาขาโลตสัประจวบคีรีขนัธ์ 2 192 

37.สาขาบ๊ิกซีโคราช 4 980 

38.สาขาโลตสัยโสธร 2 346 

39.สาขาบ๊ิกซีด่านขนุทด 1 204 

40.สาขาบ๊ิกซีวงันํ้ าเยน็ 1 204 

41.สาขาบ๊ิกซีสุวรรณภูมิ 1 204 

42.สาขาโลตสัพิจิตร 2 340 

43.สาขาท็อปพิจิตร 3 624 

44.สาขาบ๊ิกซีวเิชียรบุรี 1 204 

 45.สาขาบ๊ิกซีสุโขทยั 2 421 

 46.สาขาโลตสัพทัลุง 3 429 

 47.สาขาบ๊ิกซีพงัโคน 1 205 

 48.สาขาบ๊ิกซีชยัภูมิ 2 277 

 49.สาขาบ๊ิกซีสตัหีบ 3 791 

 50.สาขาโลตสัอู่ทอง 2 344 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

 51.สาขาโลตสักาํแพงแสน 2 286 

 52.สาขาโลตสัพิบูลมงัสาหาร 2 276 

 53.สาขาโลตสัโคกสาํโรง 2 292 

 54.สาขาบ๊ิกซีหนองก่ี 1 205 

 55.สาขาโลตสัศรีสะเกษ 2 309 

 56.สาขาโลตสัราชบุรี 2 320 

 57.สาขาบ๊ิกซีลาดยาว 1 205 

 58.สาขาโลตสัพล 2 316 

 59.สาขาบ๊ิกซีเชียงราย 4 1,050 

 60.สาขาโลตสัมาบตาพดุ 2 399 

2.  Lifestyle Mall 

     2 สาขา 

1. สาขาพทัยา 8 1,715 

2. สาขาหวัหิน 4 1,386 

3.  Department Store     

26 สาขา 

      

    

 

 

1. สาขาเชียงใหม่ 7 1,835 

2. สาขาอุดรธานี 8 2,119 

3. สาขาสระบุรี 4 1,064 

4. สาขาเชียงราย 5 1,225 

5. สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 7 1,564 

6. สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก 5 1,168 

7. สาขาโรบินสนัสระบุรี 6 1,317 

8.สาขาโรบินสนัสกลนคร 4 856 

9.สาขาเดอะ สกาย อยธุยา 4 951 

10.สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ เฟสติวลั  10 2,417 

11.สาขาโรบินสนัร้อยเอด็ 4 916 

12.สาขาพงังา 3 634 

13.สาขาโรบินสนัมุกดาหาร 4 1,015 

14.สาขาเซ็นทรัลระยอง 8 1,487 

15.สาขาสหไทย สุราษฎธ์านี 7 1,408 

16.สาขาเซ็นทรัลสมุย 3 672 

17.สาขาแจ่มฟ้า ลาํพนู 4 1,092 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

18.สาขาโรบินสนัเพชรบุรี 5 1,046 

19.สาขาโรบินสนักาํแพงเพชร 4 753 

 20.สาขาสหไทย ทุ่งสง 3 607 

 21.สาขาศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิต 3 593 

 22.สาขาอศัวรรณ หนองคาย 2 580 

 23.สาขาโอเช่ียนชุมพร 5 905 

 24.สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 3 745 

 25.สาขาโรบินสนัชยัภูมิ 3 707 

 26.สาขาที.เอม็.เค. กาญจนบุรี 4 910 

 รวม 317 73,735 

                  *สาขาอุบลราชธานี ปิดดาํเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 

  2) โรงภาพยนตร์อีจีว ี ซีนีม่า  จาํนวน 22 สาขา 86 โรงภาพยนตร์  17,795 ท่ีนัง่ 

2.1)   สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  5 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครืออจีวี ี

 

จาํนวนโรง

ภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1. สาขาออ้มใหญ่ 5 1,174 

    2 สาขา 2. สาขาบ๊ิกซีสมุทรปราการ 2 348 

2. Department Store 1. สาขาซีคอนบางแค 10 1,877 

    3 สาขา 2. สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ 11 1,821 

 3. สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 10 1,615 

รวม 38  6,835  

*สาขาลาดพร้าว ปิดดาํเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 
 

2.2) สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  17 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครืออจีวี ี

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1. Hypermarket 1.สาขาโลตสัขอนแก่น 5 1,205 
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ประเภทสถานทีต่ั้ง 

 

สาขาในเครืออจีวี ี

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

    16 สาขา 2.สาขาแม่สอด 4 1,184 

3.สาขาโลตสัสงขลา 5 1,243 

4.สาขาโลตสันครศรีธรรมราช 4  1,103 

5.สาขาบ๊ิกซี อุดรธานี 4  844 

6.สาขาโลตสั สุราษฎร์ธานี 

7. สาขาโลตสัพิมาย 

8. สาขาบ๊ิกซีลาํพนู 

9.สาขาบ๊ิกซีนํ้ ายนื 

10.สาขาบ๊ิกซีท่าทอง 

11.สาขาบ๊ิกซีบา้นดุง  

12.สาขาบ๊ิกซีท่าตะโก 

6 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

1,298 

377 

738 

194 

490 

204 

204 

13.สาขาโลตสัสุโขทยั 1 95 

 14.สาขาบ๊ิกซีคาํตากลา้ 1 205 

 15. สาขาบ๊ิกซีหนองบวั 1 205 

 16. สาขาโลตสัอุตรดิตถ ์ 2 234 

2. Department Store 1. สาขาศรีราชา 4 1,137 

รวม  48   10,960  

 

3) สาขาพารากอน ซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 1 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือพารากอน 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาสยามพารากอน 16 4,320 

4) สาขาในเครือเอสพลานาด จาํนวน 2 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือเอสพลานาด 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Standalone 1.สาขางามวงศว์าน แคราย 16 4,173 

2. Lifestyle Mall  1.สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก 12 2,533 

รวม  28 6,706 
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5) สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ จาํนวน 11 สาขา 

 5.1) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 6 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สาขาซีคอน ศรีนครินทร์ 14 3,353 

  6 สาขา 2. สาขาพรอมานาด 8 1,785 

 3. สาขาเซ็นทรัลอีสวลิล ์ 8 1,128 

 4. สาขาพาราไดซ์ พาร์ค  8   1,509  

 5. สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์  15   3,233  

 6. สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต ์  12   2,235  

รวม  65 13,243 

 5.2) สาขาในต่างจงัหวดั จาํนวน 5 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครือซีนีเพลก็ซ์ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาโคราช 10 2,549 

   4 สาขา 2. สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 5 1,043 

 3. สาขาบลูพอร์ต หวัหิน 6 1,195 

 4. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ ่ 10 2,339 

2.Lifestyle Mall  1. สาขาอยธุยา ซิต้ีพาร์ค 6 1,231 

รวม  37 8,357 

                        6) สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต จาํนวน 1 สาขา 

 ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 8 1,348 

                        7) สาขาไอคอน ซีเนคอนิค จาํนวน 1 สาขา 

 ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในเครืออ่ืนๆ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store 1. สาขาไอคอน ซีเนคอนิค 13 2,645 
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8) สาขาในต่างประเทศ จาํนวน 6 สาขา 

ประเภทสถานทีต่ั้ง สาขาในต่างประเทศ 

 

จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

(โรง) 

รองรับผู้ชมได้สูงสุด 

(จาํนวนทีน่ั่ง) 

1.Department Store  1. สาขาอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูา 7 1,578 

 2. สาขาเวยีนเทียนเซ็นเตอร์  

     ประเทศลาว 
5 1,150 

 3. สาขาปากเซ ประเทศลาว 4 1,087 

 4. สาขาเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา 3 457 

 5. สาขาโสรยา ประเทศกมัพชูา 6 807 

 6. สาขาอิออนล ์มอลล ์2 ปงคเ์ปีย

ประเทศกมัพชูา 
8 2,085 

รวม  33 7,164 

ลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ท่ี

สวยงามหรูหราทนัสมยัหลากรูปแบบแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ในเร่ืองของเกา้อ้ีนัง่ชมภาพยนตร์จะมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 

และมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา การจดัวางเกา้อ้ีภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบนัได และแบบ Stadium รวมทั้งการวาง

เกา้อ้ีสลบัช่องไฟระหวา่งแถว ทาํใหไ้ม่เกิดการบงักนัระหวา่งแถวหนา้และแถวหลงั อีกทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีระหวา่งแถวหนา้และ

แถวหลงัใหก้วา้งยิง่ข้ึน เพ่ือความสะดวกสบายในการนัง่ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีสาขาส่วนใหญ่ยงัจดัใหมี้

บริการหอ้งวไีอพี และมุมกาแฟรับรองลูกคา้ รวมถึงการใหบ้ริการนวดแบบสปาดว้ยเกา้อ้ีไฟฟ้าอยา่งดี เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกผอ่น

คลายระหวา่งรอชมภาพยนตร์อีกดว้ย 

ในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ทุกสาขา ไดติ้ดตั้งจอฉายภาพยนตร์ขนาด

ใหญ่ Mega Screen ท่ีมีขนาดหนา้กวา้งตามขนาดความกวา้งภายในโรงภาพยนตร์ ทาํใหผู้ช้มสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนใน

ทุกตาํแหน่งท่ีนัง่ และล่าสุดก็มีนวตักรรมการชมภาพยนตร์ท่ีเรียกวา่ Screen X เป็นเทคโนโลยใีนการฉายภาพยนตร์ดว้ย

จอ Ultra Wide Screen 270 องศา รอบทิศทาง  เป็นจอจากขอบล่างจรดเพดานในรูปแบบเดียวกบัจอไอแมก็ซ์ โดยใชร้ะบบ

การฉายภาพยนตร์จาก 3 ทิศทาง ดว้ยเคร่ืองฉายภาพยนตร์ 9 ตวั มาพร้อมกบัระบบเสียง Dolby Atmos ท่ีใหเ้สียงสามมิติรอบ

ทิศทาง และลาํโพงเหนือศีรษะ รวมทั้งความสมบรูณ์แบบทนัสมยัดา้นเทคโนโลยรีะบบเสียงในระบบ All Digital Sound 

SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX, JBL 3 ways ,AT Mos และสุดยอดนวตักรรมเทคโนโลยคีวามบนัเทิงครบ

รสทั้งภาพ แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอร์สกรีน ท่ีมีความละเอียดคมชดั สมจริง กวา่ระบบดิจิตอลทัว่ไปถึง 30% ผา่น

เคร่ืองฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์ดิจิตอลระบบ Real D 3 มิติ 

“โรงภาพยนตร์ จอยกัษ์ ไอแมกซ์” 

เป็นโรงภาพยนตร์จอยกัษแ์ห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ ภายในโรงภาพยนตร์

สามารถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 491 ท่ีนัง่ เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กวา้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร 

พร้อมดว้ยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทาํใหภ้าพและเสียงท่ีถ่ายทอดคมชดัเหมือนเขา้อยูใ่น

เหตุการณ์จริง และปัจจุบนัทางเมเจอร์ยงัไดน้าํระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขา้มาซ่ึงเป็นระบบการฉายในรูปแบบ
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ใหม่ท่ีใหภ้าพคมชดักวา่ปกติถึง 10 เท่า พลงัเสียง Digital Surround 12,000 วตัต ์ปัจจุบนัเมเจอร์ ซินีเพลก็ซ์ไดเ้ปิดใหบ้ริการ

โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ จาํนวน 5 สาขา ประกอบดว้ย สาขาพารากอน,สาขารัชโยธิน,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, 

สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และสาขาเซ็นทรัลอีสวลิล ์ รองรับผูเ้ขา้ชมไดร้วม 2,162 ท่ีนัง่ (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 

เปล่ียนเป็นโรงภาพยนตร์ระบบปกติ เม่ือเดือน พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป) 

ปัจจุบนัราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉล่ีย 210-750 บาทสาํหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 170-450 บาท สาํหรับ

ภาพยนตร์ 2 มิติ (2D) ตามประเภทของเกา้อ้ีท่ีใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. ภาพยนตร์แต่

ละเร่ืองใชเ้วลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 2.30 ชัว่โมง นอกจากน้ีโรงภาพยนตร์จอยกัษไ์อแมกซ์ยงัสามารถรองรับการ

ฉายภาพยนตร์ฮอลลีวดูความยาว 2-3 ชัว่โมงไดเ้พ่ือความบนัเทิงอยา่งต่อเน่ือง 

“โรงภาพยนตร์ 4DX” 

เปิดใหบ้ริการท่ีพารากอนซีนีเพลก็ซ์ เป็นท่ีแรก โรงภาพยนตร์ 4DX เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลก

ภาพยนตร์ ท่ีจะใหลู้กคา้ไดรั้บอรรถรสในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น ภาพ แสง สี เสียง สมัผสั และกล่ิน เอฟเฟคต่าง ๆดว้ยการ

เพ่ิมความพิเศษใหก้บัโรงภาพยนตร์ดว้ยเกา้อ้ีแบบเฉพาะ พร้อมเอฟ็เฟ็กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 

มิติ ซ่ึงเอฟ็เฟ็กซ์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเป็นอยา่งดี เพ่ิมความต่ืนเตน้ใหก้บัภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นการขยบัของเกา้อ้ี ลมเป่า 

ละอองนํ้ า กล่ิน แรงสัน่สะเทือน สะกิดขา สะกิดหลงัและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์สกรีน 

ท่ีใหภ้าพคมชดัสมจริงภาพท่ีฉายเป็นระบบ Master image 3D พร้อมแวน่ตาบางเบาท่ีรับภาพเฉพาะระบบ 4 มิติเท่านั้น  

สาํหรับภาพยนตร์ท่ีจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 4 มิติลว้นเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยกัษท่ี์หลายคนช่ืนชอบแตกต่างจาก

โรงภาพยนตร์ท่ีเป็น Simulator ทัว่ๆไป เช่นท่ี Dream world หรือ Siam Ocean World ท่ีฉายหนงัเพียง 7 นาทีเท่านั้นหรือ

แมก้ระทัง่ภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถทาํ 4D Effect ไดเ้ช่นกนั โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้มไดสู้งสุดถึง 140 ท่ี

นัง่ ราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉล่ียประมาณ 250 - 500 บาท ปัจจุบนั เมเจอร์ฯ เปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งส้ิน 9 สาขา คือ 

สาขาพารากอน, สาขารัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต,์ 

สาขาพรอมานาด ,สาขาเซ็นทรัลอีสวลิล ์,สาขเ้ดอะมอลลโ์คราช และสาขาอิออนมอลล ์กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

ในดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ คาํนึงเป็นพิเศษ 

และถือเป็นหลกัการสาํคญัของงานบริการท่ีจะตอ้งมี โดยจะเห็นไดจ้ากการเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการออกแบบโรงภาพยนตร์ใหมี้

ทางเดินดา้นนอกโรงโดยรอบเช่ือมต่อถึงกนัไม่สบัสน  ซ่ึงจะตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นสาขาท่ีเป็น Standalone เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไวใ้นอาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ขออนุญาตกบัทางราชการเลย และต่อเช่ือมกบัทางหนี

ไฟ โดยเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟท่ีสามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดท้นัที ขอ้สาํคญัทางเดิน

โดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพ่ือความสวา่งหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน สาํหรับสาขาท่ีอยูต่ามอาคาร

ของผูอ่ื้น ทางบริษทัฯ ก็จะคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกัการเดียวกบัอาคารท่ีเป็นของบริษทัฯ เอง ทางเดินไม่

มืดมีแสงสวา่งเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดร้อบถึงกนัโดยตลอด ไม่สบัสน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดติ้ดตั้ง

กลอ้งวงจรปิดในจุดต่างๆและเคร่ืองมือตรวจจบัอาวธุเพ่ิมเติมในทุกสาขา เพ่ือความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นของผูม้า

ใชบ้ริการอีกดว้ย 

การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  มีลกัษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดงัน้ี 
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1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนใน

ระบบเทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ ท่ีสําคัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง หรือจะเ รียกรวมว่า เ ป็น 

ผูล้งทุนใน Hardware โดยเจา้ของภาพยนตร์หรือผูส้ร้างภาพยนตร์จะเรียกเป็น ผูล้งทุนใน Software 

2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภาระตน้ทุนในส่วนของการจดัซ้ือภาพยนตร์ (หนงั) เป็นหนา้ท่ีของบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็น

ผูส่้งฟิลม์หรือเทปภาพยนตร์ใหโ้รงภาพยนตร์เพ่ือฉายในโรงภาพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจา้ของ 

Software จะเป็นผูล้งทุนโปรโมทภาพยนตร์ของตวัเองให้เป็นท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนทางการตลาดทั้งหมดท่ี

เก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เจา้ของภาพยนตร์จะตอ้งลงทุนเอง  

3. รายไดจ้ากค่าบตัรชมภาพยนตร์ ทางเจา้ของโรงภาพยนตร์จะเป็นผูเ้ก็บจากผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่า

ตัว๋หนงัท่ีไดรั้บมาให้กบัเจา้ของภาพยนตร์ โดยเฉล่ียในอตัราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งน้ีรายไดส่้วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 56 ของรายได้รวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยงัมีรายได้เสริมจากการขาย

เคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) และรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชิก (M-Generation Cash Card )ซ่ึงเป็นบริการเสริมท่ี

สนบัสนุนยอดขายตัว๋หนงัไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. รายไดท่ี้มีบทบาทสาํคญัอีกรายการหน่ึงคือรายไดจ้ากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (On-screen Advertising) 

และพ้ืนท่ีใชส้อยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจา้ของสถานท่ีรวมถึงการไดรั้บเงินสนบัสนุนทาํกิจกรรมร่วมกบัเจา้ของสินคา้

ต่างๆ (Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มีความโดดเด่น คือเป็นเจา้ของอาคารเอง (บางสาขา) ดงันั้นจึงสามารถ

ท่ีจะจดัการบริหารเร่ืองของเวลาฉายภาพยนตร์ไดง่้ายกว่าการเขา้ไปเช่าพ้ืนท่ีในอาคารของผูอ่ื้น เช่นฉายรอบแรกเร็วกวา่ 

หรือรอบสุดทา้ยสามารถเลิกไดดึ้กกวา่คู่แข่ง และยงัสามารถท่ีจะใชพ้ื้นท่ีในการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ในการ

ส่งเสริมการขายได ้ 

6.  จาํนวนสาขาท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน และรองรับกบัแนวโนม้อุตสาหกรรมหนงั 

ต่างประเทศท่ีเขา้มาในตลาดเอเชียและในประเทศไทยมากข้ึน ประกอบกบัทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะมี

จาํนวนและคุณภาพมากข้ึน 

 

1.1.2  สาขาและทาํเลทีต่ั้ง 

สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั มีพ้ืนท่ีใหบ้ริการครอบคลุมแหล่งชุมชนจาํนวนมาก สรุปไดด้งัน้ี 

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 34  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สาขาป่ินเกลา้ เลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขา้มศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

2. สาขาสุขมุวทิ เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขมุวทิ ปากซอยสุขมุวทิ 61 

3. สาขารัชโยธิน เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ี้แยกรัชโยธิน 

4. สาขาแจง้วฒันะ โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้า้งบ๊ิกซี 

5. สาขารังสิต 

 

เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก  

ใกลศู้นยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

6. สาขาพระราม 3 ชั้น 7 และชั้น 8  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 

7. สาขาบางนา ชั้น 6  อาคารเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 

8. สาขาบางกะปิ ชั้น 3  อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ 

9. สาขาพระราม 2 ชั้น 4  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 

10. สาขานนทบุรี ชั้น 4 , 6 หา้งริเวอร์ พลาซ่า ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

11. สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด ์ ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ถนนรามอินทรา 

12. สาขาเพชรเกษม ชั้น 2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ 

13. สาขาสาํโรง ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้อิมพีเรียล เวลิด ์สาํโรง จ.สมุทรปราการ 

14. สาขาศาลายา ชั้น 1 ของหา้งเทสโก-้โลตสั  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 

15. สาขาธญับุรี ชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6  ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 

16. สาขาโลตสันวนคร ชั้น3 อาคารเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

17. สาขาโลตสัศรีนครินทร์ ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม ่จ.สมุทรปราการ 

18. สาขาสามเสน เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต 

19. สาขามหาชยั เลขท่ี 79 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชยั จ.สมุทรสาคร 

20. สาขาพาราไดซ์ เลขท่ี 61 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 

21.สาขาเมกา ซีนีเพลก็ซ์ 

 

เลขท่ี 39 หมู่ 6  ศูนยก์ารคา้เมกะบางนา ถ.บางนา-ตราด  ต.บางแกว้  อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

22.สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนนี 

23.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ชั้น 3 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนวภิาวดีรังสิต 

24.สาขาโลตสับางใหญ่ อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

25.สาขาโรบินสนัสมุทรปราการ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  

จ.สมุทรปราการ 10280 

26.สาขาซีคอนบางแค ชั้น 4 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค ถนนเพชรเกษม 

27.สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 4 อาคารศูนยก์ารคา้ ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 

28.สาขาออ้มใหญ่ ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ จ.นครปฐม 

29.สาขาพารากอนซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1 

30.สาขาเอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 35  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

31.สาขาเอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ เลขท่ี 56 อาคารศูนยก์ารคา้เอสพลานาด  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ   

งามวงศว์าน แคราย อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000  

32.สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 

 

ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวทิ 35 (เจริญนิเวศน)์ แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

33.สาขาเซ็นทรัล เวสตเ์กต 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6  

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

34.สาขาเดอะ พรอมานาด 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เดอะ พรอมานาด เลขท่ี 587,589 ถ.รามอินทรา  แขวงคนันายาว  

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

35.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสตว์ิลล ์

 

อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2  

ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

36.สาขาโลตสันครปฐม 

 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจนัทร์ อ.เมืองนครปฐม  

จ.นครปฐม 73000 

37.สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 10130 

38.สาขาบ๊ิกซีสมุทรปราการ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปากนํ้ า  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

39.สาขาโลตสัสามพราน 

 

ชั้น2 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 20/10 หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 73000 

40.สาขาบ๊ิกซี ปทุมธานี   

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 41/10 หมู่ท่ี 3 ต.บา้นฉาง  

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

41.สาขาโลตสักาํแพงแสน 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ถนน มาลยัแมน ตาํบล ทุ่งกระพงัโหม อาํเภอ 

กาํแพงแสน นครปฐม 73140 

42.สาขาเกตเวย ์บางซ่ือ ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซ่ือ เขต บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

43.สาขาไอคอนซีเนคอนิค ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม แขวง คลองตน้ไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

44.สาขาโลตสับางปะกอก 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ถนน สุขสวสัด์ิ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 

 

สาขาในเขตต่างจงัหวดั  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1. สาขาเชียงใหม่ ชั้น 4  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จ.เชียงใหม่ 

2. สาขานครสวรรค ์ ชั้น 3  อาคารวถีิเทพ จ.นครสวรรค ์

3. สาขาอุดรธานี ชั้น 5  ศูนยก์ารคา้เจริญศรี คอมเพลก็ซ์ จ.อุดรธานี 

4. สาขาฉะเชิงเทรา ชั้น 2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟ จ.ฉะเชิงเทรา 

5. สาขาหวัหิน ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 36  

สาขา สถานทีต่ั้ง 

6. สาขาสมุย ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

7. สาขาพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั จ.พิษณุโลก 

8. สาขาพทัยา ชั้น 4 โครงการดิอเวนิว พทัยา จ.ชลบุรี 

9. สาขาชลบุรี ชั้น 2 อาคารบ๊ิกซี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

10. สาขากระบ่ี ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 12  จ.กระบ่ี 81000 

11. สาขาอยธุยา ชั้น 2 ของหา้งบ๊ิกซี บนถนนสายเอเชีย จ.อยธุยา 

12. สาขาเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ของหา้งโลตสับนถนนเกตปัุญญา จ.เพชรบูรณ์ 

13. สาขาโลตสับา้นโป่ง ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 110 หมู่5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

14. สาขาอมตะนคร ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู่ 5 ต.คลองตาํหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

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

16. สาขาเชียงราย เลขท่ี 99/9 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวยีง จ.เชียงราย 

17 .สาขากาํแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 

18. สาขา เซ็นทรัลพิษณุโลก ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขท่ี 9/99  หมู่ท่ี 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก 

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

20.สาขานครศรีธรรมราช 

 

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

จ.นครศรีธรรมราช 

21.สาขาบ๊ิกซีร้อยเอด็ 320 หมู่ท่ี 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 

22.สาขาโลตสัแกลง อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 แลขท่ี 279/1 ถ.สุขมุวทิ อ.แกลง จ.ระยอง 

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

24.สาขาโลตสัหนองบวัลาํภู อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 36 หมู่ 2 ต.ลาํภู อ.หนองบวัลาํภู จ.หนองบวัลาํภู  

25.สาขาเดอะสกาย อยธุยา 

 

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

จ.พระนครศรีอยธุยา 

26.สาขาโลตสันครสวรรค ์ เลขท่ี 124/12 หมู่ท่ี 10 หา้งเทสโก ้โลตสั ต.วดัไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

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

28.สาขาโรบินสนัสระบุรี 

 

ชั้น2 ศูนยก์ารคา้โรบินสนั หอ้ง 235 เลขท่ี 99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชนั อ.เมืองสระบุรี  

จ.สระบุรี 

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

30.สาขาโรบินสนัสกลนคร หา้งโรบินสนั เลขท่ี 88/8 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

31.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิชย ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

32.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 

 

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

จ.สุพรรณบุรี 72000 

33.สาขาโลตสัสงขลา อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต.เขารูปชา้ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

34.สาขาบ๊ิกซีศรีมหาโพธิ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 618 หมู่ท่ี 7ชั้น 1 ต.ท่าตูม  

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 
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35.สาขาโรบินสนัร้อยเอด็ อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

36.สาขาพงังา 

 

อาคารหา้งสรรพสินคา้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง  

อ.เมือง จ.พงังา 82000 

37.สาขาโรบินสนัมุกดาหาร 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยางกรู ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

49000 

38.สาขาโคราช ชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา  

39.สาขาศรีราชา ชั้น 3 อาคารหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ศรีราชา จ.ชลบุรี 

40.สาขาโลตสัขอนแก่น ชั้น 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น 

41.สาขาโลตสัแม่สอด อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 17 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

42.สาขาโลตสันครศรีธรรราช 

 

อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

43.สาขาเซ็นทรัลระยอง 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1  

ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

44.สาขาบ๊ิกซีน่าน 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน 

 อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 

45.สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้สหไทย การ์เดน้ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี   เลขท่ี 528/1  

ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

46.สาขาบ๊ิกซีอุดรธานี 1 

 

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

41000 

47.สาขาโลตสั สุราษฏร์ธานี 

 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย  

อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000 

48.สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84320 

49.สาขาโลตสัขอนแก่น 1 เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

50.สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนารถ  

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 

51.สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี  

จ.ลพบุรี 15000 

52.สาขาบ๊ิกซีราชบุรี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ต.โคกเหนือ  

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 

53.สาขาพะเยา 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เจริญภณัฑ ์ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ เลขท่ี 127  

ถนนรอบเวยีงประตูกลอง ต.เวยีง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 

54.สาขาบ๊ิกซีระนอง 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ต.บางนอน  

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 
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55.สาขาโลตสัสตลู 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน  

จ.สตูล 91160 

56.สาขาโลตสันาดี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี  

จ.อุดรธานี 41000 

57.สาขาบ๊ิกซีบุรีรัมย ์

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ต.อิสาณ  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์31000 

58.สาขาบ๊ิกซีลาํปาง 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์าํปาง-งาว ต.สบตุ๋ย  

อ.เมืองลาํปาง จ.ลาํปาง 52000 

59.สาขาโลตสัพิมาย 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

30110 

60.สาขาโลตสัพยคัฆภูมิพิสยั 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสยั จ.มหาสารคาม 

44410 

61.สาขาบ๊ิกซีบา้นไผ ่

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

40110 

62.สาขาโลตสัจะนะ อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

63.สาขาบ๊ิกซีสิชล 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช 80120 

64.สาขาโลตสัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั  

อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

65.สาขาอยธุยา ซิต้ีปาร์ค 

 

อาคารศูนยก์ารคา้อยธุยาซิต้ีพาร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย  

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 

66.สาขาบลูพอร์ต 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บา้นหนองแก 

ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

67.สาขาแจ่มฟ้าลาํพนู 

 

ศูนยก์ารคา้แจ่มฟ้า ช็อปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวยีงยอง อ.เมืองลาํพนู  

จ.ลาํพนู 51000 

68.สาขาบ๊ิกซีลาํพนู 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นกลาง  

อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู 51000 

69.สาขาโลตสัสุโขทยั 

 

ชั้น 1 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 55/2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง  

จ.สุโขทยั 64000 

70.สาขาบ๊ิกซีวเิชียรบุรี 

 

ชั้น 1 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 157 หมู่ 4 ต.สระประดู่  

อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 

71.สาขาโลตสัพิจิตร ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 122 หมู่ 8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 

72.สาขาโรบินสนั เพชรบุรี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 162 หมู่ท่ี 1 ต.สมอพลือ อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี 

76150 
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73.สาขาบ๊ิกซี สุวรรณภูมิ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 12 หมูท่ี่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ  

จ.ร้อยเอด็ 45130 

74.สาขาโลตสั ยโสธร 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 437 หมู่ท่ี 10 ต.สาํราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 

35000 

75.สาขาบ๊ิกซี ด่านขนุทด 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 384 หมู่ 3 ต.ด่านขนุทด  

อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา 30210 

76.สาขาบ๊ิกซี โคราช 2 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 103 ถนนปักธงชยั ต.ในเมือง  

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นคราชสีมา 30000 

77.สาขาบ๊ิกซี นํ้ ายนื อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สีวเิชียร อ.นํ้ ายนื จ.อุบลราชธานี 34260 

78.สาขาบ๊ิกซี บา้นดุง 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 9 ถนนบริบาลดาํริ  

ตาํบลศรีสุทโธ อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 41190 

79.สาขาบ๊ิกซี วงันํ้ าเยน็ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 916 หมู่ 1 ตาํบลวงันํ้ าเยน็ อาํเภอวงั

นํ้ าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 27210 

80.สาขาโลตสั ท่าทอง 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก  

จ.พิษณุโลก 65000 

81.สาขาบ๊ิกซี ท่าตะโก 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 989 หมู่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก  

จ.นครสวรรค ์60160 

82.สาขาโรบินสนั กาํแพงเพชร 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 651/1 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกาํแพงเพชร 

จ.กาํแพงเพชร 62000 

83.สาขาท็อปส์ พิจิตร 

  

ชั้น1 ศูนยก์ารคา้ท็อปส์ พลาซ่า พิจิตร เลขท่ี 332 หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์  

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 

84.สาขาบ๊ิกซี สุโขทยั 

  

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทยั เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 2 ต.บา้นกลว้ย 

อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 

85.สาขาสหไทย ทุ่งสง อาคารสหไทย พลาซ่า ทุ่งสง เลขท่ี 389 หมู่ท่ี 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

86.สาขาโลตสั พทัลุง อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาพทัลุง เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 

87.สาขาศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์

 

อาคารศูนยก์ารคา้ศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์เลขท่ี 45/1-5 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง

อุตรดิตถ ์จ.อุตรดิตถ ์

88.สาขาบ๊ิกซี พงัโคน 

  

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพงัโคน เลขท่ี 506 หมู่ท่ี 8 ต.พงัโคน   

อ.พงัโคน จ.สกลนคร 

89.สาขาบ๊ิกซี คาํตากลา้ 

  

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 296 หมู่ท่ี 11 ต.คาํตากลา้ อ.คาํตากลา้ 

จ.สกลนคร 47250 

90.สาขาบ๊ิกซี ชยัภูมิ 

 

  

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งคลา้ อ.เมืองชยัภูมิ     

จ.ชยัภูมิ 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 

91.สาขาบ๊ิกซี สตัหีบ 

  

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 88/18 หมู่ท่ี 3 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ  

จ.ชลบุรี 

92.สาขาโลตสัอู่ทอง 

  

931 อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาอู่ทอง หมู่ท่ี 1 ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบุรี 

93.สาขาบ๊ิกซีหนองบวั 

  

554 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองบวั หมูท่ี่ 3 ตาํบลหนองกลบั 

อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

94.สาขาโลตสักาํแพงแสน 

  

9/2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขากาํแพงแสน หมู่ท่ี 7 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

95.สาขาโลตสัพิบูลมงัสาหาร 

  

29 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาพิบูลมงัสาหาร ถนนสถิตยนิ์มานการ ตาํบลพิบูล อาํเภอ

พิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 

96.สาขาโลตสัโคกสาํโรง 

  

122/1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาโคกสาํโรง หมู่ท่ี 4 ตาํบลโคกสาํโรง  อาํเภอโคก

สาํโรง จงัหวดัลพบุรี 

97.สาขาบ๊ิกซีหนองก่ี 

  

199 อาคารบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองก่ี  หมู่ท่ี 2  ตาํบลหนองก่ี อาํเภอหนองก่ี 

จงัหวดับุรีรัมย ์

98.สาขาโลตสัศรีสะเกษ 

  

95 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศรีสะเกษ หมู่ท่ี 6 ตาํบลโพธ์ิ อาํเภอเมืองศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

99.สาขาโลตสัราชบุรี อาคารเทสโกโ้ลตสั ตาํบล หนา้เมือง อาํเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 

100.สาขาอศัวรรณ หนองคาย 

 

อาคารอศัวรรณ ช๊อปป้ิงคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ตาํบลโพธ์ิชยั 

อาํเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 

101.สาขาบ๊ิกซีลาดยาว 

 

อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 6 อาํเภอลาดยาว จงัหวดั

นครสวรรค ์60150 

102.สาขาโอเช่ียนชุมพร 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โอเช่ียน ช๊อปป้ิงมอลล ์เลขท่ี 188/181 ศาลาแดง ตาํบลท่าตะเภา 

อาํเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 86000 

103.สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ไชยแสง เลขท่ี 910  ถนนขนุสรรค ์ตาํบลบางพทุรา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสิงห์บุรี 16000 

104.สาขาโลตสัอุตรดิตถ ์

 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 2 ถนนศรีชาววงั ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 

105.สาขาโรบินสนัชยัภูมิ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 299/9 หมู่ท่ี 6 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองชยัภูมิ 

จงัหวดัชยัภูมิ 36000 

106.สาขาโลตสัพล 

 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 11 ถนนมิตรภาพ ตาํบลเมืองพล  อาํเภอพล จงัหวดั

ขอนแก่น 40120 

107.สาขาบ๊ิกซีเชียงราย 

 

อาคารบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 58 หมูท่ี่ 17 ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย 57100 
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สาขา สถานทีต่ั้ง 

108.สาขาโลตสัมาบตาพดุ 

 

อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 158/18 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21150 

109.สาขาที.เอม็.เค. กาญจนบุรี 

 

อาคารศูนยก์ารคา้ทีเอม็เค พาร์ค เลขท่ี 99/8 หมูท่ี่ 1 ตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมือง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 71000 

   สาขาในต่างประเทศ 

สาขา สถานทีต่ั้ง 

1.สาขาอิออน มอลล ์

 

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

เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

2.สาขาเวยีงจนัทน ์

 

เวียนเทียนเซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล์  ถนนคูเวียง หมู่บา้นนนชาน เมืองศรีสัตตนาค  

นครหลวงเวยีงจนัทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.สาขาปากเซ 

 

อาคารศูนยก์ารคา้เฟรนดชิ์ปมอลล ์บา้นแกว้สมัพนัธ์ เมืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิ  

นครหลวงเวยีงจนัทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4.สาขาเสียมราฐ  

 

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

Meanchey, Cambodia 

5.สาขาโสรยา พนมเปญ 

 

ชั้น5 อาคารศูนยก์ารคา้โสรยา เซ็นเตอร์พอ้ย  ถนน 63 สงกตั บึงเรียง เขตโดนเปญ 

เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

6.สาขาอิออน มอลล ์2 ปงคเ์ปีย 

 

Aeon Mall Sen Sok, Street No. 1003, Village Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, 

khan Sen Sok, Phnom Penh City. 

 1.1.3  รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 

ชัว่โมงต่อวนั โดยเฉล่ียหนงั 1 เร่ืองใชเ้วลาในการฉายประมาณ  2-3 ชัว่โมง ทาํให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทาํรอบ

ฉายได้เฉล่ีย 4 ถึง 7 รอบต่อวนั การวางโปรแกรมหนังจะถูกกาํหนดโดยจาํนวนหนังใหม่ท่ีจะเขา้ฉายในแต่ละสัปดาห์ 

(Movie Line up) และหนงัท่ีอยูร่ะหวา่งฉาย ซ่ึงโดยเฉล่ียในแต่ละสัปดาห์จะมีหนงัใหม่เขา้ฉายประมาณ 5-6 เร่ือง และหนงั

แต่ละเร่ืองจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉล่ียประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกวา่นั้นข้ึนอยูก่บักระแสความนิยมของ

หนงั 

 1.1.4  ภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ดาํเนินนโยบายผกูพนัธมิตรกบัทุกค่ายบริษทัตวัแทนภาพยนตร์ เปิด

กวา้งให้ทุกค่ายนาํภาพยนตร์เขา้ฉายดว้ยเง่ือนไขการแบ่งรายไดค้่าบตัรเขา้ชมท่ีต่างกนัข้ึนอยูก่บัความนิยมของภาพยนตร์

เร่ืองนั้นๆ จะเห็นไดว้า่ภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในปี 2561 มีจาํนวน 375  เร่ือง หรือเฉล่ียมีภาพยนตร์เขา้ใหม่ทุกสปัดาห์ๆ ละ 6-7 

เร่ือง ซ่ึง เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ไดพิ้จารณาคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตอ้งการของผูช้มเขา้ฉาย

ทั้ งหมด 275 เร่ือง หรือร้อยละ 73 ของภาพยนตร์ทั้งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานข้ึนโดยมี

รายละเอียดประกอบ ดงัน้ี 
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ประเภทของภาพยนตร์ จาํนวนทีฉ่ายทั้งหมด(เร่ือง) 
จาํนวนทีฉ่ายใน 

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ (เร่ือง) 

รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ 329 237 

ภาพยนตร์ไทย 46 38 

รวมภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายทั้งหมด 375 275 

  

 1.1.5  ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 

ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสาขาและประเภทของเกา้อ้ีนัง่ท่ีใหค้วามสะดวกสบายระหวา่ง

การชมภาพยนตร์ท่ีต่างกนั  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ และซีนีเพลก็ซ์ ราคาปกต ิระบบ 2D และ 3D 

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 

Normal มาตรฐาน 70-280 

Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทา้แขนได ้ 90-300 

First class เกา้อ้ีนัง่แบบพบัท่ีเทา้แขนไดบ้นชั้นลอย 150-270 

Platinum 220-290 

Hall Of  Frame 300-320 

Emperor chair เกา้อ้ีประเภทปรับเอนนอนยดืขาได ้ 300-420 

Mega Milano Chair 350-390 

Ultima chair 400 

Honeymoon Twin seat (เกา้อ้ีคู่) 500-640 

Opera chair  เกา้อ้ีคู่ขนาดกวา้ง  500-940 

Milano Twin Seat  / Galleria / Opera Deco (เกา้อ้ีคู)่ 600-640 

Westgate Chair (เกา้อ้ีคู่) 600-740 

Q CoCoon Chair 700-750 

Ultra Screen 900-1100 

Q CoCoon Chair (เกา้อ้ีคู่) 1300-1500 

Mega Ultra Screen 1600-1800 

โรงภาพยนตร์ในเครืออจีวี ี

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 

Normal มาตรฐาน 70-270 

Honeymoon seat 90-290 

Gold Class 350-370 
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ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 

Premier (เกา้อ้ีคู่) 400-440 

Milano Twin Seat (เกา้อ้ีคู่) 500-640 

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลก็ซ์ ควอเทยีร์ซีเนอาร์ต ไอคอนซีเนคอนิค และโรงพเิศษ IMAX ,4DX,Real D 

ประเภทเก้าอีน้ั่ง ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อทีน่ัง่ (บาท) 

Normal 100-370 

Honeymoon 120-310 

Priemium 120-300 

Privilege 140-600 

Premium X Chair 160-310 

Privilege X Chair 180-330 

First Class 230-300 

Priemium IMAX 220-450 

Privilege IMAX 240-500 

Platinum 250-500 

Privilege XL Chair 300-350 

Quartier Chair 300-470 

Privilege X Chair 310-350 

Royal Balcony 320-370 

East Ville  Chair 350-390 

Emperor 400-420 

Prestige 450-500 

Opera Chair (เกา้อ้ีคู)่ 600-1240 

Ultimate Chair (Pair) 600-1200 

Opera Deco (เกา้อ้ีคู่) 700-740 

Paragon Chair(เกา้อ้ีคู)่ 900-1040 

Paragon X Chair (เกา้อ้ีคู่) 1000-1040 

Q CoCoon Chair  1100-1200 

Blue Ribbon 1100-2200 

Ultra Chair (เกา้อ้ีคู่) 1300-1500 

Ultimate IMAX (เกา้อ้ีคู)่ 1500 

Q CoCoon Chair (เกา้อ้ีคู่) 2000-2200 
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1.1.6  บริการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมและป๊อปคอร์น (Concession) 

รายไดจ้ากส่วนบริการ Concession หนา้โรงภาพยนตร์ เป็นรายไดเ้สริมท่ีสาํคญัและสร้างความครบวงจรในงาน

บริการใหแ้ก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซ่ึงในปี 2561 มีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 20 ของรายไดร้วม โดยมีสินคา้หลกัคือ ป๊อป

คอร์น (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอดัลม (Soft Drink) ในภาชนะท่ีออกแบบให้เขา้กบัภาพยนตร์เร่ืองดงั ท่ีกาํลงัเขา้ฉายอยู่ใน

ขณะนั้น และมีสินคา้เสริมเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและเพ่ิมทางเลือกให้ลูกคา้ เป็นแซนวชิ ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทานเล่น

จาํพวกขนมซองนานาชนิดเช่น มนัฝร่ังแผน่กรอบ (Potato Chip) สาหร่ายอบกรอบ และลูกอม เป็นตน้ 

การกาํหนดจาํนวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการใหเ้พียงพอกบัจาํนวนโรงภาพยนตร์  จาํนวนท่ีนัง่รวมและจาํนวน

ผูม้าใชบ้ริการ ประกอบกบัการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการใหส้ะอาดสวยงามสะดุดตาทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคา้ 

อีกทั้งการจดัตาํแหน่งการวางสินคา้ในเคาน์เตอร์ให้สะดวกต่อการใหบ้ริการเพ่ือลดระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ้ือ เป็นกลยทุธ์

การขายท่ีสาํคญัท่ีสามารถสร้างความประทบัใจ ความสนใจ และกระตุน้ยอดขายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1.2.1  การตลาด 

 ก. กลยุทธ์การตลาด  

ดว้ยการวางเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตร์เป็นสินคา้หลกั 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ยการดาํเนินกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งมืออาชีพตลอดมา

ตั้งแต่เร่ิมกิจการ โดยการวางตาํแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภาพยนตร์เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมี

มาตรฐานของสถานท่ีและงานบริการในระดบัสูง ควบคู่ไปกบัการสร้างความนิยมในศูนยบ์นัเทิง และดว้ยการใชก้ลยทุธ์การ

สร้างช่ือสินคา้ “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ใหก้บัทั้งโรงภาพยนตร์และศูนยบ์นัเทิง ในปี 2557 บริษทั

ไดเ้ปล่ียนสโลแกนใหม่เป็น “ร่วมสร้างฝันบนัเทิงระดบัโลก (Sharing the world’s best entertainment dreams)” ท่ีพร้อมจะ

สรรหาสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ของทุกความลํ้าสมยัจากโลกบนัเทิง ทาํใหปั้จจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ในดา้นบริการบนัเทิงท่ีไดม้าตรฐาน ทนัสมยัและครบวงจร 

รายละเอยีดกลยุทธ์การตลาดทีน่ํามาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกัดงันี ้

1. กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นท่ีเหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของ

คู่แข่งอย่างชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองความสวยงามหรูหราของสถานท่ีบริการทั้ งภายนอกและภายใน 

โรงภาพยนตร์และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยดีา้นภาพและเสียง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกค้าผู ้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่างต่อเน่ือง พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยงามและความ

สะดวกสบายของสถานท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ดงันั้นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จึงมีการกาํหนด

เป็นนโยบายและแผนงานท่ีต่อเน่ืองในการปรับปรุงและพฒันาสาขาให้มีความสวยงามและทนัสมยัอยูเ่สมอ ดว้ยรูปแบบ

ของโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นหลกั  
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1) กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาํหนดนโยบายในการเลือกทาํเลท่ีตั้งสาขาโรงภาพยนตร์ให้กระจา

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาํบล อาํเภอในประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบสําคญัคืออยู่ในเขตพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนใจกลางเมือง ใกล้

สถานศึกษา ใกลห้้างสรรพสินคา้ ใกลส้ถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชน ใกลส้ถานท่ีราชการ ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั และอยู่

ในเสน้ทางท่ีการสญัจรไปมาสะดวก มีรถประจาํทางผา่นหลายสายและเป็นทางผา่นออกสู่ภาคต่างๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 

โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจไดแ้ก่  Stand alone Complex, สาขาในห้างสรรพสินคา้, สาขาใน Hypermarket และสาขา

ในศูนยก์ารคา้แบบเปิด ใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละทาํเลท่ีตั้งสาขา 

2) กลยทุธ์การทาํตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ 

เพ่ือสร้างฐานลูกคา้และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีอย่างต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้

ดาํเนินกลยทุธ์การตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ แผนการตลาดท่ีมีความรวดเร็วและมีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอรวมถึงแผนการทาํการตลาดแบบ Direct marketing เพ่ือขยายฐานลูกคา้ กลยทุธ์

การทาํการตลาดเชิงรุกท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

- การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงจดัภาพยนตร์ท่ีครบอรรถรสมาก

ท่ีสุด  

- งานบริการท่ีประทบัใจระดบัมาตรฐานโรงแรม ท่ีเขา้ใจลูกคา้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 วธีิการ 

แบบท่ี 1)  กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, 

ช่วงปลายปี เป็นตน้ และกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปี เช่น ทาํบตัรอิเลค็โทรนิคแทนเงินสด เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่

ลูกคา้ในการเขา้ชม และการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ นอกจากน้ี ยงัมีการทาํกิจกรรมรอยลัต้ีโปรแกรม (Loyalty Program) 

รวมถึงการทาํโปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกดว้ย 

แบบท่ี 2)  แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บิล (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณา

ภาพยนตร์ท่ีค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพ่ือแจกใหก้บัผูช้มภาพยนตร์ท่ีนิยมสะสมเป็นท่ีระลึก  

แบบท่ี 3)  แบบเป็นบตัรกาํนลั เช่น บตัรก๊ิฟ การ์ด ใชแ้ทนการส่งของขวญัใหแ้ก่กนั

ในเทศกาลต่างๆ และบตัรของขวญัสําหรับองคก์ร ท่ีสามารถพิมพรู์ปภาพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการได ้เพ่ือมอบให้ลูกคา้

หรือผูมี้อุปการคุณ 

3) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความสาํคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่น

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออาํนวยความสะดวกด้านสถานท่ีในการทํา

โปรโมชั่นหนังแต่ละเร่ืองจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทั้ งการช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้

เหมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนงัจาํนวนรอบฉายของหนงัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั มี

ความยืดหยุ่นค่อนขา้งมาก โดยหนังเร่ืองใดท่ีมีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจาํนวนมากรอบ ในขณะเดียวกนั

หนงัเร่ืองใดท่ีเขา้ฉายแต่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้าํหนงัเร่ืองท่ีไดรั้บความ

นิยมมากกวา่เขา้ฉายแทนเพ่ือใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ 

พนัธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีสําคญัคือสปอนเซอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของสินคา้บริษทัใหญ่ ๆ 

และส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือทางการคา้เป็นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกบัลูกคา้ของ
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์จะร่วมทาํแผนการตลาดกบักลุ่มสปอนเซอร์อย่างต่อเน่ือง เช่นการทาํโฆษณาบน

จอภาพยนตร์และการทาํโปรโมชัน่ภายในพ้ืนท่ีสาขา เป็นตน้ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองด้วยภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มี

ภาพยนตร์ท่ีเหมาะกับผูช้มทุกวยั ทําให้ฐานลูกคา้ผูช้มภาพยนตร์ค่อนขา้งกวา้ง กลุ่มลูกคา้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะ

ครอบคลุมตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงาน วยัสูงอาย ุและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานจะมีความถ่ีในการใช้

บริการชมภาพยนตร์สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความสะดวกดา้นเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่า

กลุ่มลูกคา้อ่ืน  จดัโปรแกรม มูฟวีอ่อนดีมานท ์เพ่ือจดัหาภาพยนตร์เขา้ฉายไดต้รงใจลูกคา้มากข้ึน     

นอกจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู ้นิยมชมภาพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้

ความสาํคญักบัการขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งข้ึน โดยมีเป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท่ี้ยงัไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) 

หรือผูท่ี้ยงัไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่ยงัมีอีกเป็นจาํนวนมาก การทาํการตลาดโดยใชก้ลยทุธ์การเขา้ถึงหรือ 

Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริการ มีส่วนลด หากการทาํการตลาดกับลูกคา้กลุ่มน้ีสําเร็จจะสามารถทาํให้กลุ่ม

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพ่ิมฐานลูกคา้และจาํนวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกเหนือจากการกระตุน้

ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตามชมภาพยนตร์เป็นประจาํ 

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

การจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ผ่านช่องจาํหน่ายตัว๋ (Box Office) บริเวณดา้นโรงภาพยนตร์ เป็นวธีิเดิม

ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการซ้ือตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ และลด

ระยะเวลาในการรอซ้ือตัว๋ท่ีจุดจาํหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการจอง และ/หรือ จาํหน่ายตัว๋ท่ีหลากหลาย 

ไดแ้ก่ 

1) ระบบ Call Center (Movie Line) ท่ีเบอร์ 0-2515-5555  

2) เวบ็ไซตข์องเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ท่ี www.majorcineplex.com , อีจีว ีท่ี www.egv.com,  พารากอน

ซีนีเพลก็ซ์ท่ี www.paragoncineplex.comและ เอสพลานาดซีนีเพลก็ซ์ ท่ี www.esplanadecineplex.com 

3) เคร่ืองจาํหน่ายตัว๋อตัโนมติั (E – Ticket) 

4) Mobile Application ,Line Pay 

 

1.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์ 

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2561 ท่ีผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งส้ินโดยประมาณ 

8,000 ลา้นบาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใชร้ะบบส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่า

ขายตัว๋หนัง ประมาณร้อยละ 56 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44 เป็นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ีจาํหน่ายผ่าน

ระบบสายหนงัในต่างจงัหวดั   

 

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

1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถประเมินไดจ้ากตวัช้ี (Indicator) ทางธุรกิจไดแ้ก่

จาํนวนประชากรต่อโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คาดวา่ประชากรในประเทศไทย จาํนวนประมาณ 70 ลา้นคน

เฉล่ียจาํนวนประชากรต่อโรง (1,258 โรง) อยู่ท่ีระดบัประมาณ 56,000 คนต่อโรง มีระดับราคาตัว๋เฉล่ีย (Average ticket 

price) เท่ากบัประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัตวัเลขของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีมีจาํนวนประชากรประมาณ 51 

ลา้นคน เฉล่ียจาํนวนประชากรต่อโรง 22,819 คนต่อโรง  มีระดบัราคาตัว๋เฉล่ียเท่ากบัประมาณ 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาํนวนตัว๋

ภาพยนตร์ท่ีขายไดใ้นปี 2561 ในประเทศเกาหลีใต ้มีจาํนวนประมาณทั้งส้ิน 216 ลา้นใบ ในขณะท่ีประเทศไทยมีจาํนวน

ประมาณ 35 ลา้นใบ ซ่ึง เปรียบเทียบกบัประเทศเกาหลีใตแ้ลว้แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยยงัมีภาวะจาํนวนโรงภาพยนตร์

นอ้ยกวา่จาํนวนประชากร Under Screen คือมีจาํนวนภาพยนตร์ (Software) ท่ีผลิตออกมาและรอจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์

รอบแรกมากกวา่จาํนวนโรงภาพยนตร์ (Hardware) ท่ีรองรับ ทาํให้ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองมีระยะเวลาการเขา้ฉายและจาํนวน

รอบท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ไดร้ะยะเวลาจาํกดัโดยเฉล่ียประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจาํนวนรอบฉายจะ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูก่บัความนิยมของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกบัความนิยมของหนงัเร่ืองอ่ืนท่ีมีกาํหนดการ

เขา้ฉายในช่วงเดียวกนัเป็นปัจจยัสําคญั และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจาํนวนภาพยนตร์ท่ีผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาพยนตร์จากฮอลลีวดูท่ีมีจาํนวนสูงถึงปีละประมาณกวา่ 700 เร่ือง กบัจาํนวนภาพยนตร์ท่ีสามารถนาํเขา้มาฉายในประเทศ

ไดเ้พียงปีละประมาณ 200-300 เร่ือง   

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทันอกจากจะไดเ้พ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากข้ึน 

ทั้ งในส่วนของจํานวนภาพยนตร์ไทยท่ีเพ่ิมข้ึนจากหลายๆ ค่าย เช่น ไฟว์สตาร์, GDH559 , สหมงคลฟิล์ม , M39 , 

,Transformation film ,T Moment และ CJ Major Entertainment เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดผูผ้ลิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน

ในตลาดภาพยนตร์ไทย และยงัเน้นในดา้นคุณภาพให้มากข้ึนดว้ย ทั้งในส่วนของงบประมาณการถ่ายทาํ สถานท่ีถ่ายทาํ

ภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่ และไดม้าตรฐานสูงข้ึนเทียบชั้นไดก้บั Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทาํให้สัดส่วนรายไดจ้าก

ภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีภาครัฐไดพ้ยายามส่งเสริมให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ต่างชาติเขา้มาลงทุนใชป้ระเทศ

ไทยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ ซ่ึงสญัญาณต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

3. ในต่างจงัหวดัของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่ีจงัหวดัท่ีมีโรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้

จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่า ท่ีมีสภาพค่อนขา้งทรุดโทรม ไม่ทนัสมยั ทาํให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินวา่โอกาสในการ

ขยายการเติบโตไปในต่างจงัหวดั ตามตาํบล อาํเภอต่างของประเทศไทยนั้น ยงัมีโอกาสสูง นอกจากนั้นประชากรใน

ต่างจงัหวดัมีกาํลงัซ้ือสูง และขาดความบนัเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน ทาํให้ความตอ้งการท่ีจะ

ไดรั้บความบนัเทิงในรูปแบบน้ีมีสูงมากดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเมินวา่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายในประเทศยงัมี 

โอกาสในการเติบโตอีกมากจากการท่ีหลายๆ ฝ่ายเขา้มาลงทุนและสนบัสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ ซ่ึงโรง

ภาพยนตร์ถือเป็นช่องทางท่ีสําคญัสําหรับวงการภาพยนตร์ทั้งภายในประเทศ และทัว่โลกท่ีตอ้งอาศยัช่องทางน้ีในการ

เผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลาํดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ช่องทางอ่ืนๆ ในลาํดับถดัไป ดังนั้นโรงภาพยนตร์จึง

จาํเป็นตอ้งมีมาตรฐานสูงทั้งดา้นสถานท่ี และระบบเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงันั้นบริษทัฯ จึง

ยงัคงนโยบายในการขยายเขา้สู่พ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลและต่างจงัหวดั เพ่ือทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกในการไปชม

ภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน 
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ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมลัติเพลก็ซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย ในปัจจุบนั มี 2 รายหลกั ดงัน้ี  

ช่ือโรงภาพยนตร์ บริษัทผู้ประกอบการ จาํนวนสาขา จาํนวนโรงภาพยนตร์ 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, อีจีว,ี 

พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ และ

เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 153 749 

เอส เอฟ เวลิด์ , เอส เอฟ 

เอก็ซ์ และ เอส เอฟ ซีนีม่า 
บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 64 372 

ท่ีมา: บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์ในธุรกิจเป็น

สําคัญ อีกทั้ งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลท่ีตั้ งสาขาท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างจํากัด ทําให้

ผูป้ระกอบการในธุรกิจลว้นเป็นรายเดิมท่ีอยูใ่นวงการเท่านั้นและเป็นการยากสาํหรับรายใหม่จะเขา้มาเร่ิมธุรกิจ  

ง. ส่วนแบ่งตลาด 

ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนั ประมาณร้อยละ 701 ส่วนท่ี

เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 เป็นของโรงภาพยนตร์รายอ่ืนอีกจาํนวนหลายราย ทั้งน้ีส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋

ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพาะในรอบสปัดาห์แรกท่ีเขา้ฉาย 

 

จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ ประเมินภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 2561 มีการให้บริการดา้นบนัเทิงออนไลน์

มากข้ึน ส่งผลให้ผูผ้ลิตคอนเทนด์ แข่งขนักนัผลิตงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึนและปริมาณท่ีมากข้ึน ดงันั้นการท่ีโรงภาพยนตร์

พฒันาและนาํเสนอระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภาพและเสียงมาให้บริการผูช้ม ทั้งยงัคดัสรรภาพยนตร์และคอนเทนด์ท่ี

น่าสนใจมานําเสนออย่างต่อเน่ือง เป็นการเพ่ิมอรรถรสให้แก่ลูกคา้ ได้มากกว่าบนัเทิงออนไลน์ ทั้ งยงัปรับปรุงตกแต่ง

สถานท่ีบริการใหท้นัสมยั สวยงามอยุเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความนิยมท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วของลูกคา้  การอาํนวย

ความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ถึงบริการของบริษทัฯ รวมถึงการขยายสาขาเขา้สู่พ้ืนท่ีทาํเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและ

ต่างจงัหวดัมากข้ึน แนวโนม้การแข่งขนัจะมุ่งเนน้ไปยงัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาวมากกวา่ 

 1.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 1.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

ก. ภาพยนตร์ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีภาระตน้ทุนในการจดัซ้ือภาพยนตร์ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

โรงภาพยนตร์จะเปิดรับภาพยนตร์เขา้ฉาย จากทุกค่ายผูผ้ลิตทั้งค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

                                           

1
ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และSONY 
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ภาพยนตร์ทั้งรายใหญ่และรายอิสระ โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายไดจ้ากยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ทั้งน้ีไม่มี

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์เครืออ่ืน และยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์นั้นรวมส่วนท่ีเป็นโปรโมชัน่ 

หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ดว้ย ในลกัษณะเร่ืองต่อเร่ืองและโรงต่อโรง ไม่มีการทาํสัญญาผูกพนัระยะยาว อาํนาจการ

ต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยู่บนพ้ืนฐานของประวติัยอดขายตัว๋ ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีโรงภาพยนตร์จาํนวนมาก 

ลูกคา้ใหค้วามนิยมและมีประวติัการทาํยอดขายตัว๋สูงอยา่งต่อเน่ือง จะมีอาํนาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปดว้ย  

ข. บริษัทตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ 

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์สามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย 

และบริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์และจดัจาํหน่าย 

 บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุ่ม คือ 

1. บริษทัในเครือของบริษทั และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 70 ไดแ้ก่ บริษทั เอ็มพิคเจอร์ จาํกดั ,บริษทั มงคลฟิลม์ จาํกดั,บริษทั เอ็มวีพี จาํกดั,บริษทั ยไูนเต็ด อินเตอร์

เนชัน่แนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต)์ จาํกดั ,บริษทั วอนเนอร์ บาร์เทอร์ส (FE) จาํกดั ,บริษทั โมโนฟิลม์ จาํกดั และบริษทัโซน่ี 

พิคเจอร์ส รีลิสซ่ิง วอลท ์ดิสนีย ์สตูดิโอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

2. บริษทัตัวแทนจําหน่ายอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น

บริษทัในเครือของบริษทัผลิตรายใด แต่จะเป็นผูซ่ึ้งจะนาํเขา้หนงัจากต่างประเทศ หรือผูท่ี้จดัหาหนงัภายในประเทศเอง โดย

จะทาํธุรกิจในลกัษณะซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากบริษทัผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างภาพยนตร์ จากตลาดคา้ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือจากผูส้ร้างภาพยนตร์รายเล็กภายในประเทศทัว่ไป โดยอาศยัเน็ตเวิร์คท่ีมีอยูใ่นการ

ดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยและจดัจาํหน่าย 

บริษทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทย มีผูท่ี้เขา้มาในวงการผลิตภาพยนตร์เพ่ิมข้ึนหลายค่าย เช่น กลุ่ม

ของบริษทั อาร์เอส โปรโมชัน่, กลุ่มของบริษทัแกรมม่ี, กลุ่มในเครือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3, กลุ่มไฟวส์ตาร์, กลุ่มสหมงคล

ฟิลม์ กลุ่มบริษทั โมโน กรุ้ป รวมถึงบริษทัในกลุ่มของบริษทัเมเจอร์ อาทิเช่น บริษทั M39 จาํกดั ,บริษทั ทรานฟอร์เมชัน่ 

ฟิล์ม จาํกดัและบริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จาํกดั เป็นตน้ ซ่ึงแนวโน้มการท่ีธุรกิจภาพยนตร์ไทยมีการเติบโต

ค่อนขา้งสูง จึงมีหลายค่ายท่ีเขา้สู่ธุรกิจน้ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ิมช่องทางธุรกิจดว้ย 

 1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

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

ดว้ยการวางกลยทุธ์การตลาดเนน้สร้างความหลากหลายในงานบริการเพ่ือเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์   ซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลกั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจโบวล่ิ์งใชช่ื้อทางการคา้วา่ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์

โบวล์” สุดยอดโบวล่ิ์งสมบูรณ์แบบ โดยวางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร์ โบวล์ ควบคู่ไปกบัการขยายสาขาของโรง

ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้งน้ียงัไดเ้สริมกิจการลานสเก็ตนํ้ าแข็งรูปแบบใหม่เขา้มาภายใตก้ารบริหารของ บลูโอ ริทึม

แอนด์โบวล์ อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน, สาขาสุขุมวิท ,สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ ,สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั 

เชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เมเจอร์ โบวล์ ฮิต นําเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพ่ือความบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเป็น

รูปแบบท่ีแตกต่างจากโบวล่ิ์งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนน้เพ่ือการกีฬา เมเจอร์ โบวล์มีรูปแบบผสมผสานระหวา่งบริการโบวล่ิ์ง

ด้วยอุปกรณ์โบวล่ิ์งสะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทั้ งลูก พิน และเลน เขา้กับบรรยากาศบันเทิง ในลกัษณะ 

Boutique Bowl พร้อมการใหบ้ริการคาราโอเกะ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พร้อมกนัน้ียงัมีบริการจาํหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั (Tournament) พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ   

อตัราค่าเกมส์โบวล่ิ์งถวัเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 50 บาทถึง 160 บาทต่อเกมส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสาขา ช่วงวนัและเวลาทาํการ   

นอกจากน้ียงัมีบริการเสริมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการได้แก่ บริการให้เช่ารองเทา้ จาํหน่ายถุงเทา้ และ

บริการจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์โบวล่ิ์งในร้านโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีดาํเนินการโดยบุคคลภายนอก  

บริการห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริการเพ่ือความบนัเทิงท่ีสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี

กบัความนิยมและพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโบวล่ิ์งท่ีนิยมมากนัเป็นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร์ 

โบวล์จะมีหอ้งคาราโอเกะเปิดใหบ้ริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  

ในปี 2549 เมเจอร์ โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อ บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์ (Blu-O Rhythm 

and Bowl)นาํเสนอบริการโบวล่ิ์งในลกัษณะของกีฬาเพ่ือความบนัเทิง โดยเนน้ความเป็น life style และเป็นสถานท่ีพบปะ

สงัสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 สยามพารากอน และสาขาท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่ชั้น 4 ดิ เอสพลานาด 

(ถนนรัชดาภิเษก) ในส่วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นความบันเทิง ในลกัษณะ Club Fashion 

Bowling พร้อมการให้บริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ พร้อมกนัน้ียงัมี

บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการจดัการแข่งขนั พร้อมจดัเล้ียงเป็นหมู่คณะ นอกจากน้ี ยงัมีบริการลานสเก็ต

นํ้ าแขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช่ื้อ “ซบั ซีโร่” ซ่ึงเป็นลานสเก็ตนํ้ าแขง็ท่ีเนน้ความบนัเทิง แบบ Sport Entertainment  

ในปัจจุบนัเมเจอร์ โบวล่ิ์ง มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 15 สาขาแบ่งเป็น ใหบ้ริการในประเทศไทยจาํนวน 12 สาขา และ

ในประเทศกมัพชูา 2 สาขา และ ประเทศลาว 1 สาขา มีรายละเอียดดงัน้ี 

เมเจอร์ โบว์ล 

 

จาํนวน 

เลนโบว์ลิง่ 

จาํนวน 

ห้องคาราโอเกะ 

จาํนวน 

ลานสเกต็นํา้แข็ง 

1  สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 16  

2 สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 26 19  

3 สาขารังสิต 26 13  

4 สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ (บลูโอ) 24 25 1 

5 สาขางามวงศว์าน-แคราย (บลูโอ) 24 13 1 

6 สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ) 22 17  

7 สาขาพทัยา (บลูโอ) 22 9  

8 สาขาป่ินเกลา้ 20 14  

9 สาขาสุขมุวทิ (บลูโอ) 20 10 1 
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เมเจอร์ โบว์ล 

 

จาํนวน 

เลนโบว์ลิง่ 

จาํนวน 

ห้องคาราโอเกะ 

จาํนวน 

ลานสเกต็นํา้แข็ง 

10 สาขาอุดรธานี 16 7  

11 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ(่บลูโอ) 15 10 1 

12 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่   1 

13 สาขาอิออน มอลล ์ประเทศกมัพชูา 13   

14      สาขาเวยีนเทียนเซ็นเตอร์ ประเทศลาว 8   

15      สาขาอิออน มอลล ์2 ปงคเ์ปีย ประเทศกมัพชูา 14   

รวมทั้งส้ิน 288 153 5 

หมายเหตุ   สาขาแจง้วฒันะ ปิดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 และสาขาชลบุรี ปิดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคม 2561 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 2.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

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

โบว์ล่ิงท่ีมีความสมบูรณ์ ทั้ งในเร่ืองการออกแบบและการให้บริการท่ีเข้าถึงความต้องการของผูม้าใช้บริการ ด้วย

วตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกิจโบวล่ิ์งเพ่ือเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพ่ิมความหลากหลายใหบ้ริการภายในสาขา

ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทาํให้กลยทุธ์การตลาดดา้นต่างๆ ท่ีนาํมาใช ้ลว้นเป็นกลยทุธ์การทาํตลาดร่วมและสอดคลอ้งกบักล

ยทุธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์มาตรฐานสูง กลยทุธ์ดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ์ กลยทุธ์การทาํตลาดเชิง

รุก และกลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ แมว้า่จะมีรายละเอียดต่างกนับา้งเน่ืองจากความต่างในการดาํเนินธุรกิจ นอกจาก

เมเจอร์ โบวล์ ฮิต ยงัมี แบรนด์ บูลโอ ริทึม แอนด์ โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน โดย

วางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์ห้แตกต่างจากเมเจอร์โบวล์ ซ่ึงจะเนน้ความเป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้าหมายผูซ่ึ้งช่ืนชอบ

การพบปะสังสรรค ์ในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศหรู และการบริการเป็นเสิศ โดยสถานท่ีตั้งของ บลูโอ ริทึมแอนด์ โบวล์ ได้

ตั้ งอยู่กับห้างใหญ่ใจกลางเมือง นอกจากน้ีในส่วนของลานสเก็ตนํ้ าแข็ง ยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับเด็ก ถึงวยัรุ่น 

เน่ืองจากมีการจดัคลาสอบรมท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ฐานลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจโบวล่ิ์ง เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดียวกบัลูกคา้ของธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ ท่ีนิยมและช่ืนชอบในความทนัสมยัของสินคา้และบริการ และมีพฤติกรรมการใชจ่้ายสินคา้เพ่ือความบนัเทิงอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

1. ณ สาขาของเมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บูลโอ ริทึมแอนด ์โบวล์  

2. ทีมงานขายงานจดัเล้ียง ท่ีเขา้ถึงลูกคา้โดยตรง 
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2.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสถานโบวล่ิ์งเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีสาขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง  

เมเจอร์โบวล์ ฮิตและ บลูโอ ริท่ึม แอนดโ์บว ์จึงจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ของธุรกิจ  

ข.  แนวโน้มการแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล่ิ์งมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ ซ่ึงทาํให้การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นได้

ค่อนขา้งยาก ตวัอยา่งขอ้จาํกดัเช่น ขนาดพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีมีขนาดใหญ่ อีกทั้งถูกจาํกดัดว้ยความกวา้งและความยาวของเลน

โบวล่ิ์ง และเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานท่ีและจดัซ้ืออุปกรณ์โบวล่ิ์ง เป็นตน้ 

สําหรับแนวโนม้การแข่งขนัในธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการรูปแบบเดิม น่าจะออกมาในลกัษณะของ

การเร่งพฒันารูปแบบการใหบ้ริการและอาจมีการแข่งขนัในดา้นราคาประกอบดว้ย ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกบั “เมเจอร์ โบวล์ 

ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบวล์”ดว้ยเหตุผลของรูปแบบ และกลุ่มลูกคา้ท่ีต่างกัน เช่น กลุ่มครอบครัว เป็นตน้ โดยท่ี 

เมเจอร์ โบวล์ ฮิต สร้างความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพ่ือตอบสนองครอบครัว

ท่ีพาลูกหรือเด็กเขา้มาใชบ้ริการ 

 2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 2.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

ก. บริษัทตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิง่ 

อุปกรณ์โบวล่ิ์งท่ีมีจาํหน่ายในปัจจุบนัเป็นการนาํเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายใน

ประเทศ ในกรณีของ “เมเจอร์ โบวล์ ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนด์โบว์ล” ใช้อุปกรณ์โบว์ล่ิงท่ีทันสมัยของบรันสวิค 

(Brunswick) ผูน้าํอุปกรณ์โบวล่ิ์งระดบัโลก โดยเป็นการซ้ือตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 

สาํหรับส่วนงานครัวดูแลดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นการจดัซ้ืออาหารสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนั

โดยการประมูลเปรียบเทียบราคาแต่ละรายส่วนเคร่ืองด่ืมจาํพวกแอลกอฮอลน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ในกลุ่มสปอนเซอร์

เป็นหลกัและมีสินคา้จากรายอ่ืนเสริม การสั่งซ้ือจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็นหลกัไม่มีรายประจาํผูกขาดทาํ

ใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัซ้ือสูง 

2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 -ไม่มี- 

3.  ธุรกจิบริการส่ือโฆษณา (Advertising Business) 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี

ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลกัเพ่ือใหบ้ริการส่ือโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน  

ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์  อีจีว ีซีนีม่า เมกา ซีนีเพล็กซ์และอ่ืนๆทั้ง 7 แบรนด ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ

รวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์โบวล์  เมเจอร์คาราโอเกะ  บลูโอ ริทึมแอนด์โบวล์ และธุรกิจต่างๆท่ี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป 
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ถือหุ้นอยู ่เช่น สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท ์รวมถึงการใหบ้ริการทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์และใหบ้ริการทางการตลาด โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

การโฆษณาในโรงภาพยนตร์หรือปัจจุบันเรียกว่า Cinemedia จัดเป็นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหน่ึงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีนิยมของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี

กาํหนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านส่ือประเภทอ่ืนอย่างส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ หรือแผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงนวตักรรม

โฆษณา ใหม่ล่าสุดท่ีเรียกวา่ 4D Ads  ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอรรถรส มากข้ึน ส่ือต่างๆของบริษทัฯ เป็นการโฆษณาถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายในแนวกวา้ง (Mass Advertising) โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การขายและช่องทางการขายให้

หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนรวมทั้งจาํนวนโรงภาพยนตร์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการใน

ศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ และ โบวล่ิ์ง ของบริษทัฯ ในปี 2561 ทั้งส้ินกวา่ 35 ลา้นคน ส่งผลใหมี้ศกัยภาพในการเติบโตและ

แข่งขนัสูง 

การใหบ้ริการส่ือโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์  และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพลก็ซ์ อยูภ่ายใต้

การดูแลและบริหารงานของบริษทัเมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั  โดยเป็นลกัษณะการจา้งบริหารและมีการแบ่งส่วนรายรับค่า

โฆษณาระหวา่งเจา้ของโรงภาพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด  

 3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.1.1  บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) 

2. โฆษณาบนจอวดีีโอ (VDO Wall)  

3. โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได ้3 หนา้ (Tri Vision) บนผนงัหนา้โรงภาพยนตร์  

4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

7. โฆษณากลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 

8. โฆษณาส่ีมิติในโรงภาพยนตร์ 4D Ads 

9. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ 270 องศา (Screen X) 

10. Namimg Sponsor ตามโรงภาพยนตร์ท่ีจดัสร้างข้ึนแบบมีลกัษณะเฉพาะต่างๆ 

จากจาํนวนรูปแบบโฆษณาทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ของกลุ่มเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีเป็นส่ือท่ีนิยมและมียอดเงินโฆษณาสูง ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีบริษทัโฆษณาและ

บริษทัเจา้ของสินคา้สนใจเลือกและจดัสรรงบประมาณเพ่ือลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในส่ือยอดนิยมอย่างส่ือ

โทรทัศน์และส่ือวิทยุ ทั้ งน้ีเน่ืองจากจุดเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์สามารถคาดการณ์จาํนวนของผูรั้บส่ือ

โฆษณาหรือผูบ้ริโภคไดค้่อนขา้งชดัเจน อีกทั้งสามารถส่ือไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ  

 3.1.2  การทาํโปรโมช่ันภาพยนตร์ (Movie Promotion) 

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

เป็นผูส้นบัสนุนรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม  

2. การทาํโปรโมชัน่ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็นการทาํโปรโมชัน่นาํเสนอภาพยนตร์ให้กบัค่ายหนงั

อิสระ 

 3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นการให้บริการกบับริษทัเจา้ของสินคา้ทาํกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยกิจกรรมทาง

ตลาดในแต่ละคร้ังจะจดัข้ึนภายในพ้ืนท่ีของสาขาโรงภาพยนตร์ 

 3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 3.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

ในการขายส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยทุธ์การตลาดจะเนน้การนาํเสนอใหลู้กคา้บริษทัโฆษณาและ

บริษทัเจา้ของสินคา้เห็นว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมการใชจ่้ายซ้ือ

สินคา้เพ่ือความบนัเทิงอยา่งไม่จาํกดั ฐานอายคุ่อนขา้งกวา้งตั้งแต่วยัรุ่น วยัทาํงานและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มท่ีมี

ความสมํ่าเสมอในการเขา้มาใช้บริการจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน จากขอ้มูลรายได้โรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งสามารถ

ประเมินยอดจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ (Visitor) ภายในสาขาของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และมีความถ่ีในการเขา้มาใช้

บริการมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ทั้ งน้ีจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการแต่ละสาขาจะแปรผนัตามจาํนวนโรงภาพยนตร์ 

โบวล่ิ์ง และบริการอ่ืนๆ ในสาขา  

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่งเสริมการขายแบบโตต้อบสอง

ทาง (Interactive media) และ การทาํโฆษณาสินคา้ร่วมกับเจ้าของผลิตภณัฑ์ (Cross promotion) ซ่ึงสามารถทาํไดก้บัทุก

พ้ืนท่ีสาขาของ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และอีจีว ีอนัไดแ้ก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริเวณลานโบวล่ิ์ง หอ้งคาราโอเกะ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร  

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

บริษทัเจา้ของสินคา้ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

สาํหรับลูกคา้บริษทัโฆษณา การเขา้ถึงลูกคา้บริษทัใชว้ธีิ Direct Approach 

   

 3.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด 

จากขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านส่ือโรงภาพยนตร์และส่ือ

โฆษณาภายนอกอาคาร (Outdoor) ในปี 2561 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 1.05 แสนลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่า
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ก่อนหกัส่วนลดใหก้บัลูกคา้ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 กวา่ 4,000 ลา้นบาท ประมาณร้อยละ 3.91 โดยส่ือในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 

7.3 พนัลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 เติบโตเป็นอนัดบัสองรองจากส่ือโทรทศัน ์ ซ่ึงสะทอ้นถึงความนิยมของบริษทัโฆษณา

ในโรงภาพยนตร์ ในดา้นโอกาสการเขา้ถึงกลุ่มผูช้มสูงสุด    

ข. แนวโน้มการแข่งขัน 

เน่ืองดว้ยงบประมาณซ้ือส่ือโฆษณาของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ท่ีมีค่อนขา้งจาํกดัในแต่ละปี ทาํให้

การจดัสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทตอ้งมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ทาํใหแ้นวโนม้การ

แข่งขนั น่าจะออกมาในรูปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์หนัมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตร์ใหมี้ความทนัสมยัเพ่ือ

เพ่ิมความนิยม  แต่ทั้ งน้ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดก้า้วรุดหน้าอย่างโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ เน่ืองจาก

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็น Entertainment Complex และมีบริการท่ีมากกวา่โรงภาพยนตร์ มีสินคา้และบริการเพ่ือความบนัเทิง

หลากหลายชนิด พร้อมให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสาขา และมีพ้ืนท่ีภายในสาขาท่ีสามารถจดักิจกรรมทางการ

ตลาดได ้ทาํให้โอกาสในการสร้างและขยายฐานลูกคา้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกัษณะท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองดว้ยนโยบาย

การพฒันาท่ีไม่หยุดน่ิงทั้งการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการท่ีสมํ่าเสมอโดยคาํนึงถึงความตอ้งการและรสนิยมของ

ลูกคา้เป็นหลกั ทาํใหโ้อกาสในการแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เหนือกวา่คู่แข่งโดยเปรียบเทียบ 

 3.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 3.3.1  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์เพ่ือจาํหน่าย 

เป็นการใชท้รัพยากรเฉพาะท่ีมีอยูใ่นกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพ่ือจดักิจกรรมสร้างรายไดเ้ขา้บริษทัฯ  เช่น โรง

ภาพยนตร์ โบว์ล่ิง พ้ืนท่ีภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้ งระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 

,mobile application (Major App. ,MGEN App.) และจอ digital เพ่ือการโฆษณา เป็นตน้ 

 3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 

 4.  ธุรกจิให้บริการพื้นทีเ่ช่า (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดข้ึนและขยายตวัควบคู่ไปกบัการเปิดสาขา

ใหม่โดยการใหบ้ริการพ้ืนท่ีเช่ามีเป้าหมายเพ่ือสร้างความหลากหลายให้กบับริการภายในสาขา โดยการคดัเลือกประเภท

ร้านคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นสาํคญั  

 4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 4.1.1  พื้นทีใ่ห้เช่า 

ในปัจจุบนักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์เป็นเจา้ของ และบริหารพ้ืนท่ีเช่าใน 18 สาขา โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ภายในสาขาจะ

ถูกจดัสรรใชไ้ปเพ่ือกิจการภายในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง ส่วนท่ี

เหลือจะเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง และพ้ืนท่ีใหเ้ช่าเป็นร้านคา้ทัว่ไป รายละเอียดพ้ืนท่ีใหเ้ช่าในแต่ละสาขา เป็นดงัน้ี 

http://www.majorcineplex.com/
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เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ,พารากอน ซีนี

เพลก็ซ์ ,เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ 

และ อจีวี ี 

พื้นทีใ่ห้เช่า 

(ตรม.) 

Occupancy Rate 

(%) 
สิทธิการเช่า 

1.สาขาเมโทรโพลิส 21,961 100 ใหเ้ช่าช่วง 

2.สาขางามวงศว์าน แคราย 11,494 57 เจา้ของ 

3.สาขาสุขมุวทิ 6,649 95 เจา้ของ 

4.สาขารัชโยธิน* 2,889 100 เจา้ของ 

5.สาขารังสิต* 1,564 95 เจา้ของ 

6.สาขาออ้มใหญ่  1,150 75 ใหเ้ช่าช่วง 

7.สาขาสาํโรง 935 64 ใหเ้ช่าช่วง 

8.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 673 96 ใหเ้ช่าช่วง 

9.สาขาสยามพารากอน 374 84 ใหเ้ช่าช่วง 

10.สาขานครสวรรค ์ 190 67 ใหเ้ช่าช่วง 

11.สาขาพิษณุโลก 186 100 ใหเ้ช่าช่วง 

12.สาขาพระราม 2 133 79 ใหเ้ช่าช่วง 

13.สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 253 100 ใหเ้ช่าช่วง 

14.สาขาบางกะปิ 110 17 ใหเ้ช่าช่วง 

15.สาขาโลตสันวนคร 99 100 ใหเ้ช่าช่วง 

16.สาขาสมุย 89 96 ใหเ้ช่าช่วง 

17.สาขาเชียงใหม่ 30 100 ใหเ้ช่าช่วง 

18.สาขาเมกะบางนา 101 100 ใหเ้ช่าช่วง 

รวม 48,881 87  

หมายเหตุ * เฉพาะพ้ืนท่ีภายใตส้ญัญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า ซ่ึงมิไดโ้อนไปท่ีกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

พื้นทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

พื้นทีใ่ห้เช่า (ตรม.) 

(ไม่รวมพืน้ท่ีรายการระหว่างกัน) 

Occupancy Rate 

(%) 

1. สาขารัชโยธิน 8,531 89% 

2. สาขารังสิต 2,269 81% 
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พื้นทีเ่ช่าภายใต้การบริหารของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

พื้นทีใ่ห้เช่า (ตรม.) 

(ไม่รวมพืน้ท่ีรายการระหว่างกัน) 

Occupancy Rate 

(%) 

3. สาขารัชโยธิน อเวนิว 8,340 72% 

รวม 19,141 81% 

  

 4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า 

พ้ืนท่ีให้เช่าเปิดเป็นร้านคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี 

และร้านคา้เช่าท่ีทาํสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จากจาํนวนพ้ืนท่ี 48,881 ตารางเมตร ไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริการเสริมท่ีควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลกัๆ เช่นการให้บริการแสง

ไฟ ไอเยน็ และบริการพ้ืนท่ีส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บนัไดเล่ือน บริการระบบป้องกนัอคัคีภยั บริการทาํความสะอาด 

บริการรักษาความปลอดภยั และการใหบ้ริการท่ีจอดรถภายในสาขา 

 4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 4.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธ์การตลาด 

เน่ืองจากลกัษณะเด่นของพ้ืนท่ีให้เช่าอยูใ่นสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นกลยทุธ์การขายในตวัท่ีทาํ

ใหก้ารขายพ้ืนท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนตลอดมาในทุกสาขา ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้และจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายใน

สาขาเป็นประเด็นพิจารณาหลกัท่ีเจา้ของร้านคา้เลือกท่ีจะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ข. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ท่ีเช่าพ้ืนท่ีภายในสาขา จะตอ้งเป็นร้านคา้ระดบัแนวหนา้ท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่มีสินคา้และบริการ

ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นในประเภทนั้นๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการตกแต่งร้านคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ท่ีวางแนวไว ้โดยร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นพนัธมิตรท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่

สาขาแรกท่ีสุขุมวิท และด้วยความสัมพนัธ์อนัดีทาํให้การให้เช่าพ้ืนท่ีสําหรับสาขาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นไปอย่างราบร่ืน 

ประกอบกบัพ้ืนท่ีของเมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มีมากเหมือนพลาซ่าอ่ืนๆ ดว้ยการรักษาภาพลกัษณ์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่ีไม่

มุ่งหวงัทาํธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แต่เป็นการรักษาสมดุลการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าของอาคาร เพ่ือ

เสริมศกัยภาพของสินคา้ จึงสามารถรักษาระดบั Occupancy Rate ไดเ้กือบทั้งหมดทุกสาขา เน่ืองจากเป็นลูกคา้รายเดิมท่ี

ขยายสาขาไปพร้อมกบัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุก้ี ร้านแมคโดนลั ร้านแบลค แคน

ยอน และร้านหนงัสือบี ทู เอส เป็นตน้  
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ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดาํเนินการให้เช่าพ้ืนท่ีโดยผ่านทีมงานขายพ้ืนท่ี เขา้เสนอรูปแบบ และจุดเด่น

ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  โดยมีจาํนวนลูกคา้และฐานลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเป็นจุดขายสําคญั ประกอบกบั

ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นตรงเป้าหมายกลุ่มผูม้าใชบ้ริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของเจา้ของ

กิจการในการลงทุน นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัฯ ยงัมีการปรับพ้ืนท่ีบริเวณภายนอกอาคารโรงภาพยนตร์เมเจอร์สาขารัช

โยธิน ใหก้ลายเป็นแหล่งศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั มีการตกแต่งสถานท่ีให้เป็นแบบสไตลน์านาชาติ โดยใชช่ื้อวา่ Center Point 

@ Major Ratchayothin มีร้านคา้ ศูนยร์วมแฟชัน่ สถานเสริมความงาม ร้านอาหารมากกวา่ 200 ร้านคา้  และยงัมีลานกิจกรรม

อเนกประสงคก์ลางแจง้ ไวส้ําหรับจดักิจกรรม ตลาดนัดมือสอง หรือมินิคอนเสิร์ตอีกดว้ย แมใ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม 

2559 ไดมี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ซ่ึงโครงการคาดว่าจะเปิดให้ใชบ้ริการ

ภายในปี 2563 ในช่วงเวลาน้ียงัส่งผลให้รายไดข้องร้านคา้เช่าลดลง อยา่งไรก็ตามบริษทัคาดวา่เม่ือโครงการแลว้เสร็จ จะทาํ

ใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากพ้ืนท่ีเช่าเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ดว้ยความแตกต่างจากคู่แข่งในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ดว้ย

ประสบการณ์การเปิดสาขาท่ีผ่านมา แมว้า่จะมีบางสาขาท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยก์ารคา้และบางสาขาตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ ลูกคา้

พ้ืนท่ีเช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ยงัคงใหค้วามเช่ือมัน่ท่ีจะเปิดและขยายสาขาตามไปกบัสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ีภายในศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในวนัน้ียงัขาดแคลนและมีจาํนวนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงเร่ิมเกิดการลงทุน

ศูนยก์ารคา้ใหม่ข้ึนในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 

 4.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

   -ไม่มี- 

 5.  ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทส่ือภาพยนตร์ภายใตบ้ริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นการรวมกนัของธุรกิจ จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ผลิตภาพยนตร์ไทย และส่ือภาพยนตร์

ต่าง ๆ เพ่ือฉายผ่านโรงชั้นนาํของประเทศไทย พร้อมทั้งจาํหน่ายลิขสิทธิผา่นทางส่ือโทรทศัน์ในรูปแบบของ Free TV และ

ระบบ Pay TV ซ่ึงถือเป็นการรวมกนัตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า โดยธุรกิจดงักล่าวไดส่้งเสริมรายไดแ้ก่ธุรกิจหลกัของบริษทั  

 5.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจส่ือภาพยนตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการนาํเขา้ภาพยนตร์ และผลิตภาพยนตร์ เพ่ือจดัจาํหน่ายภายใน 

โรงภาพยนตร์ และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ในช่องทางโทรทศัน์  และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิในการจดั

จาํหน่ายภาพยนตร์จากผูผ้ลิตภาพยนตร์ และทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ควบคู่กนัไป 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 59  

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมส่ือภาพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ของโรงภาพยนตร์ท่ี

ขยายตวัเพ่ิมข้ึน รวมถึงส่ือทีวดิีจิตอล และส่ือออนไลนต์่างๆ ท่ีเกิดใหม่เพ่ือทดแทนส่ือวซีีดี และดีวดีีท่ีมีแนวโนม้จะปรับตวั

ลดลง ทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากและเร็วข้ึน ทาํให้บริษทัจัดจาํหน่ายภาพยนตร์มีการแข่งขนักันสูง ไม่ว่าจะเป็นการ

คดัเลือกภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บความนิยมเม่ือเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผน

การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ผลกระทบทางดา้นการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ยงัคงเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั เน่ืองจากมีการ

ลกัลอบวางจาํหน่ายอย่างแพร่หลาย ซ่ึงราคานั้นตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิมาก ดังนั้นรัฐบาลไดมี้นโยบาย

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งเคร่งครัดมากยิง่ข้ึน โดยรัฐบาลไดป้ระชุมมีมติใหต้ั้งศูนยป์ฎิบติัการป้องปรามการละเมิด 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ (ศปช.) เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มาร่วม ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

(ปอศ.) เพ่ือดาํเนินการปราบปรามสินคา้ละเมิดลิขสิทธิอย่างเด็ดขาด ในส่วนของบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ไดร่้วมกบั     

กรมทรัพสินยท์างปัญญาเปิดช่องทางให้ผูบ้ริโภคแจง้ขอ้มูลผูล้ะเมิดลิขสิทธิทางปัญญาผ่านทางเวปไซด์และโทรศพัทข์อง

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และเน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบั ผูผ้ลิต

ภาพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภาพมีจาํนวนผูข้ายนอ้ยรายและภาวะการแข่งขนัในตลาดผลิตภาพยนตร์ไม่สูงมาก ส่งผลต่อแนวโนม้

ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ให้ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามไปดว้ย บริษทั เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของแนวโน้มธุรกิจภาพยนต์ไทย ดงันั้นจึงจดัตั้งบริษทั เอ็มเทอร์ต้ีไนท์ สตูดิโอ จาํกดั 

(M39)  บริษทั เอ็ม ทาเลน้ท ์จาํกดั (เปล่ียนช่ือจาก บริษทั ทาเลนท ์วนั จาํกดั)  และบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีสร้างภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพป้อนเขา้สู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมรายไดท่ี้มัน่คงใหบ้ริษทัต่อไป 

  

 5.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (3) ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 60  

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทัมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานได้

ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากการพึง่พาภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉาย 

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผูฉ้ายภาพยนตร์จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายค่อนขา้งสูง หาก

บริษทัไม่สามารถหาภาพยนตร์เพ่ือนาํมาฉายในโรงภาพยนตร์ได ้ส่งผลให้บริษทัสูญเสียรายได ้ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัท่ี

สาํคญัในการก่อให้เกิดรายไดข้องธุรกิจ โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์จะข้ึนอยูก่บัจาํนวนภาพยนตร์ท่ีเขา้

ฉาย และระดบัความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเร่ือง อยา่งไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายภาพยนตร์อนัดบั

แรก และมีความสาํคญัสูงท่ีสุด เจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์ จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์ เพ่ือ

เป็นใบเบิกทางในการจัดจําหน่ายในช่องทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้ นการทําธุรกิจระหว่าง

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ ผูผ้ลิตภาพยนตร์ และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ จึงมีลกัษณะเก้ือกูลกัน ทั้ งน้ีเพ่ือ

เป้าหมายการเติบโตของทั้งสองธุรกิจร่วมกนัทาํใหค้วามเส่ียงในการพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ลดนอ้ยลง  

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 702 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขาย 

ตัว๋ภาพยนตร์แต่ละเร่ือง) ซ่ึงถือเป็นผูน้าํตลาดอนัดบั 1 นบัเป็นการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของบริษทักบัเจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่าย

ภาพยนตร์มากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร์และทาํการตลาดผา่นบริษทั เอม็ พิคเจอร์ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยงัไดส้นบัสนุนการผลิตและพฒันาภาพยนตร์ไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มาก

ข้ึนจากบริษทัในเครือและพนัธมิตรท่ีมีความชาํนาญ ทาํให้บริษทัลดความเส่ียงในการพ่ึงพาภาพยนตร์จากผูจ้ดัจาํหน่าย

ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาท่ีไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยกัษจ์ากฮอลลีวูด้เขา้ฉายในประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจระยะยาวกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลิตภาพยนตร์และผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จะตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น 

บริษทัจะทาํความตกลงกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ตั้งแต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้ ทาํให้บริษทัสามารถบริหาร

จดัการความเส่ียงทางดา้นน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้น ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีฐานะเป็นผูน้าํใน

วงการทั้งในดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลกัษณ์ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด และห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

เพ่ือขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมทุกระดบัความตอ้งการ แต่การเพ่ิมข้ึนของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่ง 

ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาทิเช่น สัดส่วนรายได้ลดลง ,เกิดการเปรียบเทียบทั้ งในเชิง

สภาพแวดลอ้มและการบริการ เป็นตน้ บริษทัตระหนกัดีถึงการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

สร้างและรักษาฐานลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดท่ีต่อเน่ืองและนําเสนอบริการเพ่ือความบันเทิงท่ีมากกว่า 

                                           

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

ศกัยภาพการแข่งขนัของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์   โดดเด่นกวา่โรงภาพยนตร์อ่ืน 

ในอีกดา้นหน่ึงคู่แข่งท่ีสําคญัของธุรกิจโรงภาพยนตร์คือ ส่ือออนไลน์ ทั้ งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  ซ่ึงอาจ

สร้างผลกระทบต่อรายไดแ้ละการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นนยัสาํคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการท่ี

นาํเสนอในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ทาํใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดรั้บความบนัเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพ่ือ

ชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีในดา้นการปราบปรามส่ือผิดกฎหมายดงักล่าว รัฐบาลทุกชุดไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัญหาน้ี ดว้ยการ

ดาํเนินมาตรการเร่งปราบปรามอยา่งเขม้งวดและมีความคืบหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม มีผลทาํใหส่ื้อผิดกฎหมายลดลงเป็นอยา่ง

มาก  

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ 

ในปี 2562 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมประมาณ 70-80 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิม

ใหส้วยงาม และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ คาดวา่จะใชป้ระมาณ 500 ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ การ

นาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน อาจส่งผลให้บริษทัตอ้งเล่ือน

ระยะเวลาการเปิด หรือมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนจากตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ดว้ยประสบการณ์ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้

บริษทัมีระยะเวลาคุม้ทุน (Payback Period) โดยเฉล่ียประมาณ 3-4 ปีสําหรับกรณีสาขาและมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ

โครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซ่ึงเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study)  

ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ท่ีมีการวางแผนกาํหนดทาํเลท่ีตั้งบนทาํเลทองในเขตพ้ืนท่ี

แหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยั ใจกลางเมือง ใกลส้ถานศึกษาและสถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ และมีความสะดวกใน

การใชบ้ริการ ทาํให้ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจว่าจะสามารถนําความสําเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่ม

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

อยา่งไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาด บริษทัก็จะพิจารณาปรับเพ่ิมหรือลดจาํนวนโรงภาพยนตร์ 

ปรับจาํนวนเลนโบวล่ิ์ง  ปรับจาํนวนพ้ืนท่ีเช่า หรือปรับค่าเช่าพ้ืนท่ี ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่

ทุกแห่งจะใชม้าตรการเดียวกนัน้ีในการพิจารณาและดาํเนินงานจากการร่วมลงทุนกบับริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ 

จาํกดั (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินคา้และห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ ยงัช่วยให้บริษทัทราบถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูงและบุคคลากรทีม่คีวามชํานาญเฉพาะด้าน 

เน่ืองดว้ยกิจการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการดว้ยทีมงานบริหารของนาย

วชิา พลูวรลกัษณ์ ผูก่้อตั้งกิจการ เสมือนวา่กิจการตอ้งพ่ึงพาช่ือเสียงและประสบการณ์ของผูก่้อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริษทัอาจมี

ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูก่้อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัลงหรือออกจากการเป็นผูบ้ริหารในกิจการ จะส่งผลให้

เสียความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ และสูญเสียความเช่ือมัน่ในบริษทั ทาํให้ส่งผลกระทบกบัรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึง

ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปไดย้ากมากเม่ือพิจารณาถึงความเป็นเจา้ของและความผูกพนัท่ีนายวิชา พูลวรลกัษณ์ ไดส้ร้าง

กิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา และมีความตั้งใจท่ีจะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะ

ของผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งซ่ึงยงัผูกพนักบัธุรกิจอย่างลึกซ้ึง  หรือการขาดผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ไป  บริษัทจึงได้จัดทาํแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีสําคญั 
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(Succession Plan) เพ่ือกาํหนดแนวทางการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง(Successor) โดยกาํหนดตาํแหน่งท่ีสาํคญัภายในบริษทั

ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินและขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้งกาํหนดคุณลกัษณะและความสามารถท่ีจาํเป็นของ

ตาํแหน่งสาํคญันั้นๆ จึงส่งผลใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการความเส่ียงทางดา้นน้ีได ้

 

ความเส่ียงทางด้านอคัคภีัย 

บริษทัอาจมีความเส่ียงเก่ียวกบัอคัคีภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดดาํเนินการ ทาํให้สูญเสียรายได ้อย่างไรก็ตาม

บริษทัไดมี้การทาํสัญญาเอาประกนัครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะและมีเง่ือนไขปกติของธุรกิจโดยได้

รวมถึงการประกนัภยัดา้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงินท่ีพอเพียงแก่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น ทรัพยสิ์น และรายไดท่ี้สูญเสีย

จากการหยดุดาํเนินการ ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายบุคคลท่ี 3 ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯยงัจดัการซอ้มดบัเพลิงเป็นประจาํทุกปี 

โดยไดรั้บคาํแนะนาํและช่วยเหลือจากตาํรวจดบัเพลิงท่ีมาสาธิตวธีิการเป็นประจาํ 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ 

สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทับา้ง เช่น 

ผูเ้ขา้ชมลดลง รายไดล้ดลง แต่มิไดมี้นยัสําคญั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงให้ความสําคญักบันโยบายรักษาความปลอดภยั

อยา่งรัดกุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดยงัคงถูกนาํมาใชเ้พ่ือเป็นการป้องกนัและลด

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุวุน่วายต่างๆในสาขาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบั

เหตุต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวธุและกลอ้งวงจรปิดเพ่ิมเติมในทุกสาขาของบริษทั เพ่ือ

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยแีละโลกดิจิตอลมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา บริษทัจึงมีการปรับตวัใหท้นัตามเทรนด ์และ

พฒันานวตักรรมเพ่ือต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขนัท่ีรวดเร็วและรอบดา้น เพ่ือให้บริษทัมีศกัยภาพสูงข้ึนช่วยเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในกระบวนการดาํเนินงาน รองรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ อีกทั้งการพฒันาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถตอบ

โจทยผ์ูบ้ริโภค และยงัเป็นกลไกในการพฒันาองคก์รท่ีสําคญั ช่วยลดตน้ทุนและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ือสามารถ

ให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีกทั้งความเส่ียงใน

การเผชิญภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีนบัวนัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน มีวิวฒันาการท่ีซบัซอ้นข้ึน ส่งผลกระทบท่ีมีความรุนแรงและ 

เป็นวงกวา้งมากข้ึน หากบริษทัไม่มีการปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง หรือไม่มีการบริหาร จดัการความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเพียงพอ อาจนาํไปสู่ความเส่ียงดา้นอ่ืนท่ีสาํคญัดว้ย ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการทางการเงิน รวมทั้ งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ภาพลกัษณ์ 

ช่ือเสียงของบริษทั 

บริษทัจึงมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดความเส่ียงใน

การปฏิบติังานระบบสารสนเทศ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัมีนโยบายในเร่ืองของการควบคุม กาํหนดผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลต่างๆของ

บริษทั 

2. บริษทัมีมาตรการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เช่น กาํหนดให้ทดสอบ System 

software เก่ียวกับการรักษาความปลอดภยั ประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไปก่อนติดตั้ง และหลงัจากการแก้ไขหรือ
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บาํรุงรักษา ไดมี้การ Monitor การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ตลอด 24 ชัว่โมง มีระบบแจง้เตือนไปยงั

ผูดู้แลระบบในกรณีเคร่ืองแม่ข่ายมีการทาํงานท่ีผิดปกติ 

3. การบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network) ได้แก่ มีการพฒันาระบบป้องกันและ

ตรวจสอบการใชง้านระหวา่งเครือข่ายภายในและภายนอก มีมาตราการในการเฝ้าระวงัการใชง้านในลกัษณะท่ีผิดปกติ โดย

กาํหนดบุคคลากรรับผิดชอบท่ีชดัเจน  

4. มาตรการสาํรองขอ้มูล ไดแ้ก่ 

• กาํหนดใหมี้กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบติัการในการสาํรองขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

• กาํหนดใหมี้ศูนยส์าํรอง เพ่ือเก็บขอ้มูลในกรณีฉุกเฉิน ลดความเส่ียงขอ้มูลสูญหาย ในกรณีศูนยข์อ้มูล 

หลกัเกิดขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัภยัต่างๆ มีการทดสอบเรียกคืนขอ้มูลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. มาตรการประเมินและจดัการความเส่ียงระบบท่ีให้บริการ โดยกาํหนดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อระบบ

สารสนเทศ และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ กาํหนดแผนงานจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และแผนการดาํเนินงาน 

6. มาตรการควบคุมการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงแกไ้ขระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผล  ไดแ้ก่ 

• กาํหนดใหเ้อกสารสาํหรับควบคุม การแกไ้ข เปล่ียนแปลง ในกระบวนการประมวลในระบบสารสนเทศ  

โดยขอ้มูลและอุปกรณ์ตอ้งมีการรับรองจากผูมี้อาํนาจก่อนไดรั้บการปฏิบติั 

• ผูท่ี้รับผิดชอบควบคุมการเปล่ียนแปลง จะตอ้งทาํแผนงาน อธิบายทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง แผนการทดสอบ 

หลงัการเปล่ียนแปลง และแผนการนาํค่าพารามิเตอร์เดิมหรืออุปกรณ์เดิมก่อนการเปล่ียนแปลงกลบัเขา้มาใชง้าน ในกรณี

การเปล่ียนแปลงไม่สาํเร็จ 

 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการคาดการณ์ของบริษทั บริษทัไดมี้การจดัทาํแผนความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพ่ือนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ี 

บริษทัจะนาํมาปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดทุ้กสถานการณ์ และอยา่งทนัท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 สิทธิการเช่าทีด่นิ 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

สุขมุวทิ 1. เช่าระยะเวลา 28 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. เช่าระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2567 5.25 

งามวงศว์าน-แคราย เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วนั ส้ินสุดปี 

2573 

14.40 -ไม่มี- 

4.2 อาคาร 

สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 111.46 -ไม่มี- 

รัชโยธิน 1. รัชโยธิน เรียลต้ี 0.13 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์รัชโยธิน เรียลต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต 1. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 0.04 -ไม่มี- 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล,์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพ

เพอร์ต้ี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 379.99 -ไม่มี- 

4.3 สิทธิการเช่าพื้นทีใ่นอาคาร 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

สาํนกังานใหญ ่ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2581 33.31 -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

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

ป่ินเกลา้ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2573  

(เพชรป่ินเกลา้)  

28.62 -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 14 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บางนา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พระราม 3 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พระราม 2 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 6 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นนทบุรี อยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญา -ไม่มี- -ไม่มี- 

สาํโรง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีราชา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 17 ปี ส้ินสุดปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงใหม่ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุด ปี 2563 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หวัหิน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สมุย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พิษณุโลก เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2564          -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 26 ปี ส้ินสุดปี 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั 

นครศรีธรรมราช 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 7 ปี  ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รัชโยธิน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รังสิต เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กระบ่ี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2565          -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมโทรโพลิส เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี  2565  

(พ้ืนท่ีเช่า) 

33.62 -ไม่มี- 

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

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

พาราไดซ์ พาร์ค เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

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

โลตสั ศาลายา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566  -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เพชรบูรณ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอน บางแค เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 29 ปี ส้ินสุดปี 2566 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลป่ินเกลา้ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนั

สมุทรปราการ 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดาหาร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ซีคอนศรีนครินทร์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อมตะนคร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2567 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พรอมานาด เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุบลราชธานี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2568 3.30 -ไม่มี- 

โคราช เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เชียงราย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

ขอนแก่น เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บางกะปิ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2569 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัเพชรบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสุโขทยั เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนักาํแพงเพชร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อุดรธานี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

นครศรีธรรมราช เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

พทัยา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2570 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ชลบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2570  -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล 

อุบลราชธานี 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัล เฟลติวลั 

เชียงใหม่ 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 

หาดใหญ่ 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สระบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 18 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ธญับุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อยธุยา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571              -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสับา้นโป่ง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2571 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรบินสนัชยัภูมิ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ท๊อปพิจิตร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 12 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสับางใหญ่ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พงังา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2572 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี  2572 3.69 -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวลิล ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

เซ็นทรัลสมุย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี มหาชยั เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กาํแพงเพชร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสับางปะกอก เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 13 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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อยธุยาซิต้ีปาร์ค เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิมาย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสยั เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสั

ประจวบคีรีขนัธ์ 
เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัสตูล เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัท่าทอง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีจนัทบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปีส้ินสุดปี 2574 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สยามพารากอน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2574  

(โรงภาพยนตร์) 

92.35 -ไม่มี- 

 (โรงภาพยนตร์ IMAX) 13.88 -ไม่มี- 

  (โบวล่ิ์ง) 30.74 -ไม่มี- 

เอสพลานาด เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2574 (โรง

ภาพยนตร์) 

56.15 -ไม่มี- 

  (โบวล่ิ์ง) 16.58 -ไม่มี- 

โลตสัสามพราน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัยโสธร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิจิตร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันครปฐม เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2575 -ไม่มี- -ไม่มี- 

สหไทย ทุ่งสง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพทัลุง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัอู่ทอง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสักาํแพงแสน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพิบูลมงัสาหาร เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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โลตสัโคกสาํโรง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัศรีสะเกษ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัราชบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

อศัวรรณหนองคาย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัอุตรดิตถ ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัพล เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัมาบตาพดุ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สิชล เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 17 ปี ส้ินสุดปี 2576 12.32 -ไม่มี- 

โลตสัแม่สอด เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันครสวรรค ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัหนองบวัลาํภู เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสัแกลง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2576 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

โลตสัสุพรรณบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2577 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 101.00 -ไม่มี- 

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

โลตสัขอนแก่น1 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

สามเสน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปีส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เพชรเกษม เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2578 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสมุทรปราการ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

พะเยา เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โลตสันาดี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บลูพอร์ต หวัหิน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 51.24 -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบา้นไผ ่ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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แจ่มฟ้า ลาํพนู เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2579 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีร้อยเอด็ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุพรรณบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 24 ปี ส้ินสุดปี 2580 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ศรีพงษพ์าร์ค 

อุตรดิตถ ์

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2581 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ไชยแสง สิงห์บุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เกตเวย ์บางซ่ือ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ที.เอม็.เค. กาญจนบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีนครพนม เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีศรีมหาโพธิ

(ปราจีนบุรี) 

เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2582 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

บ๊ิกซีอุดรธานี1 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

เมกา ซีนีเพลก็ซ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 28 ปี ส้ินสุดปี 2583 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีราชบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีระนอง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบุรีรัมย ์ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํปาง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํพนู เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2584 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีโคราช 2 เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีปทุมธานี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวงันํ้ าเยน็ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบา้นดุง เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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บ๊ิกซีด่านขนุทด เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีท่าตะโก เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุวรรณภูมิ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวเิชียรบุรี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2585 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุโขทยั เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีพงัโคน เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีคาํตากลา้ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีชยัภูมิ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสตัหีบ เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีหนองบวั เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีหนองก่ี เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 -ไม่มี- -ไม่มี- 

ไอคอน ซีเนคอนิค เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2586 95.42 -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาดยาว เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2587 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีเชียงราย เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดปี 2587 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บ๊ิกซีนํ้ ายนื เช่าพ้ืนท่ีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2590 4.61 -ไม่มี- 

4.4 อุปกรณ์ 

4.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบดว้ย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งาน

เกา้อ้ี งานสเตเดียมยกระดบัพ้ืน งานระบบเสียง เคร่ืองฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงภาพยนตร์ มีมูลค่าตาม

บญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 4,912 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พระราม 3 เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เชียงใหม่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บางนา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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บางกะปิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พาราไดซ์ พาร์ค เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พระราม 2 เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

นนทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ฉะเชิงเทรา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เพชรเกษม เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

หวัหิน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แจง้วฒันะ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เอสพลานาด เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สาํโรง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ชลบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ศาลายา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ธญับุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสับา้นโป่ง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ศรีนครินทร์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สามเสน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เชียงราย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล พิษณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีจนัทบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

นครศรีธรรมราช เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีร้อยเอด็ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สุขมุวทิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สมุย เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

พิษณุโลก เจา้ของ / บริษทัฯ  -ไม่มี- 

กระบ่ี เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

เพชรบูรณ์ เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นวนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

อมตะนคร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

บ๊ิกซีมหาชยั เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

กาํแพงเพชร เจา้ของ / บริษทัฯ   -ไม่มี- 

โลตสั นครสวรรค ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล อุบลราชธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั หนองบวัลาํภู เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สกลนคร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะสกาย อยธุยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี สุพรรณบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั แกลง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 

เชียงใหม่ 

เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนั สระบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั 

หาดใหญ่ 

เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั สุพรรณบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั บางใหญ่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซี นครพนม เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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บ๊ิกซีศรีมหาโพธิ

(ปราจีนบุรี) 

เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พงังา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัมุกดาหาร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัร้อยเอด็ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัสมุทรปราการ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลระยอง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีน่าน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สหไทย สุราษฏธ์านี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลเวสเกตต ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลสมุย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัขอนแก่น 1 เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เดอะ พรอมานาด เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เซ็นทรัลอีสวลิล ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลพบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีราชบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

พะเยา เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีระนอง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสตูล เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสันครปฐม เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสันาดี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบุรีรัมย ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บลูพอร์ต หวัหิน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํปาง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพยคัฆภูมิพิสยั เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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บ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบา้นไผ ่ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัจะนะ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

แจ่มฟ้า ลาํพนู เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสิชล เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัประจวบคีรีขนัธ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสามพราน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัเพชรบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีโคราช เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีปทุมธานี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัสุโขทยั เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัยโสธร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีด่านขนุทด เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวงันํ้ าเยน็ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนักาํแพงเพชร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุวรรณภูมิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพิจิตร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ท็อปส์พิจิตร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีวเิชียรบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสุโขทยั เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สหไทย ทุ่งสง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสั พทัลุง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีพงัโคน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีชยัภูมิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสตัหีบ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 
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โลตสัอู่ทอง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีหนองบวั เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสักาํแพงแสน เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพิบูลมงัสาหาร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัโคกสาํโรง เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัศรีสะเกษ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีหนองก่ี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัราชบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

อศัวรรณ หนองคาย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาดยาว เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โอเช่ียนชุมพร เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ไชยแสง สิงห์บุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัอุตรดิตถ ์ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

เกตเวย ์บางซ่ือ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ไอคอน ซีเนคอนิค เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โรบินสนัชยัภูมิ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสับางปะกอก เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัพล เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีเชียงราย เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

โลตสัมาบตาพดุ เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

ที.เอม็.เค. กาญจนบุรี เจา้ของ / บริษทัฯ -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / สยาม ซีนีเพลก็ซ์ -ไม่มี- 

กรุงเทพ ไอแมกซ์ เจา้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์  -ไม่มี- 

ศรีราชา เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ซีคอน เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 
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สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

ซีคอนบางแค เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โคราช เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โลตสั ขอนแก่น เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โลตสั แม่สอด เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

ไดอาน่า หาดใหญ่ เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

บ๊ิกซีสมุทรปราการ เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โลตสัท่าทอง เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์ -ไม่มี- 

โลตสั สงขลา เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสั นครศรีธรรมราช เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีอุดรธานี 1 เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัสุราษฏร์ธานี เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

อยธุยา ซิต้ีปาร์ค เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

โลตสัพิมาย เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีลาํพนู เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีนํ้ ายนื เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีบา้นดุง เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีท่าตะโก เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีคาํตากลา้ เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

บ๊ิกซีหนองบวั เจา้ของ / อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์  -ไม่มี- 

*
 บริษทัไม่มีภาระผกูพนักบับริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเมนท ์จาํกดั เร่ืองการเช่าเคร่ืองฉาย ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2561 
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4.4.2 อุปกรณ์โบว์ลิง่  ห้องคาราโอเกะ และลานสเกต็นํา้แขง็ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโบวล่ิ์งประกอบดว้ย อุปกรณ์โบวล่ิ์ง และเคร่ืองตกแต่ง มีมูลคา่ตามบญัชี ณ 

31 ธนัวาคม 2561 รวมจาํนวน 442 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสิทธิ/ผูถื้อกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รัชโยธิน เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

รังสิต เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

อุดรธานี เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

สยามพารากอน เจา้ของ / เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เอสพลานาด เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เมกาซีนีเพลก็ซ์ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

พทัยา เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั เชียงใหม่ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

เซ็นทรัล เฟลติวลั หาดใหญ่ เจา้ของ /เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป -ไม่มี- 

*สาขาแจง้วฒันะ ปิดดาํเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 และสาขาชลบุรี ปิดดาํเนินการตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2561 

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท์ บันไดเล่ือน และอาคารท่ีจอดรถด้วย มีมูลค่าตามบัญชี ณ  

31 ธนัวาคม 2561 รวมจาํนวน  876 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้ก่ 

ธุรกิจ มูลค่าตามบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

โรงภาพยนตร์ 751 -ไม่มี- 

โบวล่ิ์ง คาราโอเกะและไอซ์สเก็ต 40 -ไม่มี- 

พ้ืนท่ีเช่า 85 -ไม่มี- 
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สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าทีด่นิ/อาคาร 

1.สาขาสุขุมวทิ 

ฉบบัท่ี 1   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักลู, นายชาญวฒิุ โพธิรัตนงักรู, นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, 

นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักรู, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ,์ และ

นางกณัณิกา วโิรจน์วธัน์   

ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

วนัท่ีทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567 

รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ตาํบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพ้ืนท่ี 1-0-76 ไร่ 

หมายเหต ุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสญัญาน้ีเลิกกนัไปไม่วา่

ดว้ยเหตุใดก็ตาม 

ฉบบัท่ี 2   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรัตนงักลู (ผูท้รงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวฒิุ โพธิรัตนงักรู,  

นางสุภาวรรณ รัตนมงัคละ, นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภทัร โพธิรัตนงักรู, 

นางกณัณิกา วโิรจน์วธัน์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

วนัท่ีทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัท่ี 5 มิถุนายน 2539 – 4 มิถุนายน 2567 

รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ตาํบลพระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพ้ืนท่ี 1-1-83 ไร่ 

หมายเหต ุ : ส่ิงปลูกสร้างอาคารจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสญัญาน้ีเลิกกนัไปไม่วา่

ดว้ยเหตุใด 

ฉบบัท่ี 3   

ผูใ้หเ้ช่า : ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จาํกดั โดยนายฉายศิลป์  เช่ียวชาญพิพฒัน์ กบันางอุรุวรรณ  

ชูทรัพย ์  

ผูเ้ช่า : บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

วนัท่ีทาํสญัญา : 9 มกราคม 2547 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 20 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า วนัท่ี 5 เมษายน 2547 – 4 เมษายน 2567 

รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 7584 ,7586,7587,7394 เน้ือท่ี 3 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ แขวงพระ

โขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

2.สาขางามวงศ์วาน-แคราย 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก–ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั   

ผูเ้ช่า : เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี 

วนัท่ีทาํสญัญา : 24  มีนาคม 2551 
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ระยะเวลาสญัญาเช่า : 21 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัจากวนัท่ี 28 ตุลาคม 2551 

รายละเอียดท่ีดินเช่า : โฉนดเลขท่ี 1995 เลขท่ีดิน 4  และ โฉนดเลขท่ี 213114 เลขท่ีดิน 5 ตาํบลบางซ่ือ 

อ.เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   

ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 

3.สาขารัชโยธิน 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 1839 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา :  26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  

เน้ือท่ี : 10,969.84 ตรม.(โรงภาพยนตร์) / 4,651.61 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

4.สาขารังสิต 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 

ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 

ท่ีตั้ง : 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  

เน้ือท่ี : 8,477 ตรม.(โรงภาพยนตร์) / 3,922 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

5.สาขาป่ินเกล้า  

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถือหุน้โดยคุณสมเวยีง พลูวรลกัษณ์ มารดา คุณวชิา 

พลูวรลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัทั้งน้ีคุณสมเวยีงไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั

ฯ ) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา : 1 เมษายน 2548 

ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัใหเ้ปิดบริการ 

เน้ือท่ี : 5,311.45 ตรม. (โรงภาพยนตร์) / 2,357.43 ตรม.(โบวล่ิ์ง) 

6.สาขาเชียงใหม่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 2 ถนนมหิดล 252-252/1 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ถนนววัลาย ตาํบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

ระยะเวลาสญัญา : 3 ปี / 10 มีนาคม 2560- 9 มีนาคม 2563   

เน้ือท่ี : 5,244 ตรม. 
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7.สาขาพระราม 3 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั เซ็นทรัล

พฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : ชั้น 7-8 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 

ระยะเวลาสญัญา : 9 ปี / 1 พฤษภาคม 2561-30 เมษายน 2570 

เน้ือท่ี : 6,530 ตร.ม. 

8.สาขาบางนา 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เซ็นทรัลเพลยแ์ลนด ์จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 1091 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ี บางนา ชั้น 6 หมู่ท่ี 12 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

ระยะเวลาสญัญา : 1 ปี / 27 กรกฎาคม  2561-26 กรกฎาคม 2562 

เน้ือท่ี : 5,928 ตรม. 

9.สาขาบางกะปิ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 3109  อาคารโลตสั ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว คลอง

จัน่ บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

ระยะเวลาสญัญา : 24 ปี / 4 ตุลาคม 2545-3 ตุลาคม 2569 

เน้ือท่ี : 6,685 ตรม. 

10.สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารพาราไดซ์ พาร์ค  

ระยะเวลาสญัญา : 12 ปี 5 เดือน/ 1 มกราคม 2553-31 พฤษภาคม 2566 

เน้ือท่ี : 5,523 ตรม. 

11.สาขาพระราม 2 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทลโกรท โดย บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 128 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

ระยะเวลาสญัญา : 6 ปี / 5 ธนัวาคม 2561 - 4 ธนัวาคม 2567 

เน้ือท่ี : 5,175 ตรม. 
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12.สาขานครสวรรค์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นิภาพรพฒัน์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 320/11 อาคารศูนยก์ารคา้ว-ีสแควร์ พลาซา ชั้น 3  ถนนสวรรคว์ถีิ 

ตาํบลปากนํ้ าโพ  อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 

ระยะเวลาสญัญา : 14 ปี / 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2576 

เน้ือท่ี : 6,952 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : เม่ือครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปีโดยตอ้งมี หนงัสือแจง้ต่ออายสุญัญาไม่นอ้ย

กวา่ 3 เดือนก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 

13.สาขานนทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.กรุงสยามเซ็นเตอร์ววิ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 5/81  อาคารศูนยก์ารคา้ริเวอร์มอลลพ์ล่าซ่า ชั้น 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงคราม  

ต.สวนใหญ่  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 14 สิงหาคม 2546 – 13 สิงหาคม 2561 (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญา) 

เน้ือท่ี : 4,566 ตารางเมตร 

14.สาขาฉะเชิงเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 9/2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชิงเทรา ชั้น1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

ระยะเวลาสญัญา : 24 ปี 10 เดือน / 1 เมษายน 2547 – 31 มกราคม 2572 

เน้ือท่ี : 6,868 ตารางเมตร 

15.สาขาอุดรธาน ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เซ็นทรัลเวลิด์ ( สาขาอุดรธานี) 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 

ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั 

ท่ีตั้ง : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 27 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2570 

เน้ือท่ี : 6,330 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,550 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 

16.สาขาแฟช่ัน ไอส์แลนด์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมู่ท่ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคนันายาว  

กรุงเทพมหานคร 
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ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี / 30 มีนาคม 2558 – 29 มีนาคม 2568  

เน้ือท่ี : 7,924.75 ตารางเมตร 

17.สาขาหัวหนิ  

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อาคารศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ ชั้นท่ี 3 ถ.เพชรเกษม  

ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  18 กมุภาพนัธ์ 2549 – 17 กมุภาพนัธ์ 2564 

เน้ือท่ี : 3,967 ตารางเมตร  

18.สาขาสมุย 

  ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 1/7 หมู่ท่ี 6 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมุย ชั้น 1 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบ่อผดุ  

อ.เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 84320 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  5 พฤษภาคม 2549 – 4 พฤษภาคม 2564 

เน้ือท่ี : 2,046 ตารางเมตร 

19.สาขาแจ้งวฒันะ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 หมู่ท่ี 1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ระยะเวลาสญัญา : 12 ปี  /  7 กรกฎาคม 2550 – 31 ธนัวาคม 2562   

เน้ือท่ี : 4,753 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิด

ดาํเนินการปี 2550) 

20.สาขาพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชั้น 1,2 

หมู่ท่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั ตาํบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  

65000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  15 กนัยายน 2549 – 14 กนัยายน 2564 

เน้ือท่ี : 1,715 ตารางเมตร 

21.สาขาเอสพลานาด 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  
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ท่ีตั้ง : 99 อาคารเอสพลานาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

ระยะเวลาสญัญา : 24 ปี 7 เดือน  /  14 ธนัวาคม 2549 – 4 สิงหาคม 2574  

เน้ือท่ี : 10,325 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) , 828.20 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดําเนินการ 14 ธันวาคม 2549 ธุรกิจโบว์ล่ิงเปิด

ดาํเนินการ 25 กมุภาพนัธ์  2550 

22.สาขาสําโรง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. อิมพีเรียล พลาซ่า จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี1 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลสาํโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10270 

ระยะเวลาสญัญา : 3 ปี /  1 พฤศจิกายน 2558-31 มีนาคม 2562 

เน้ือท่ี : 10,823.82 ตารางเมตร 

23.สาขาพทัยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

ผูเ้ช่า – โรงภาพยนตร์ :  บริษทัฯ  

ผูเ้ช่า – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 

ท่ีตั้ง : 399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  11 สิงหาคม 2550 – 10 สิงหาคม 2570   

เน้ือท่ี : 4,735 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) / 2,410 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 

11 สิงหาคม 2550 

24.สาขาชลบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า – โรงภาพยนตร์ :  บริษทัฯ  

ผูเ้ช่า – โบวล่ิ์ง :  บจก. เมเจอร์ โบวล์ กร้ป 

ท่ีตั้ง : 49/1 หมูท่ี่ 3 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี 20000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  11 ตุลาคม 2550 – 10 ตุลาคม 2570   

เน้ือท่ี : 4,184.12 ตารางเมตร(โรงภาพยนตร์) /1,450 ตารางเมตร(โบวล่ิ์ง) 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิ์งเปิดดาํเนินการ 

20 ตุลาคม 2550 

25.สาขากระบี ่

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 191 อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 2 หมู่ท่ี 12  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี  81000 
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ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  5 ธนัวาคม 2550 – 4 ธนัวาคม 2565 

เน้ือท่ี : 3,065 ตารางเมตร 

26.สาขาศาลายา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 99/14 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศาลายา ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ต.บางเตย  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  25 มกราคม 2551 - 24 มกราคม 2566 

เน้ือท่ี : 2,546 ตารางเมตร 

27.สาขาอยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 80 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี สาขาอยธุยา ชั้นท่ี 2 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 28 กมุภาพนัธ์ 2551 - 27 กมุภาพนัธ์ 2571 

เน้ือท่ี : 3,415 ตารางเมตร 

28.สาขาเพชรบูรณ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 929 หมู่ท่ี 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาเพชรบูรณ์ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง อ.เมือง

เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 25 เมษายน 2551-24 เมษายน 2566 

เน้ือท่ี : 3,620 ตารางเมตร 

29.สาขาโลตสันวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 98/103  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 13  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 12120 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  11 กนัยายน 2551-10 กนัยายน 2566 

เน้ือท่ี : 3,600 ตารางเมตร 

30.สาขาธัญบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า  :  บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 158/17 อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 2 หมูท่ี่ 4 ต.รังสิต อ.ธญับุรี จ.

ปทุมธานี 12110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 8 สิงหาคม 2551-7 สิงหาคม 2571 
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เน้ือท่ี : 3,288.73 ตารางเมตร 

31.สาขาโลตสับ้านโป่ง(ราชบุรี) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : 110  อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบา้นโป่ง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ้     

อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 19 กนัยายน 2551-18 กนัยายน 2571 

เน้ือท่ี : 3,050 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 25 กนัยายน 2551 

32.สาขาศรีนครินทร์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง :  9  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ชั้นท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่     

อ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10270 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  28 พฤศจิกายน 2551-27 พฤศจิกายน 2566 

เน้ือท่ี : 3,393 ตารางเมตร 

33.สาขาอมตะนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 700/75 หมู่ท่ี 5 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาอมตะนคร ชั้น 1  ตาํบลคลองตาํหรุ 

อ.เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  20000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 21 ตุลาคม 2552-20 ตุลาคม 2567 

เน้ือท่ี : 3,348 ตารางเมตร 

34.สาขามหาชัย 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 79 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชยั หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.

เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2573 

เน้ือท่ี : 3,140 ตารางเมตร 

35.สาขาสระบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุขอนนัต ์ปาร์ค 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ตาํบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  18000 

ระยะเวลาสญัญา : 18 ปี / 8 เมษายน 2553-7 เมษายน 2571 

เน้ือท่ี : 3,927 ตารางเมตร 
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36.สาขาสามเสน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุพรีม สามเสน 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรีม สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /30 สิงหาคม 2553-29 สิงหาคม 2578 

เน้ือท่ี : 4,198 ตารางเมตร 

37.สาขากาํแพงเพชร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ตาํบลในเมือง อ.เมืองกาํแพงเพชร จงัหวดั

กาํแพงเพชร 62000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 2 ธนัวาคม 2553-1ธนัวาคม 2573 

เน้ือท่ี : 2,477 ตารางเมตร 

38.สาขาเชียงราย 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. ซีพีเอน็ เชียงราย 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 99/9 หมูท่ี่ 13 ตาํบลรอบเวยีง อ.เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  30 มีนาคม 2554-29 มีนาคม 2569 

เน้ือท่ี : 3,365.93 ตารางเมตร 

39.สาขาเซ็นทรัลพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เซ็นทรัลเวลิด ์

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 9/99 หมู่ท่ี 5 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  แขวงพลายชุมพล อ.

เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  20 ตุลาคม  2554-19 ตุลาคม  2569 

เน้ือท่ี : 2,939.90 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิดดาํเนินการ 22 ธนัวาคม  2554 

 

40.สาขาจนัทบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า  : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 1012 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2  ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อ.

เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 22 ธนัวาคม 2554-21 ธนัวาคม 2574 

เน้ือท่ี : 3,452 ตารางเมตร 
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41.สาขาเมกาซีนีเพลก็ซ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อ.บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 

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

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

เก็ต) 

42.สาขานครศรีธรรมราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นครรอยลัซิต้ี 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 1392 ถนนศรีปราชญ ์ตาํบลท่าวงั อ.เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  13 ธนัวาคม 2555-12 ธนัวาคม 2570 

เน้ือท่ี : 2,593  ตารางเมตร 

43.สาขาร้อยเอด็ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 320 หมู่ท่ี 10 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ตาํบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 
 

ระยะเวลาสญัญา : 24 ปี  /  31 มกราคม 2556-30 มกราคม 2580 

เน้ือท่ี : 3,231  ตารางเมตร 

44.สาขาโลตสันครสวรรค์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 124/12 หมูท่ี่ 10 ตาํบลวดัไทร อ.เมืองนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  22 กมุภาพนัธ์ 2556 -21 กมุภาพนัธ์ 2576 

เน้ือท่ี : 2,575.70  ตารางเมตร 

 

45.สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธาน ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เซ็นทรัลเวลิด ์

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 311 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า ตาํบลแจระแม 

อ.เมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  5 เมษายน 2556- 4 เมษายน 2571 

เน้ือท่ี : 4,657.84 ตารางเมตร 
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46.สาขาโลตสั หนองบัวลาํภู 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 36 หมู่ท่ี 2 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ตาํบลลาํภู 

อ.เมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 39000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  10 เมษายน 2556-09 เมษายน 2576 

เน้ือท่ี : 3,000 ตารางเมตร 

47.สาขาโรบนิสัน สกลนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 88/8 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั ชั้นท่ี 2 ถนนนิตโย 

แขวงธาตุเชิงชม อ.เมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  27 มิถุนายน 2556 -26 มิถุนายน 2566 

เน้ือท่ี : 2,142.50 ตารางเมตร 

48.สาขาเดอะสกาย อยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.แอมโปเทรด 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 59/99 หมู่ท่ี 1 อาคารศูนยก์ารคา้เดอะสกาย ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ 

ชั้นท่ี 4 ตาํบลธนู อ.อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  8 สิงหาคม 2556 – 7 สิงหาคม 2571 

เน้ือท่ี : 5,162 ตารางเมตร 

49.สาขาบิก๊ซี สุพรรณบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 140/20 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 1 

ถนนมาลยัแมน ตาํบลร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

ระยะเวลาสญัญา : 24 ปี  /  27 กนัยายน 2556 -26 กนัยายน 2580 

เน้ือท่ี : 2,612 ตารางเมตร 

50.สาขาโลตสั แกลง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 279/1 อาคารเทสโก ้โลตสั ชั้นท่ี 1 ถนนสุขมุวทิ 

ตาํบลทางเกวยีน อ.แกลง จงัหวดัระยอง 21110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  3 ตุลาคม 2556 - 2 ตุลาคม 2576 

เน้ือท่ี : 2,800 ตารางเมตร 
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51.สาขาเซ็นทรัล เฟสตวิลั เชียงใหม่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 

ผูเ้ช่า-ไอซ์สเก็ต : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 

ท่ีตั้ง : 99,99/1 และ 99/2  หมู่ท่ี 4 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลัเชียงใหม่ 

 หอ้งเลขท่ี 513/1   ชั้นท่ี 5  ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  14 พฤศจิกายน 2556 -13 พฤศจิกายน 2571 

เน้ือท่ี : 8,024.14 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 2,013.25 ตร.ม.(ไอซ์สเก็ต) 

52.สาขาโรบนิสัน สระบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 99 หมู่ท่ี 7 อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั หอ้งเลขท่ี 235 ชั้นท่ี 2 

ตาํบลตล่ิงชนั  อ.เมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  24 พฤศจิกายน 2556 (เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใหบ้ริการ) 

เน้ือท่ี : 3,652 ตารางเมตร 

53.สาขาเซ็นทรัล เฟสตวิลั หาดใหญ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร์ : บริษทัฯ 

ผูเ้ช่า-โบวล่ิ์ง : บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป 

ท่ีตั้ง : 1518,1518/1และ1518/2 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

หาดใหญ่ หอ้งเลขท่ี 510-1,510-2 ชั้นท่ี 5 ถนนกาญจนวณิชย ์

ตาํบลหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 14 ธนัวาคม  2556 -13 ธนัวาคม  2571(โรงภาพยนตร์) 

 : 9 ปี  / 14 ธนัวาคม  2556 -13 ธนัวาคม  2565(โบวล่ิ์ง) 

เน้ือท่ี : 7,508.91 ตร.ม.(โรงภาพยนตร์)/ 1,962.49 ตร.ม.(โบวล่ิ์ง)/ 1,840.62 ตร.ม.(ไอซ์ส

เก็ต) 

54.สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า–โรงภาพยนตร์ 

 

ผูเ้ช่า–โบวล่ิ์ง 

: 

: 

: 

บจก. สยาม ซีนีเพลก็ซ์ 

บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์   

บจก.เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป   

ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /  1 มีนาคม 2549-28 กมุภาพนัธ์ 2574 

เน้ือท่ี : 14,000  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) /2,000  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์IMAX)/ 4,000  ตร.ม.

(โบวล่ิ์ง) 
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55.สาขาซีคอนศรีนครินทร์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์

ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

ท่ีตั้ง : 904 ชั้น 4 หมู่ท่ี 6  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 

10260 

ระยะเวลาสญัญา : 30 ปี /  9 กนัยายน 2537-8 กนัยายน 2567 

เน้ือท่ี : 8,600 ตารางเมตร 

56.สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. รังสิตพลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บจก.เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ วลิเลจ จาํกดั  

ท่ีตั้ง : 94 ถ.พหลโยธิน ตาํบลประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 12130 

ระยะเวลาสญัญา : 26 ปี 6 เดือน /  1 มิถุนายน 2550 – 30 ธนัวาคม 2564 

เน้ือท่ี : 4,540.68  ตารางเมตร 

57.สาขาเมโทรโพลสิ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.ราชดาํริ พลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี ราชดาํริ 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  26 ธนัวาคม 2545-25 ธนัวาคม 2565 

เน้ือท่ี : 18,500  ตารางเมตร 

58.สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซีพีเอน็ รีเทล โกรท 

ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

ท่ีตั้ง : 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร  10700 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี /  1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2567 

เน้ือท่ี : 6,406.80  ตารางเมตร 

59.สาขาอ้อมใหญ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บมจ.อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์

ท่ีตั้ง : 17/17 หมู่ท่ี 8 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 73160 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 22 เมษายน  2548-21 เมษายน  2568 

เน้ือท่ี : 4,175  ตร.ม.(โรงภาพยนตร์) / 1,495 ตร.ม.(พ้ืนท่ีเช่า) 

60.สาขาโคราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เดอะมอลล ์ราชสีมา 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์
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ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล ์นครราชสีมา 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี /  11 สิงหาคม  2543-9 สิงหาคม  2568 

เน้ือท่ี : 6,285.15  ตารางเมตร 

61.สาขาขอนแก่น 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า  : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : 709 หมู่ท่ี3 ชั้นท่ี 1-2 ตาํบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  1 ธนัวาคม 2554-30 พฤศจิกายน 2569 

เน้ือท่ี : 3,011.29  ตารางเมตร 

62.สาขาแม่สอด 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า  : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : 17 อาคารเทสโก ้โลตสั ถนนสายเอเชีย  ตาํบลแม่สอด อ.แม่สอด  จงัหวดัตาก 

63110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  10 มกราคม 2556- 9 มกราคม 2576 

เน้ือท่ี : 2,670  ตารางเมตร 

63.สาขาศรีราชา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์(แทน บจ. อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่) 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟิค พาร์ค 

ระยะเวลาสญัญา : 17 ปี 5 เดือน /  20 มีนาคม 2545-19 สิงหาคม 2562 

เน้ือท่ี : 2,586.88  ตารางเมตร 

64.สาขาบางแค 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ซีคอน บางแค จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 607  ถนนเพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ชั้นท่ี 4F  อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์พาร์คบางแค 

ระยะเวลาสญัญา : 29 ปี 1 เดือน /  18 มิถุนายน 2537 – 17 กรกฎาคม 2566 

เน้ือท่ี : 5,009  ตารางเมตร 

65.สาขาเพชรเกษม 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เพชรเกษมพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ชั้น 2 อาคารสยามฟิวเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ 

ระยะเวลาสญัญา : 30 ปี /  29 กนัยายน 2548 – 28 กนัยายน 2578 

เน้ือท่ี : 5,862  ตารางเมตร 
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66.สาขาโลตสัสงขลา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 64 หมู่ 2 ตาํบลเขารูปชา้ง อ.เมืองสงขลา จงัหวดั

สงขลา 90000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  27 ธนัวาคม 2556 - 26 ธนัวาคม 2576 

เน้ือท่ี : 3,500 ตารางเมตร 

67.สาขาโลตสัสุพรรณบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั ชั้น 1 เลขท่ี 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหดั อ.เมืองสุพรรณ จ.

สุพรรณบุรี 72000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  25 กมุภาพนัธ์ 2557 – 24 กมุภาพนัธ์ 2577 

เน้ือท่ี : 2,186 ตารางเมตร 

68.สาขาบิก๊ซีนครพนม 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หอ้งเลขท่ี GJA001 ชั้น 1 เลขท่ี 9/2 ซ.

ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /  26 มีนาคม 2557-25 มีนาคม 2582 

เน้ือท่ี : 1,571.18 ตารางเมตร 

69.สาขาบิก๊ซีศรีมหาโพธิ(ปราจนีบุรี) 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 618 หมู่ท่ี 7 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  

จ.ปราจีนบุรี 25140 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /  21 พฤษภาคม 2557 –20 พฤษภาคม 2582 

เน้ือท่ี : 1,547 ตารางเมตร 

70.สาขาโลตสับางใหญ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวยีง อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

11130 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  22 สิงหาคม 2557 -21 สิงหาคม 2572 

เน้ือท่ี : 5,057.54 ตารางเมตร 
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71.สาขาโรบนิสันร้อยเอด็ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 137 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  3 ตุลาคม 2557 -2 ตุลาคม 2567 

เน้ือท่ี : 2,615 ตารางเมตร 

72.สาขาโรบนิสันสมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 789 หมู่ 2 ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อ.สมุทรปราการ 

 จ.สมุทรปราการ 10280 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  31 ตุลาคม 2557 -30 ตุลาคม 2567 

เน้ือท่ี : 3,003 ตารางเมตร 

73.สาขาพงังา 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอน็ เค ดิสคฟัเวอร์ร่ี จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารหา้งสรรพสินคา้เอน็เค ชอ้ปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 295 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง 

อ.เมือง จ.พงังา 82000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  11 ธนัวาคม 2557 - 10 ธนัวาคม 2572 

เน้ือท่ี : 2,800 ตารางเมตร 

74.สาขาโรบนิสันมกุดาหาร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 911 ถ.ชยางกรู ต.มุกดาหาร อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร 49000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  19 ธนัวาคม 2557 - 18 ธนัวาคม 2567 

เน้ือท่ี : 2,590 ตารางเมตร 

75.สาขาควอเทยีร์ ซีเนอาร์ต 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สุขมุวทิซิต้ีมอลล ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ เลขท่ี 8 ถนนสุขมุวทิ 35 (เจริญนิเวศน)์ แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  1 เมษายน 2558 -31 มีนาคม 2578 

เน้ือท่ี : 6,500 ตารางเมตร 
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76.สาขาโลตสันครศรีธรรมราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 15 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

ระยะเวลาสญัญา : 7 ปี 7 เดือน /  10 เมษายน 2558 - 3 ธนัวาคม 2565 

เน้ือท่ี : 2,487.17 ตารางเมตร 

77.สาขาเซ็นทรัลระยอง 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ระยอง หอ้งเลขท่ี 318 ชั้น 3 เลขท่ี 99, 99/1 

ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 27 พฤษภาคม 2558 -26 พฤษภาคม 2573 

เน้ือท่ี : 4,761.95 ตารางเมตร 

78.สาขาบิก๊ซีน่าน 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน เลขท่ี 708 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน 

อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /  29 พฤษภาคม 2558 -28 พฤษภาคม 2583 

เน้ือท่ี : 1,541 ตารางเมตร 

79.สาขาสหไทย สุราษฎร์ธาน ี

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สุราษฎธ์านี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้สหไทย การ์เดน้ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี   เลขท่ี 528/1 ถนนตลาด

ใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  16 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2573 

เน้ือท่ี : 4,075 ตารางเมตร 

80.สาขาบิก๊ซีอุดรธาน1ี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

41000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  /  9 กรกฎาคม 2558 - 8 กรกฎาคม 2583 

เน้ือท่ี : 2,961.84 ตารางเมตร 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ 96  

81.สาขาโลตสั สุราษฏร์ธาน ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง

สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  20 สิงหาคม 2558 –19 สิงหาคม 2578 

เน้ือท่ี : 3,681.92 ตารางเมตร 

82.สาขาเซ็นทรัลเวสเกตต์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6  

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 28 สิงหาคม 2558 -27 สิงหาคม 2573 

เน้ือท่ี : 9,287.95 ตารางเมตร 

83.สาขาเซ็นทรัลสมุย 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย เลขท่ี 209,209/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผดุ  

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84320 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 10 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2573 

เน้ือท่ี : 2,277.77 ตารางเมตร 

84.สาขาโลตสัขอนแก่น1 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  15 ตุลาคม 2558 – 14 ตุลาคม 2578 

เน้ือท่ี : 2,575.87 ตารางเมตร 

85.สาขาพรอมานาด 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เดอะ พรอมานาด เลขท่ี 587,589 ถ.รามอินทรา  แขวงคนันายาว  

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี  /  23 ตุลาคม 2558 - 23 ตุลาคม 2568 

เน้ือท่ี : 6,558 ตารางเมตร 
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86.สาขาเซ็นทรัลอสีวลิล์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  27 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2573 

เน้ือท่ี : 4,994.12 ตารางเมตร 

87.สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต.ตาํบล 

หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  /  24 ธนัวาคม 2558 – 23 กมุภาพนัธ์ 2578 

เน้ือท่ี : 3,863 ตารางเมตร 

88.สาขาอยุธยา ซิตีป้าร์ค 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั คลองสวนพลู จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้อยธุยาซิต้ีพาร์ค เลขท่ี 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย  

ตาํบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  7 เมษายน 2559 – 6 เมษายน 2574 

เน้ือท่ี : 3,143 ตารางเมตร 

89.สาขาโลตสัพมิาย 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 85 หมู่ 14ต.ในเมือง อ.พิมาย  

จ.นครราชสีมา 30110 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  21 ตุลาคม 2559 – 20 ตุลาคม 2574 

เน้ือท่ี : 1,064.23 ตารางเมตร 

90.สาขาโลตสัพยคัฆภูมพิสัิย 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 954 หมู่ 14 อ.พยคัฆภูมิพิสยั  

จ.มหาสารคาม 44410 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  /  10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2574 

เน้ือท่ี : 1,073.50 ตารางเมตร 
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91.สาขาโลตสัจะนะ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 157/4 หมู่ 5ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

90130 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 24 พฤศจิกายน 2559 – 23 พฤศจิกายน 2574 

เน้ือท่ี : 1,500 ตารางเมตร 

92.สาขาโลตสัประจวบครีีขันธ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั  

อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 23 ธนัวาคม 2559 – 22 ธนัวาคม 2574 

เน้ือท่ี : 638.47 ตารางเมตร 

93.สาขาโลตสันครปฐม 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ตาํบลสนามจนัทร์ 

อ.เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 

ระยะเวลาสญัญา : 16 ปี  / 18 สิงหาคม 2559 – 17 สิงหาคม 2575 

เน้ือท่ี : 2,504 ตารางเมตร 

94.สาขาบิก๊ซีสิชล 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช 80120 

ระยะเวลาสญัญา : 17 ปี  / 15 ธนัวาคม 2559 – 14 ธนัวาคม 2576 

เน้ือท่ี : 1,111 ตารางเมตร 

95.สาขาบิก๊ซีสมุทรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปากนํ้ า  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 25 พฤศจิกายน 2559-24 พฤศจิกายน 2579 

เน้ือท่ี : 1,636.88 ตารางเมตร 
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96.สาขาพะเยา 

ผูใ้หเ้ช่า : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เจริญภณัฑดี์พาร์ทเมน้ทส์โตร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 498/1 ถ.สุขมุวทิ ต.ปากนํ้ า  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 7 เมษายน 2559-6 เมษายน 2579 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

97.สาขาโลตสันาด ี

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ตาํบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี  

จงัหวดัอุดรธานี 41000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 17 กนัยายน 2559-16 กนัยายน 2579 

เน้ือท่ี : 2,000 ตารางเมตร 

98.สาขาบลูพอร์ต หัวหิน 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั หวัหิน แอสเสท จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บลูพอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล ์เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บา้นหนอง

แก ตาํบลหนองแก อ.หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 1 ตุลาคม 2559-30 กนัยายน 2579 

เน้ือท่ี : 4,000 ตารางเมตร 

99.สาขาบิก๊ซี บ้านไผ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 100 หมู่ 6 อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

40110 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 16 พฤศจิกายน 2559-15 พฤศจิกายน 2579 

เน้ือท่ี : 1,494 ตารางเมตร 

100.สาขาแจ่มฟ้า ลาํพูน 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั แจ่มฟ้า ชอ้ปป้ิงมอลล ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้แจ่มฟ้า ช็อปป้ิง มอลล ์เลขท่ี 179/1 หมู่ท่ี 5 ต.เวยีงยอง อ.เมืองลาํพนู  

จ.ลาํพนู 51000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี  / 2 ธนัวาคม 2559-1 ธนัวาคม 2579 

เน้ือท่ี : 2,867 ตารางเมตร 
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101.สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 94หมู่ 18 ต.บางพ่ึง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 12 พฤศจิกายน 2559-11 พฤศจิกายน 2584 

เน้ือท่ี : 2,384 ตารางเมตร 

102.สาขาบิ๊กซีลพบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 หมู่ 1 ตาํบลท่าศาลา 

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 15 กมุภาพนัธ์ 2559-14 กมุภาพนัธ์ 2584 

เน้ือท่ี : 2,979 ตารางเมตร 

103สาขาบิก๊ซีราชบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 534 หมู่ 1 ตาํบลโคกเหนือ  

อ.เมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 31 มีนาคม 2559-30 มีนาคม 2584 

เน้ือท่ี : 2,594 ตารางเมตร 

104.สาขาบิ๊กซีระนอง 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางนอน  

อ.เมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 13 พฤษภาคม 2559-12 พฤษภาคม 2584 

เน้ือท่ี : 1,800.80 ตารางเมตร 

105.สาขาโลตสัสตูล 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน  

จ.สตูล 91160 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี  / 19 พฤษภาคม 2559-18 พฤษภาคม 2574 

เน้ือท่ี : 1,988.10 ตารางเมตร 
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106.สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 150 หมู่ 7 ตาํบลอิสาณ  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 8 กนัยายน 2559-7 กนัยายน 2584 

                 เน้ือท่ี : 3,611 ตารางเมตร 

107.สาขาบิ๊กซีลาํปาง 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 65ถ.ไฮเวยล์าํปาง-งาว ต.สบตุ๋ย  

อ.เมืองลาํปาง จ.ลาํปาง 52000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 20 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2584 

เน้ือท่ี : 2,833.97 ตารางเมตร 

108.สาขาบิ๊กซีลาํพูน 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี200 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นกลาง  

อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู 51000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี  / 8 ธนัวาคม 2559-7 ธนัวาคม 2584 

เน้ือท่ี : 2,289 ตารางเมตร 

109.สาขาโลตสัสามพราน 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ชั้น2 อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 20/10 หมู่ 1ตาํบลท่าตลาด  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 6 เมษายน 2560-5 เมษายน 2575 

เน้ือท่ี : 1,306 ตารางเมตร 

110.สาขาโรบินสันเพชรบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 162 หมู่ท่ี 1 ตาํบลสมอพลือ อาํเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบุรี 76150 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี / 19 พฤษภาคม 2560-18 พฤษภาคม 2570 

เน้ือท่ี : 2,821 ตารางเมตร 
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111.สาขาบิ๊กซีโคราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 103ถนนปักธงชยั ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันคราชสีมา 30000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 8 มิถุนายน 2560 – 7 มิถุนายน 2575 

เน้ือท่ี : 2,678 ตารางเมตร 

112.สาขาบิ๊กซีปทุมธาน ี

ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : บ๊ิกซี ปทุมธานี เลขท่ี 41/10 หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นฉาง อาํเภอเมืองปทุมธานี  

จงัหวดัปทุมธานี 12000 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 6 กรกฎาคม 2560 – 5 กรกฎาคม 2575 

เน้ือท่ี : 3,355 ตารางเมตร 

113.สาขาบิ๊กซีนํา้ยืน 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.สีวเิชียร อ.นํ้ ายนื จ.อุบลราชธานี 

34260 

ระยะเวลาสญัญา : 30 ปี / 22 กนัยายน 2560 – 21 กนัยายน 2590 

เน้ือท่ี : 367 ตารางเมตร 

114.สาขาบิ๊กซีบ้านดุง 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 9 ถนนบริบาลดาํริ ตาํบล

ศรีสุทโธ อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 41190 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 24 กนัยายน 2560 – 23 กนัยายน 2585 

เน้ือท่ี : 377 ตารางเมตร 

115.สาขาโลตสัท่าทอง 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมือง

พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 29 กนัยายน 2559 – 28 กนัยายน 2574 

เน้ือท่ี : 1,659 ตารางเมตร 
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116.สาขาโลตสัสุโขทยั 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : ชั้น1 อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 55/2 หมู่ 4 ตาํบลธานี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุโขทยั 64000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี / 1 กนัยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2570 

เน้ือท่ี : 300 ตารางเมตร 

117.สาขาโลตสัยโสธร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ เทสโก ้โลตสั เลขท่ี 437 หมู่ท่ี 10 ตาํบลสาํราญ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัยโสธร 35000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 8 กนัยายน 2560 – 7 กนัยายน 2575 

เน้ือท่ี : 1,037 ตารางเมตร 

118.สาขาบิ๊กซีด่านขนุทด 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 384 หมู่ 3 ตาํบลด่านขนุทด 

อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 30210 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 10 พฤศจิกายน 2560 – 9 พฤศจิกายน 2585 

เน้ือท่ี : 378 ตารางเมตร 

119.สาขาบิ๊กซีท่าตะโก 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 989 หมู่ 1 ตาํบลท่าตะโก  

อาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์60160 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 30 พฤศจิกายน 2560 – 29 พฤศจิกายน 2585 

เน้ือท่ี : 373 ตารางเมตร 

120.สาขาบิก๊ซีวงันํา้เยน็ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 916 หมู่ 1 ตาํบลวงันํ้ าเยน็  

อาํเภอวงันํ้ าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 27210 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 3 ธนัวาคม 2560 – 2 ธนัวาคม 2585 

เน้ือท่ี : 377 ตารางเมตร 
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121.สาขาโรบินสันกาํแพงเพชร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 651/1 ถนนเจริญสุข ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง

กาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 62000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี / 8 ธนัวาคม 2560 – 7 ธนัวาคม 2570 

เน้ือท่ี : 2,294 ตารางเมตร 

122.สาขาบิ๊กซีสุวรรณภูม ิ

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 12 หมูท่ี่ 5 ตาํบลสระคู  

อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 45130 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 8 ธนัวาคม 2560 - 7 ธนัวาคม 2585 

เน้ือท่ี : 377 ตารางเมตร 

123.สาขาโลตสัพจิติร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ชั้น1 อาคารเทสโก ้โลตสั เลขท่ี 122 หมู่ 8 ตาํบลท่าหลวง อาํเภอเมืองพิจิตร 

จงัหวดัพิจิตร 66000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 19 ธนัวาคม 2560 – 18 ธนัวาคม 2575 

เน้ือท่ี : 890 ตารางเมตร 

124.สาขาทอ็ปส์พจิติร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั ฟู้ด รีเทล จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 332 หมู่ 3 ตาํบลคลองคะเชนทร์ อาํเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 66000 

ระยะเวลาสญัญา : 12 ปี / 22 ธนัวาคม 2560 - 21 ธนัวาคม 2572 

เน้ือท่ี : 1,801 ตารางเมตร 

125.สาขาบิ๊กซีวเิชียรบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ชั้น1อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 157 หมู่ 4 ตาํบลสระประดู่ 

อาํเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67130 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 24 ธนัวาคม 2560 - 23 ธนัวาคม 2585 

เน้ือท่ี : 373 ตารางเมตร 
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126.สาขาบิ๊กซีสุโขทยั 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทยั เลขท่ี 68 หมูท่ี่ 2 ต.บา้น

กลว้ย อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 1 กมุภาพนัธ์ 2561 - 31 มกราคม 2586 

เน้ือท่ี : 1,072.33 ตารางเมตร 

127.สาขาสหไทย ทุ่งสง 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอสที แอสเซท จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารสหไทย พลาซ่า ทุ่งสง เลขท่ี 389 หมู่ท่ี 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง  

จ.นครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 7 กมุภาพนัธ์ 2561 - 6 กมุภาพนัธ์ 2576 

เน้ือท่ี : 1,454 ตารางเมตร 

128.สาขาโลตสัพทัลงุ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาพทัลุง เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพทัลุง  

จ.พทัลุง 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 13 กมุภาพนัธ์ 2561 - 12 กมุภาพนัธ์ 2576 

เน้ือท่ี : 1,387 ตารางเมตร 

129.สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดติถ์ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั ศรีพงษ ์พาร์ค(2009) จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ศรีพงษพ์าร์ค อุตรดิตถ ์เลขท่ี 45/1-5 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ  

อ.เมืองอุตรดิตถ ์จ.อุตรดิตถ ์

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 3 มีนาคม 2561 - 2 มีนาคม 2581 

เน้ือท่ี : 1,820 ตารางเมตร 

130.สาขาบิ๊กซีพงัโคน 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพงัโคน เลขท่ี 506 หมู่ท่ี 8  

ต.พงัโคน   อ.พงัโคน จ.สกลนคร 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี /  มีนาคม 2561 -  มีนาคม 2586 

เน้ือท่ี : 562 ตารางเมตร 
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131.สาขาบิ๊กซีคาํตากล้า 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 296 หมู่ท่ี 11 ต.คาํตากลา้  

อ.คาํตากลา้ จ.สกลนคร 47250 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 30 มีนาคม 2561 -  29 มีนาคม 2586 

เน้ือท่ี : 562.35 ตารางเมตร 

132.สาขาบิ๊กซีชัยภูม ิ

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งคลา้ อ.เมืองชยัภูมิ     

จ.ชยัภูมิ 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 1 เมษายน 2561 -  31 มีนาคม 2586 

เน้ือท่ี : 907 ตารางเมตร 

133.สาขาบิ๊กซีสัตหีบ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 88/18 หมู่ท่ี 3 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ  

จ.ชลบุรี 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 10 เมษายน 2561 -  9 เมษายน 2586 

เน้ือท่ี : 2,416 ตารางเมตร 

134.สาขาโลตสัอู่ทอง 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 931 อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาอู่ทอง หมู่ท่ี 1 ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบุรี 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 30 พฤษภาคม 2561 -  29 พฤษภาคม 2576 

เน้ือท่ี : 1,008 ตารางเมตร 

135.สาขาบิ๊กซีหนองบัว 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 554 อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองบวั หมูท่ี่ 3  

ตาํบลหนองกลบั อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 14 กรกฎาคม 2561 -  13 กรกฎาคม 2586 

เน้ือท่ี : ประมาณ 560 ตารางเมตร 
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136.สาขาโลตสักาํแพงแสน 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 9/2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขากาํแพงแสน หมู่ท่ี 7 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม  

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 25 กรกฎาคม 2561 -  24 กรกฎาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 

137.สาขาโลตสัพบูิลมงัสาหาร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 29 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาพิบูลมงัสาหาร ถนนสถิตยนิ์มานการ  

ตาํบลพิบูล อาํเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 16 สิงหาคม 2561 -  15 สิงหาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 

138.สาขาโลตสัโคกสําโรง 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 122/1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาโคกสาํโรง หมู่ท่ี 4 ตาํบลโคกสาํโรง   

อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 30 สิงหาคม 2561 -  29 สิงหาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 

139.สาขาบิ๊กซีหนองกี ่

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 199 อาคารบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองก่ี  หมู่ท่ี 2  ตาํบลหนองก่ี อาํเภอ

หนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 31 สิงหาคม 2561 -  30 สิงหาคม 2586 

เน้ือท่ี : ประมาณ 560 ตารางเมตร 

140.สาขาโลตสัศรีสะเกษ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : 95 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศรีสะเกษ หมู่ท่ี 6 ตาํบลโพธ์ิ อาํเภอเมืองศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 28 กนัยายน 2561 -  27 กนัยายน 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 
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141.สาขาโลตสัราชบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั ตาํบล หนา้เมือง อาํเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 4 ตุลาคม 2561 -  3 ตุลาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,288 ตารางเมตร 

142.สาขาอศัวรรณ หนองคาย 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เจียงรีเทลแอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารอศัวรรณ ช๊อปป้ิงคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ตาํบลโพธ์ิ

ชยั อาํเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 5 ตุลาคม 2561 -  4 ตุลาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,893 ตารางเมตร 

143.สาขาบิ๊กซีลาดยาว 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 6 อาํเภอลาดยาว 

จงัหวดันครสวรรค ์60150 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 12 ตุลาคม 2561 -  11 ตุลาคม 2586 

เน้ือท่ี : ประมาณ 542 ตารางเมตร 

144.สาขาโอเช่ียนชุมพร 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั ชุมพรโอเช่ียนมอลลก์รุ๊ป จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โอเช่ียน ช๊อปป้ิงมอลล ์เลขท่ี 188/181 ศาลาแดง ตาํบลท่าตะเภา 

อาํเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 86000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 28 พฤศจิกายน 2561 -  27 พฤศจิกายน 2581 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,593 ตารางเมตร 

145.สาขาไชยแสง สิงห์บุรี 

ผูใ้หเ้ช่า  : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไชยแสง ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ไชยแสง เลขท่ี 910  ถนนขนุสรรค ์ตาํบลบางพทุรา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสิงห์บุรี 16000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 20 พฤศจิกายน 2561 -  19 พฤศจิกายน 2581 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,000 ตารางเมตร 
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146.สาขาโลตสัอุตรดติถ์ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บมจ. อีจีว ีเอน็ตอร์เทนเมน้ท ์

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 2 ถนนศรีชาววงั ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 19 ตุลาคม 2561 -  18 ตุลาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 688 ตารางเมตร 

147.สาขาเกตเวย์ บางซ่ือ 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั สุรเศรษฐ ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซ่ือ เขต บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 30 พฤศจิกายน 2561 -  29 พฤศจิกายน 2581 

เน้ือท่ี : ประมาณ 3,858 ตารางเมตร 

148.สาขาไอคอนซีเนคอนิค 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั ไอคอนสยาม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม แขวง คลองตน้ไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

10600 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 5 ธนัวาคม 2561 –  4 ธนัวาคม 2586 

เน้ือท่ี : ประมาณ 10,662 ตารางเมตร 

149.สาขาโรบินสันชัยภูม ิ

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้โรบินสนั เลขท่ี 299/9 หมู่ท่ี 6 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองชยัภูมิ 

จงัหวดัชยัภูมิ 36000 

ระยะเวลาสญัญา : 10 ปี / 1 ธนัวาคม 2561 –  30 พฤศจิกายน 2571 

เน้ือท่ี : ประมาณ 1,811 ตารางเมตร 

150.สาขาโลตสับางปะกอก 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั ถนน สุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์

บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

ระยะเวลาสญัญา : 13 ปี / 8 ธนัวาคม 2561 –  7 ธนัวาคม 2574 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,033 ตารางเมตร 
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151.สาขาโลตสัพล 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 11 ถนนมิตรภาพ ตาํบลเมืองพล  อาํเภอพล จงัหวดั

ขอนแก่น 40120 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 13 ธนัวาคม 2561 –  12 ธนัวาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 871 ตารางเมตร 

152.สาขาบิ๊กซีเชียงราย 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 58 หมูท่ี่ 17 ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย 57100 

ระยะเวลาสญัญา : 25 ปี / 15 ธนัวาคม 2561 –  14 ธนัวาคม 2586 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,994 ตารางเมตร 

153.สาขาโลตสัมาบตาพุด 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารเทสโกโ้ลตสั เลขท่ี 158/18 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมือง

ระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี / 13 ธนัวาคม 2561 –  12 ธนัวาคม 2576 

เน้ือท่ี : ประมาณ 982 ตารางเมตร 

154.สาขาท.ีเอม็.เค. กาญจนบุรี 

ผูใ้หเ้ช่า  : บริษทั ทีเอม็เค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยก์ารคา้ทีเอม็เค พาร์ค เลขท่ี 99/8 หมูท่ี่ 1 ตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมือง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 71000 

ระยะเวลาสญัญา : 20 ปี / 25 ธนัวาคม 2561 –  24 ธนัวาคม 2581 

เน้ือท่ี : ประมาณ 2,500 ตารางเมตร 
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5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผูเ้สียหายจากเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนภายในอาคารโครงการเมเจอร์  

ซีนีเพล็กซ์ (ป่ินเกลา้) ฟ้องร้องให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว กระทัง่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ศาล

แพ่งได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัชดเชยแก่บริษทัประกันภยัพร้อมดอกเบ้ียจากเงินตน้ดงักล่าวจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น

จาํนวนเงิน 408 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดีบริษทัไดท้าํการยืน่อุทธรณ์และคดีความยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

และไม่อาจทราบผลไดใ้นขณะน้ี บริษทัเช่ือวา่จะไม่มีความเสียหายท่ีสาํคญัจากคดีดงักล่าว 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 

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

ซีนีเพลก็ซ์”) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์”, 

“อจีวี ีซีนีม่า”, “พารากอน ซีนีเพลก็ซ์”, “เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์”, “พาราไดซ์

ซีนีเพลก็ซ์” , “เมกา ซีนีเพลก็ซ์” ,”หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์” ,”ควอเทยีร์ ซีเน

อาร์ต” ,”เวสเกตต์ซีนีเพลก็ซ์” ,”พรอมานาดซีนีเพลก็ซ์” ,”อสีต์วลิล์ซีนี

เพลก็ซ์” ,”ไดอาน่าซีนีเพลก็ซ์”, “ไอคอน ซีเนคอนิค” 

  2. ประกอบธุรกิจโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในนาม “เมเจอร์ 

โบว์ล ฮิต”,“บลู-โอ ริทึม่แอนโบว์ล”และลานสเก็ตนํ้ าแขง็ในนาม “ซับ ซีโร่”  

  3. ประกอบธุรกิจให้บริการส่ือและโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ,พ้ืนท่ีภายในและ

ภายนอกของสาขาของเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และบริษทัในกลุ่ม 

  4. ประกอบธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการภายในและภายนอกอาคารของบริษทั

และกลุ่มบริษทั 

  5. ประกอบธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ,1839/1-6  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000047 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน     : 896,266,347 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 894,667,502 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  100.00% 

6.2 นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้ว 

ช่ือบริษัท   : บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544003725 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.93% 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547057656 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 150,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.99% 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีวี ีเอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และและการโฆษณารวมทั้งใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000225 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 260,001,575 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 260,001,575 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.98% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท อจีวี ีเอก็ซิบิช่ัน จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539139100 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั :  99.96% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ดจิติอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015554048284 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท 
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ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 5,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจลงทุน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 015556003661 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 90,400,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.96% 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ แพลตนิั่ม ซีนีเพลก็ซ์ (แคมโบเดยี) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   

     บริโภคอ่ืนและบริการดา้นโบวล่ิ์ง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : เลขท่ี 35-37 ถนน 214  สงกตั บึงเรียง, เขตโดนเปญ เมืองพนมเปญ  

    ประเทศกมัพชูา 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0714 E/2014 

ทุนจดทะเบียน   : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  69.97% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ แพลตนิั่ม ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   

     บริโภคอ่ืน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่                     : เวยีนเทียนเซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวยีง หมู่บา้น 

    นนชาน เมืองศรีสตัตนาค  นครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

    ประชาชนลาว  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01-00019319 

ทุนจดทะเบียน   : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 2,340,000 x 0.0043THB (300,000 หุน้)  = 10,062,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  59.98% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และใหบ้ริการดา้นจาํหน่ายอาหารและเคร่ือง   

     บริโภคอ่ืน 

   ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่              :     บา้นแกว้สมัพนัธ์ เมืองปากเซ แขวงจาํปาศกัด์ิ นครหลวงเวยีงจนัทร์ 

                    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 16-00010251 

ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 1,000,000,000 x 0.0043THB (100,000 หุน้)  = 4,300,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั (เปล่ียนช่ือจาก บจ. เค-อารีน่า) 

ประเภทธุรกิจ              : ใหบ้ริการดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ และเครือข่าย         

เคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ท่ีตั้งสาขา   : 39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี  

        จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105555064356 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 20,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 20,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ              : ประกอบกิจการสร้างและพฒันาซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ประเภท 

Enterprise Software 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105561067591 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 300,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 300,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  55.00% 

 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 1 (6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 116  

ธุรกจิโบว์ลิง่และคาราโอเกะ 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและการบนัเทิง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034263 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 36,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 36,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ธุรกจิพื้นทีใ่ห้เช่าและบริการ 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1221/39, 1239 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105537078910 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 78,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 78,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1221/39 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016130 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 23,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 23,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105540016121 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 
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โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 5,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี ้จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105539097628 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน ซีนม่ีา จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีในอาคาร 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105541034255 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 10,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.99% 

ธุรกจิส่ือโฆษณา 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการโฆษณาและบริการใหค้าํปรึกษาธุรกิจ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105544103711 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  99.93% 
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ธุรกจิส่ือภาพยนตร์ 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณา และการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107544000124 

โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 1,313,117,176 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,300,119,176 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพ่ือฉายในโรงภาพยนตร์ เพ่ือจดัทาํวซีิดีและ 

    ดีวดีี และเพ่ือถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105548154744 

โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 150,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 150,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วดี ีจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105545084664 

โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

ทุนจดทะเบียน   : 200,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 200,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท แปซิฟิค มเีดยี เซลล์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105547163570 

โทรศพัท ์   : 0-2512-0300 

โทรสาร   : 0-2930-3737 
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ทุนจดทะเบียน   : 100,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  91.91% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105552004395 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5814 

โทรสาร   : 0-2511-5810-2 

ทุนจดทะเบียน   : 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท       : บริษัท เอม็ ทาเลนต์ จาํกดั 

 (เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 บริษทั ทาเลนตว์นั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบั

กระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั”) 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการผลิตภาพยนตร์และรับจา้งผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 010554068617 

โทรศพัท ์   : 0-2261-7899 

โทรสาร   : 0-2261-7890 

ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 40,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  92.46% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท           :   บริษัท เมตาคอกนิช่ัน จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ      :   ตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา 

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

     จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ทะเบียนเลขท่ี     :   0105559166111 

เบอร์โทรศพัท ์    :   082-5229419 

ทุนท่ีจดทะเบียน    : 2,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  :  2,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  55.48% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
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ช่ือบริษัท   : บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ใหบ้ริการแพร่ภาพสญัญาณดาวเทียม และจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 991 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

    เขตปทุมวนั กทม. 10330 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105553012928 

โทรศพัท ์   : 0-2129-4638-9 

โทรสาร   : 0-2129-4638-9 

ทุนจดทะเบียน   : 40,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 40,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  41.61% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา รายการโทรทศัน์ รวมทั้งงานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105557122281 

ทุนจดทะเบียน   : 245,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 200,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  32.07% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : ชั้น 4 เลขท่ี 13 เวยีนเทียน เซ็นเตอร์ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ถนนคูเวยีง หมู่บา้น 

    หนองจนั เมืองศรีสตัตนาค  นครหลวงเวยีงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

    ประชาชนลาว  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 01B00080044425(S/1) 

โทรศพัท ์   : 856-21 520451 

โทรสาร   : 856-21 222262 

ทุนจดทะเบียน   : LAK 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : LAK 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  36.98% (ถือหุน้ทางออ้ม) 
 

ช่ือบริษัท   : กจิการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 

ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภาพยนตร์ไทยเร่ืองไบคแ์มน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900  

เลขท่ีผูเ้สียภาษีอากร   : 09930003992266 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5814 

โทรสาร   : 0-2511-5810-2 
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เงินลงทุน   :     25,000,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  64.72% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

 

ช่ือบริษัท   : กจิการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ 

ประเภทธุรกิจ   : ผลิตภาพยนตร์ไทยเร่ืองแสงกระสือ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

เลขท่ีผูเ้สียภาษีอากร   : 0993000401158 

โทรศพัท ์   : 0-2511-5427-36 

โทรสาร   : 0-2930-3737 

เงินลงทุน   :     35,000,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  39.60% (ถือหุน้ทางออ้ม) 

 

ธุรกจิอ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ไทยทคิเกต็เมเจอร์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋บตัรเขา้ชมการแสดง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขต 

คลองเตย กทม.10110 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105543020073 

โทรศพัท ์   : 0-2262-3969 

โทรสาร   : 0-2262-3898 

ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 10,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  40.00% 

ช่ือบริษัท   : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   : พฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107545000187 

โทรศพัท ์   : 0-2660-900 

โทรสาร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 

ทุนจดทะเบียน   : 1,776,618,036 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,776,607,541 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  26.34% 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : พฒันาและบริหารศูนยการคา้ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105550006391 
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โทรศพัท ์   : 0-2660-900 

โทรสาร   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 

ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 135,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  50.00% (ทางออ้ม 13.17%) 

ช่ือบริษัท   : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

ประเภทธุรกิจ   : ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่    : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั เลขท่ี 400/22 อาคาร 

ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กทม. 10400 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 179/2550 

โทรศพัท ์   : 0-2673-3999 

โทรสาร   : 0-2673-3988 

ทุนจดทะเบียน   : 3,300,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 3,300,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  33.00% 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105559037388 

โทรศพัท ์   : 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 

ทุนจดทะเบียน   : 135,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 70,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  :  49.00% 

 

6.3 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4,6 และ 7 

                                              ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 

โทรสาร : 0-2654-5427 

 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

ช่ือบริษทั : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
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ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

10120 

โทรศพัท ์ : 0-2296-47880 

 

ผู้สอบบัญชี : นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445) 

ช่ือบริษทั : บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์ : 0-2344-1000 

โทรสาร : 0-2286-5050 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย  : คุณกลุกนิษฐ คาํศิริวชัรา 

ช่ือบริษทั : บริษทั สาํนกักฎหมายสากล พรีเมียร์ จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : เลขท่ี 999/9 อาคารสาํนกังานเซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 26 

  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ : 0-2646-1888 
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ส่วนที ่2   การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2560 : 896,266,347 หุน้) 

ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามญัท่ีได้ออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 

894,667,502 หุน้ (พ.ศ. 2560 : 894,667,502 หุน้) 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

ลาํดบัที ่ กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวชิา  พลูวรลกัษณ์ 265,040,100 29.62 

2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 51,674,001 5.78 

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,146,104 5.49 

4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 48,735,200 5.45 

5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 38,543,500 4.31 

6 GIC PRIVATE LIMITED 35,171,432 3.93 

7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,000,000 2.79 

8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,287,500 2.60 

9 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,086,645 2.58 

10 BBHISL NOMINEES LIMITED 22,603,500 2.53 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร    

รายช่ือ ตาํแหน่ง  

จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - - - - 

2. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 264,840,100 18,345,536 265,040,100 18,345,536 

3. นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฎฐ์ กรรมการ 1,020,000 - 1,020,000 - 

4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 18,345,536 264,840,100 18,345,536 265,040,100 

5. นายธนกร ปลุิเวคินทร์ กรรมการ 440,000 - 440,000 - 

6. นายวิชยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ - 350,000 - 350,000 

7. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 672,500 - 672,500 - 

8. นายวลัลภ ตัง้ตรงจิตร กรรมการอิสระ - - - - 

9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ - - - - 

10. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ - - - - 

11. นายแพทย์เสถียร ภูป่ระเสริฐ กรรมการอิสระ - 70,000 - 77,500 

12. นายกิติกร พุม่สวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายก่อสร้าง 

30,046 - 30,046 - 

13. นางจินดา วรรธนะหทยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เชา่ 

102,665 - 102,665 - 

14. นายนิธิ พฒันภกัดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 

92,550 - 92,550 - 

15. นายอภิชาติ คงชยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

37,740 - 27,740 - 

16. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและบญัชี/เลขานกุารบริษัท 

40,040 - 40,040 - 

17. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

2,000 - 2,000 - 

18. นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายการตลาด 

27 - 27 - 

หมายเหตุ : 1) ทางออ้ม เป็นการถือหลกัทรัพยโ์ดย คู่สมรส และ/หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร  

                   2) นายนรุตม ์เจียรสนอง ไดด้าํรงตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการตลาด เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

(1) กรณีมหีลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

บริษทัยอ่ยไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดย

เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ีออก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสด และไม่มีการใชสิ้ทธิ

ในระหวา่งปี 2561 

 วนัท่ีออก จาํนวนท่ีออก อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ กาํหนดเวลาการใชสิ้ทธิ 

  (ลา้นหน่วย) (หน่วย/หุน้) (บาท/หน่วย) เร่ิม ส้ินสุด 

ESOP-W2 24 เมษายน 2558 13.00  1: 1.00 1.84 30 มิ.ย.60 23 เม.ย.63 

 

(2) กรณีมตีราสารหนี ้

 หุ้นกู้ของบริษัททีย่งัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 และคร้ัง 4/2560 ตามลาํดบั ไดพิ้จารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ 

หุ้นกู้ 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 

ณ 

วนัออกหุ้น

กู้ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้น

กู้ ณ 

31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

อายุ

หุ้นกู้ 

(ปี) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อตัรา

ดอกเบีย้ 

(ต่อปี) 

ประเภท

ของการ

เสนอ

ขาย* 

การจดั 

อนัดบั

ความ

น่าเช่ือถือ 

ณ 31 ธ.ค. 

60 

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

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

รวม 1,500 1,500  

หมายเหตุ PO คือการเสนอขายในกรณีทัว่ไปใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกประเภท 

  PP คือการเสนอขายหลกัทรัพยแ์บบเจาะจง 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและเงินสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลกาํไรสุทธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี

ผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 1,188 1,193 1,283 

2. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท:หุน้) 1.33 1.33 1.43 

3. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 90.23 93.98 94.10 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.20 1.25 1.25 

4.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุน้) 0.60 0.65 0.65 

4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท:หุน้) * 0.60 0.60 0.70 

 

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการงวด 

6 เดือนหลงั ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ

ทั้งหมด 3 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะดงัน้ี 
 

8.1 คณะกรรมการของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่งปัจจุบนั วนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ง 

สดัส่วนการถือ

หุน้ (ร้อยละ) 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1 ตุลาคม 2547 - 

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 23 กมุภาพนัธ์ 2545 29.62 

3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการ 23 กมุภาพนัธ์ 2545 0.11 

4. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 23 กมุภาพนัธ์ 2545 2.05 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 22 เมษายน 2547 0.05 

6. นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 5 เมษายน 2548 - 

7. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

23 กมุภาพนัธ์ 2545 0.08 

8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 23 กมุภาพนัธ์ 2545 - 

9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 8 พฤษภาคม 2558 - 

10. ร้อยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะ

ชาละ 

กรรมการอิสระ 25 มิถุนายน 2552 - 

11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 15 กมุภาพนัธ์ 2556 - 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ นางภารดี พูลวรลกัษณ์ นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์  

สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคญัของบริษทั 

 

คาํนิยาม 

1.1 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซ่ึงไม่ไดมี้ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน

ประจาํของบริษทั และไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั รวมทั้งเป็นอิสระจากผูถื้อ
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หุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และ

สามารถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

1.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํมีอาํนาจในการ

จดัการ และมีอาํนาจในการลงนามผกูพนักบับริษทั  โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 5 คน มีสัดส่วนร้อยละ 

45 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้ ง

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงลึก และวางแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คนมีสดัส่วน

ร้อยละ 55 เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในดา้นอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย ์การตรวจสอบ 

กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ทาํให้การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่ง

สร้างสรรค ์ โดยการพิจารณาตดัสินใจของคณะกรรมการยดึถือผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส่ิงสาํคญั 

 

อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

2. กรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัได ้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํ เนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ

มอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและ

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

4. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

6. การใดท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 กําหนดว่าต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 

คณะกรรมการจะกระทาํไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไร

ขาดทุน การพิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และกาํหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนและกาํหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของ

บริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสาํคญั การทาํ แกไ้ขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการ

ธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. กาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดาํเนินงาน พร้อมควบคุม ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
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3. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทบทวนนโยบายและการปฎิบติัตาม

นโยบายทุกปี 

4. จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็นมาตรฐานดา้น

จริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ พร้อมกบัติดตามใหมี้การปฎิบติัตามจรรยาบรรณ 

5. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัติดตามให้ฝ่ายจดัการเป็น

ผูป้ฎิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ 

6. จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเท่า

เทียมกนั 

7. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มใน

สัญญาใดๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจาํนวนทั้งหมดท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

8. คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพ่ือพิจารณา

อนุมติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

9. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

10. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีการ

ดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการรายใดเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(สาํ นกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าว ทั้ งน้ีเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

 

กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติ

บุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมรวมถึงอาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทั ไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือพนกังานประจาํของบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทั้งปัจจุบนัและในช่วง 3 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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5. ไม่เป็นการไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7. สามารถทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลมิใหเ้กิดรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทักับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

ตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัได ้

 โดยกรรมการอิสระทาํหน้าท่ีพิจารณาด้วยดุลพินิจท่ีเป็นอิสระเพ่ือให้นโยบาย แผนการดาํเนินงาน และการ

บริหารงานของบริษทัใหถู้กตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มีความเท่าเทียมกนั อน่ึง การกาํหนดนิยาม

กรรมการอิสระของบริษทัดงักล่าว ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเคร่งครัดมากกวา่ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระ 

บริษทัมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ 

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงบริษทัเห็นว่ากรรมการ

อิสระขา้งตน้ สามารถใชค้วามรู้ความสามารถ ใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน 

ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฏฐ ์ กรรมการบริหาร 

3. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ กรรมการบริหาร 

4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการของบริษทัตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัมอบหมาย 

2. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดาํ เนินงานของกรรมการบริษทั 

3. ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือใหกู้ย้ืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้

เป็นผูค้ ํ้ าประกนัหรือการชาํระ หรือใชจ่้ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่นการใชจ่้ายเงินเพ่ือการลงทุนและ

เพ่ือการดาํเนินงานต่างๆ ทั้งน้ี ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 60 ลา้นบาทหรือจาํนวนเทียบเท่า 
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5. มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํ แหน่งท่ีไม่สูงกวา่ตาํ แหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

6. มีอาํนาจจดัทาํเสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อคณะกรรมการ 

7. จดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก 

การฝึกอบรม การวา่จา้งและการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั 

8. กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณสาํหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้

แถลงต่อคณะกรรมการ 

     ทั้ งน้ี  การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัย่อย โดยคณะกรรมการ

บริหารจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการ

ดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบั หรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหแ้กไ้ขคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมทั้ง

ปรับปรุงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

คาํนิยาม 

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไ้ด้รับการแต่งตั้ ง จากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุ้นของบริษัทให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ตลอดจนมี

คุณสมบติัและหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้รวมทั้งการทาํหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะ 

กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบติัตามนิยามท่ีบริษทักาํหนดข้ึน 

และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นวา่ นายชยั จรุงธนาภิบาลเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นบญัชีและการเงิน และมีประสบการณ์ดา้น

การตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดเ้ป็นอยา่ง

ดี จึงมีมติแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 คน มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจาํนวน 1 คนได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร “Audit Committee” ท่ีจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษทั 3 คน ดงัน้ี 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทน รวมถึงการถอดถอนหรือเลิกจา้งบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํ ปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ และส่ิงท่ีตรวจพบให้

คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้การมีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย รายการไดม้าหรือจาํหน่าย
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ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ถา้มี) ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และหรือตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว ภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คาํนิยาม 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็น

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 คน 

เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี นอกจากน้ีจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํ

หนา้ท่ีในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใน ฐานะ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่กรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบติัตามนิยามท่ี

บริษทักาํหนดข้ึน และเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและท่ี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูมี้ความรู้

และประสบการณ์ในดา้นการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดมี้มติแต่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 4 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการสรรหา 

1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติัแลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ      ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายชยั           จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายวรีวฒัน์    องคว์าสิฎฐ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมการกาํ หนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั

ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

8.2 เลขานุการบริษัท 

         ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให ้

มีเลขานุการบริษทั รับผิดชอบดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

        คณะกรรมการบริษทัจึงไดอ้นุมติัแต่งตั้งใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554  คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้คาํแนะนาํ เบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษทัและขอ้ปฏิบติัต่างๆ รวมถึงปฏิบติัตามนโยบายการกาํ กบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

3. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปีของบริษทั 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
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ตารางแสดงจาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2561 

ช่ือและนามสกุล 

จํานวนที่ร่วมประชุม / จํานวนประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม

การบริหาร 

ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ปี 

2561 

 1. นายสมใจนึก เองตระกลู 4/4 - - - 1/1 

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

 3. นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฎฐ ์ 4/4 - 1/1 12/12 -/1* 

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

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

 6. นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ 4/4 - - - 1/1 

 7. นายชยั จรุงธนาภิบาล 4/4 7/7 1/1 - 1/1 

 8. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 4/4 7/7 1/1 - 1/1 

 9. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 3/4 7/7 -/1** - 1/1 

10. ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศักด์ิ โลหะ

ชาละ 
4/4 - - - 

1/1 

11. นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 4/4 - - - 1/1 

*นายวรีวฒัน์ องคว์าสิฎฐ ์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เน่ืองจากลาอุปสมบท 

**กรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

 ขอ้มูลของกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 

และรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย โปรดดูเอกสารแนบ 2 

 

8.3 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างองคก์รของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) มีคณะผูบ้ริหาร 

จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานวางแผนกลยทุธ์และนกัลงทุนสมัพนัธ์  

รักษาการตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโบวล่ิ์ง  

2. นางจินดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

3. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและบญัชี และเลขานุการบริษทั 

4. นายกิติกร พุ่มสวา่ง 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง  

(รักษาการรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ) 

5. นายนิธิ  พฒันภกัดี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจส่ือโฆษณา 

6. นายอภิชาติ  คงชยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

7. นายอภิรักษ ์วาราชนนท ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

8. นายนรุตม ์เจียรสนอง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ ายการตลาด (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561) 

หมายเหตุ นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย ์ตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดล้าออก

จากบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. กาํหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจาํปีเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการบริษทั 

2. รับผิดชอบการบริหารจดัการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

ของบริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการ หรืออนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการดาํเนินการต่างๆ ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัของบริษทั

หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ ง สับเปล่ียน โอนยา้ย พกังานและเลิกจ้างผูบ้ริหารและพนักงานในทุกตาํแหน่ง รวมถึงการ

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทียบเท่าตั้งแต่ผูอ้าํนวยการ

อาวุโสข้ึนไปให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ และถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทียบเท่าผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบ

ภายในใหด้าํเนินการภายใตค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทัทั้งดา้นบญัชี การเงิน การสัง่ซ้ือ การผลิต การขายและการบริหาร

ทัว่ไปรวมทั้งเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ 

6. กาํหนดเปล่ียนแปลงแกไ้ขและยกเลิกกฎระเบียบ คาํสัง่ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายในเพ่ือ

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนและเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษทั

กาํหนด 

7. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทั ทั้ งน้ีรวมถึงมีอาํนาจในการแต่งตั้ ง

ทนายความเพ่ือฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือเขา้สูค้ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

8. มอบหมายเพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานหรือกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควรและสามารถยกเลิก

เพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

9. รายงานผลการดาํเนินงานความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริษทั 

10. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ือง

ใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว  

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการพจิารณาสรรหา 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวธีิการและยดึหลกัความโปร่งใสในการสรรหากรรมการไวเ้ป็นสาํคญัโดยปราศจากอิทธิพล

ของผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหารซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาผูท่ี้มี

คุณสมบติัเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ

หลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํ

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็น

เวลา 3 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ 

•   พิจารณาจากทาํเนียบกรรมการ (Director Pool) ซ่ึงจดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยหรือ 

      จากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 

•    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องบริษทั 

•    พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั (Board  

       Skill Matrix) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

•    พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) 

•    พิจารณาภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน์ ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และการ

ให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อ

หุ้นส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้วา่มีความ

เหมาะสม ก็ให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และ

วธีิการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด สาํหรับ กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ

ว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง เวน้แต่

วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะเขา้อยู่ในตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูซ่ึ่งตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนน

เสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ในการคดักรอง

สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์และความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนิน
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ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี ประวติัการทาํงานท่ีดี สามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์คณะกรรมการบริษทักาํหนด

ไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเทียบไดก้บัธุรกิจเดียวกนั โดย

ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะทาํการเสนอให้คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั ส่วนค่าตอบแทน

ของผูบ้ริหารจะเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   

ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอ

และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2561 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 13.2 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทนรายปีและเบ้ียประชุม จํานวน 7.2 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 6.0 ล้านบาท ซ่ึงโครงสร้างอตัรา

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปีและเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 871,000 

กรรมการบริษทั 545,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 178,000 

กรรมการตรวจสอบ 69,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 28,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 28,000 

ประธานกรรมการบริหาร 178,000 

กรรมการบริหาร 69,000 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี

และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จพเิศษ 

(บาท) 

1.นายสมใจนึก     เองตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 871,000 1,226,000 

2.นายวชิา     พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 723,000 1,226,000 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี

และเบีย้ประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จพเิศษ 

(บาท) 

3.นายวรีวฒัน์     องคว์าสิฎฐ ์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร 

642,000 394,000 

4.นางภารดี     พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 614,000 394,000 

5.นายธนกร     ปุลิเวคินทร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 614,000 394,000 

6.นายวชิยั     พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 545,000 394,000 

7.นายชยั     จรุงธนาภิบาล 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

751,000 394,000 

8.นายวลัลภ     ตั้งตรงจิตร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

642,000 394,000 

9.นายไกรทิพย ์    ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

642,000 394,000 

10.ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ กรรมการอิสระ 545,000 394,000 

11.นายแพทยเ์สถียร     ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 545,000 394,000 

 รวมทั้งส้ิน 7,200,000 5,998,000 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการอ่ืนของผูบ้ริหาร จาํนวน 7 ท่าน ในปี 2561 

จาํนวน 32.64 โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เน่ืองจากตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทั ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนในส่วนของผูบ้ริหาร 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี -  
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8.5  บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีพนักงานจาํนวน 2,432  คน เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ส่ือโฆษณา พ้ืนท่ีเช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

 

ค่าตอบแทนบุคลากร 

บริษทัไดมี้การบริหารค่าจา้งค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนท่ีให้แก่

พนกังานของบริษทั ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั เงินโบนสั 

เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจาํทุกปี และค่า

รักษาพยาบาล เป็นตน้  โดยในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายผลตอบแทนดงักล่าวให้แก่พนกังานจาํนวนทั้งส้ิน 809 

ล้านบาท และเพ่ือให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัในการรักษาพนักงานท่ีดีมี

ความสามารถให้อยู่กบัองค์กร บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจาํปี โดยจะพิจารณาตามผล

ประกอบการในแต่ละปีของบริษทั ซ่ึงในส่วนของพนกังานจะพิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบติังานในแต่ละ

บุคคล โดยมีนโยบายสาํรวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจาํทาํให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัมีโครงสร้างและ

การกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนกังาน 

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น เงินรางวลัจากการขาย และการจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานให้มุ่งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง

เตม็ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาองคก์รต่อไป 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษทัห่วงใยต่อชีวติและสุขภาพของพนกังานทุกคนจึงเห็นสมควรใหมี้การดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีประจาํของพนกังาน  จึงไดก้าํหนดนโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัใน

การทาํงาน รวมทั้งความปลอดภยันอกสถานท่ีทาํงาน เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย 

หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อนัเน่ืองจากการทาํงานหรือความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติัก่อนปฏิบติังานจริง พร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบ

สายธุรกิจหลัก จํานวนพนักงาน 

สาํนกังานใหญ ่ 438 

โรงภาพยนตร์ 1,454 

โบวล่ิ์ง 308 

ส่ือโฆษณา 56 

พ้ืนท่ีเช่าและศูนยก์ารคา้ 99 

ส่ือภาพยนตร์ 77 

รวมจาํนวนพนกังาน 2,432 

*ไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราว  
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กิจการ โดยในปี 2561 มีจาํนวนพนักงานท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทาํงานทั้งส้ิน 9 คร้ัง แต่ไม่มีพนักงานท่ีเกิด

อุบติัเหตุและเจ็บป่วยจากการทาํงานถึงขั้นรุนแรงหรือตอ้งหยดุงาน 
 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

MPASSION   วฒันธรรมองค์กร 

M Major Iconic Leadership เป็นต้นแบบและตาํนานของโลก 

P Professionalism ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน 

A Adaptability พร้อมปรับเปลีย่นอยู่เสมอ 

S Speed คล่องแคล่วและรวดเร็ว 

S Service Excellence เป็นเลศิในบริการ 

I Innovation สร้างนวตักรรม 

O Optimism มองโลกในแง่ด ี

N Network ประสานเครือข่าย 
 

เพ่ือให้พนักงานไดมี้แนวคิด แนวปฎิบติัตามวฒันธรรมองค์กร น้ี บริษทัจึงให้ความสําคญัในการสรรหา และ

พฒันาพนกังานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 

บริษทัจะเนน้การสรรหาพนกังานจากภายในเป็นหลกัแลว้ทาํการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเน่ืองจากการเล่ือนตาํแหน่งจาก

ภายใน ทาํใหไ้ดพ้นกังานท่ีคุน้เคยกบัการดาํเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานให้กบัพนกังาน ทั้งยงั

จูงใจให้พนกังานทาํงานอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีเท่าเทียมกบัธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานให้เอ้ือต่อการใชศ้กัยภาพของพนกังานได้

อยา่งเตม็ท่ีซ่ึงเป็นการจูงใจพนกังานอีกวธีิหน่ึง 
 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 บริษทัมีนโยบายจดัให้มีการอบรมภายในให้กบัพนกังานของบริษทั เพ่ือพฒันาให้พนกังานมีทกัษะความรู้โดย

เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และจากคาํแนะนาํของผูมี้ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นักงาน

เขา้อบรม และสัมมนากบัหน่วยงานภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ หรือจดัอบรมให้กบัพนกังานทั้งในลกัษณะท่ีทาํพร้อมกบัการ

ทาํงาน (On-the-job training) และในลกัษณะอบรมงาน (Functional training) สาํหรับในกรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมพร้อมกบั

การทาํงาน บริษทัจะให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานท่ีอาวุโสกว่า ซ่ึงพนักงานท่ีอาวุโสกว่าจะเป็นพ่ีเล้ียงดูแลให้

คาํแนะนําและช่วยช้ีแนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้ งท่ี

ดาํเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษทั และการส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกเป็น

คนจัด เช่นการฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบติัการอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้ งบริษทัยงัจดัอบรมทกัษะทัว่ไปอ่ืนๆ (Soft 

Skills) อาทิทกัษะการเป็นผูน้าํ การพฒันาทกัษะการขายและการตลาดการพฒันาทีมงาน เทคนิคการเจรจา   เทคนิคงาน

บริการฯลฯ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดส้นบัสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาท่ีตอ้งการใชเ้วลาท่ีว่างเวน้จากการเรียนให้เป็น

ประโยชน์ ดว้ยการฝึกประสบการณ์การทาํงาน โดยบริษทัไดจ้ดัให้นิสิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกทาํงานในบางตาํแหน่งท่ี

เหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ทกัษะและช่วงเวลาวา่งของนิสิตนกัศึกษาแต่ละคน ซ่ึงในปี 2561 พนกังานและผูบ้ริหารมีการเขา้ร่วม
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อบรมในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจาํนวน 6,792 ชัว่โมง ซ่ึงยงัไม่รวมจาํนวนของการอบรมออนไลน์ท่ีบริษทักาํลงัดาํเนินการ

พฒันาระบบเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเดินของพนกังานท่ีเขา้มาอบรมยงัสํานกังานใหญ่ ทั้ งน้ีบริษทักาํลงัพฒันาระบบเพ่ือ

รองรับระบบการอบรมออนไลน์ใหม้ากกวา่ปัจจุบนั อีกทั้ง พนกังานของบริษทัทุกคนตอ้งผา่นการปฐมนิเทศ โดยเน้ือหาใน

การอบรมเก่ียวกับภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

 การวจิยัและพฒันา 

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของคุณภาพบริการในแต่ละสาขา และการพฒันานวตักรรมทางธุรกิจและสังคม 

เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีนโยบายท่ีต่อเน่ืองในการพฒันาปรับปรุงสาขาให้มีความสวยงามและ

ทันสมยัอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้จัดให้มีการทาํวิจัยทางการตลาดอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในสาขา ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกนาํไป

ประมวลผล และนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และกลยทุธ์ทางการแข่งขนั  เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถ

รักษาสถานะผูน้าํดา้นศูนยร์วมความบนัเทิงต่อไป  นอกจากการทาํวจิยัตลาดเพ่ือพฒันาคุณภาพงานบริการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้

ความสาํคญักบังานพฒันาพนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่วนงานดา้นการบริการตามแต่ละสาขา โดยมีการกาํหนดเป็นแผน

อบรมพฒันาท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงใน ปี 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันาจาํนวนทั้งส้ิน  8.99 ลา้นบาท 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (9) การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 145 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัยงัคงสืบสานเจตนารมณ์อนัมุ่งมัน่ในการท่ีจะยกระดบั การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํ เอาแบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และในปี 2561 คณะกรรมการไดพิ้จารณาและทบทวนการนาํหลกัปฎิบติัตาม CG Code ของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยไ์ปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นหลกัปฎิบติัให้คณะกรรมการบริษทัและ

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญัโดยในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัในเร่ือง การกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีท่ีบริษทัจะรายงานใหท้ราบซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรข้ึนเม่ือปี 2552 โดยมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสรับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆท่ีสําคญั ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นโดย

กาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการปกป้อง และเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือ

โอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผลการกาํหนดหรือแก้ไข

ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็น

กรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถาม

ต่อท่ีประชุม เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆอนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆและการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจก

เอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมอยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อ

หุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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4. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้มูลสาํคญัท่ีเป็น

ปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั การจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมกิจการเป็นตน้ 

 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

• คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายสิทธิของผูถื้อหุน้มาปฏิบติั และมีความครอบคลุมมากกวา่สิทธิ

ตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลและสารสนเทศ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เป็นเวลากวา่ 

30 วนั ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และเผยแพร่ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกัน โดยมีขอ้มูล

เหมือนกบัขอ้มูล 

ในรูปแบบเอกสารท่ีบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2560 

3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 

4. เอกสารแนบ 3 ประวติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ 

5. เอกสารแนบ 4 ขอ้มูลค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2561 

6. เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลรายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

7. เอกสารแนบ 6 คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนหลกัฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. เอกสารแนบ 7 ประวติักรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะ 

9. เอกสารแนบ 8 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

10. เอกสารแนบ 9 ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  

11. เอกสารแนบ 10 แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

 

• ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2561 ให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อน

วนัประชุม 7 วนั ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกวา่ตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ไดมี้ระยะเวลาศึกษาขอ้มูลมากข้ึน 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงดว้ยการ

ใชร้ะบบ Barcodeในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง รวมทั้งจดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้

นาํมา ในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจดัทาํป้ายสัญลกัษณ์สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนแลว้ เพ่ือความสะดวกในการเขา้ออกท่ี

ประชุมโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

• หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี 2561 บริษทัไดน้าํเน้ือหาการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดวาระ

การประชุม มติท่ีประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุ้นรวบรวมจดัทาํเป็น “รายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2561” เผยแพร่ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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1.3 การป้องกนักรณีการจาํกดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 

     คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นและไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ ทั้งในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี2561 บริษทัไม่มีการแจกโดย

กะทนัหัน ซ่ึงเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดย

ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 

1.4 การอาํนวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

• บริษทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้โดยการนาํระบบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยวธีิ Barcode มาใช ้พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงใหก้บัผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองก่อนการประชุม 

• บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง

ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้

ทราบ และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑ ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าว ลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุก

คร้ัง 

• บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเขา้เยี่ยมชมบริษทัและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

และสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

1.5 การจดัสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคดิเห็น 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดง

ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดส้อบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทั้งคาํช้ีแจงของคณะกรรมการ

บริษทัและ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

• บริษทัจดัให้มีการบนัทึกเสียงการประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยรายละเอียดสาระสาํคญัของการซกัถามในระหวา่ง

การประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือสามารถใชอ้า้งอิงในภายหลงั และช่วยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการ

ประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได ้

 

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 

      คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี 

2561 มีคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 9 คน จึงสรุปไดว้่า บริษทัยงัคงพฒันาการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2561 ใหมี้ความเคร่งครัดตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

หมวดที ่2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายในการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี 
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• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยอาจ

เป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดเ้สนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ โดย

ไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั

ล่วงหนา้เป็นเวลา 2 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2561) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมวาระการประชุมและนาํ เสนอต่อกรรมการอิสระ เพ่ือ

พิจารณาก่อนในเบ้ืองตน้ หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้ เห็นวา่มีความเหมาะสม ก็ใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2561

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 2 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

(ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561) ซ่ึงมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นผูร้วบรวม

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหาก

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมก็ให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2561  เพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ซ่ึง ปรากฏวา่ ในปี 2561 ไม่มี ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ 

• คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยในการประชุมผู ้

ถือหุ้นคณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการ

แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมอยา่งกะทนัหัน และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญั โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

• คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ข้ึนนอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัทาํ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ 

custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตล่์วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ก่อนวนัประชุมสาํหรับให้ดาวน์โหลดอีก

ดว้ย 

• คณะกรรมการบริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความ

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษทัไดเ้สนอให้มีกรรมการอิสระเขา้ประชุม และ

ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้จาํนวน 2 คน คือ 

นายชยั จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

และนายวลัลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

• คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่

ผูถื้อหุน้ไว ้และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเร่ิมการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณา

อนุมติัจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแยกเป็น

รายบุคคล เป็นตน้ รายละเอียดการนบัคะแนนเสียงดงักล่าวมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือความ
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โปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีหากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนในภายหลงัมาตรการป้องกนักรรมการผูบ้ริหารและพนักงานใช้

ขอ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกัน กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใช้

ขอ้มูลภายใน เพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาความลบั โดยมีการแจง้มาตรการดงักล่าว

ผ่านทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรมและทางเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายให้เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการ

ระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดเท่านั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงไดพิ้จารณาช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนใหม่ พร้อมกบักาํหนดเป็นนโยบาย เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. พนกังานและครอบครัว 

2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

3. ผูถื้อหุน้ 

4. พนัธมิตรทางธุรกิจ 

5. นกัวเิคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

6.  คู่แข่ง 

7.  ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี.- 

1. พนกังานและครอบครัว 

 นโยบายเก่ียวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 

1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้

อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทาํงานล่วงเวลา โบนัสประจาํปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัใหมี้การอบรมและ

สมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของ

พนกังาน การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 
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4) บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้

รับความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

5) บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการ

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล  

 

2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

 นโยบายเก่ียวกับการดูแลลกูค้า 

1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลกัความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทั ดว้ยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และ

ให้ความสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการ

ดงัต่อไปน้ี 

• ยึดมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

• ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

• การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 

• ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตได ้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 

• พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้คาํแนะนาํ 

และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลเจ้าหนี ้

1) บริษทัมีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

เช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2) บริษทัมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาํคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั

เจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 

 

3.             ผูถื้อหุน้ 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 

สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือ

หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัการรายพิเศษ เป็นตน้  

2) บริษทัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการ
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ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ี

ประชุม เป็นตน้ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั 

3) บริษทัตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 

4. พนัธมิตรทางธุรกิจ(คู่คา้) 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า) 

1) บริษทัมีหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย 

2) บริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่ค ้าทุกรายนําเสนอสินคา้/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้

ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 

• ตอ้งปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 

• การพิจารณาและตดัสินใจตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัในระยะสั้นและระยะยาว 

• ตอ้งรักษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมิใหมี้การรับสินบนหรือค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ รวมถึง

หา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอ่ืนๆรับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 

5. นกัวเิคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

นโยบายเก่ียวกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

1) บริษทัเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์, นกัลงทุน และสถาบนัการเงินไดรั้บทราบขอ้มูลการดาํเนินงานของ

บริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

2) บริษทัจะอาํนวยความสะดวกโดยจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนของบริษทัให้แก่นกัลงทุนผ่านช่องทาง

เวบ็ไซตบ์ริษทั 

 

6. คู่แข่ง 

 นโยบายเก่ียวกับคู่แข่ง 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้

ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทาง

เส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริงและขดัต่อจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

 

7.           ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

         นโยบายเก่ียวกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสงัคมอยา่งต่อเน่ือง จึงไดก่้อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือหวงัระดมทุน

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม และพฒันาสังคมรอบดา้น โดยการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม สาธารณะประโยชน์ และ

การศึกษา และจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นผูใ้หค้วามบนัเทิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสงัคมเป็นอยา่งมาก ดงันั้น เพ่ือป้องกนั

มิให้การดาํเนินธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจให้
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สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด  โดยบริษทัสนบัสนุนให้ความรู้และจดัให้มี

กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตสํานึกให้กับผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในการรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งดา้นลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง เป็นตน้ ดงันั้นการนาํผลงานต่างๆ มาใช้

ภายในบริษทัจะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การใชผ้ลงานเหล่านั้นจะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

บริษทัเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั บริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมี

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ การจา้งงานท่ีเป็นธรรม 

และจะไม่มีส่วนร่วมกบัการกระทาํใดๆ ท่ีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพ่ือให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ท่ีกระทาํการแทนกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้กรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลและกาํหนด

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สาํหรับนโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดมี้การ

กาํหนดไวใ้นระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและการใหค้วามคุม้ครองผูร้้องเรียน  

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บุคคลใดก็ตามท่ีทราบเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสไดผ้่านช่องทางการร้องเรียน

หรือแจง้เบาะแส โดยบริษทัส่งเสริมใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตนต่อหน่วยงานท่ีรับแจง้เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงาน

ดงักล่าวจะให้ความคุม้ครองต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส และขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่

เก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะทาํหนา้ท่ีรวบรวม คดักรอง ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการ

สอบสวนส้ินสุดและผูถู้กแจง้กระทาํความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทั และเสียง

ขา้งมากของคณะอนุกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอ่ืน และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

เป็นผูร้ายงานผลกรณีทุจริตท่ีเกิดข้ึนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดือน 

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

ผูท่ี้พบเห็นการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอ้งการร้องเรียน และ/หรือแสดงความ

คิดเห็นสามารถแจง้เบาะแส ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นไดผ้า่นทาง 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

• อีเมล auditcom@majorcineplex.com 

• Call Center หมายเลข 02 511 5427 ต่อ 114 

• Intranet ของบริษทัสาํหรับพนกังาน 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

• ในรอบปี 2561 บริษทัไดท้าํการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

ต่างๆ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ

โปร่งใสผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั อีกทั้งไม่เคยถูก

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามกาํหนด 

• นอกจากน้ีบริษทัยงัได้นําขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง

ข่าวสารต่างๆ ของบริษทัเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ และจดัใหมี้

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีภายใน 120 วนั นบัแต่ส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับปี 2561 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจท่ีเพียงพอ การเทียบเคียงกับ

ค่าตอบแทน กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัให้ความเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ การอนุมติั

วงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 

3. ทั้ งน้ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นท่ีได้อนุมัติวงเงิน

ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถึงส่วนท่ี

กรรมการไดรั้บจากการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทั เช่น ท่ีปรึกษาและรวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการ และการทาํหนา้ท่ี

อ่ืนเช่นท่ีปรึกษาในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

4. ในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในฝ่ายบริหาร และไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษทั มิ

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณานาํเสนอวงเงินและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2561 เพ่ืออนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน

ไม่เกิน 13.2 ลา้นบาทต่อปี แก่กรรมการซ่ึงมิไดเ้ป็นพนักงานและผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวขอ้ค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
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4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

รายงานของผูส้อบบญัชีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน เพ่ือช่วยในการศึกษารายละเอียดติดตาม

ควบคุมการปฏิบติังานและกลัน่กรองงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

• คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

เช่ือถือไดเ้พียงพอทนัเวลาและโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสําคญัท่ีอาจกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัได ้

โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนในการส่ือสาร

กบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทัว่ไป และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

บริษทัซ่ึงใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้มูลทางการ

เงิน ข่าวบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั

รายละเอียดการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ซ่ึงจะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถติดตามขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน 

• บริษทัไดจ้ดัทาํแผนนักลงทุนสัมพนัธ์โดยสังเขป และแผนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงแลว้แต่โอกาส และ

ความเหมาะสมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัประชุมนกัวเิคราะห์เป็นประจาํ ไตรมาสละ 1 คร้ัง และในกรณีหากนกัวเิคราะห์ประสงคท่ี์จะสอบถามขอ้มูล

ในเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม บริษทัก็จะเชิญใหน้กัวเิคราะห์เขา้มาพบฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นกรณีๆไป 

2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. ร่วมออกบูธนิทรรศการท่ีจดัข้ึนเพ่ือเผยแพร่และให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุนเช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละองคก์รอ่ืนๆ 

อีกทั้งผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลผ่านทางนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 

893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ one on one และ group meeting หรือทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 

 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะกาํกบัดูแลธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยตระหนกั

ถึงประโยชน์และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดแ้ละส่งผลให้บริษทัเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมคุณค่า

ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจึงไดก้าํหนดหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีเป็นนโยบายท่ี
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ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน และคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าวดงัมีรายละเอียดนโยบายการกาํกบั

กิจการท่ีดีต่อไปน้ี 

• การคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหนา้ มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

• การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทัว่ถึง เท่าเทียม

กนัและภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

โดยสะดวก เช่น ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

• การปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลและการบริหารงานดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผู ้

ถือหุน้ ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ต่างๆ 

• การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• การควบคุมและการบริหารความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการ จาํนวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ทั้ งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบติั

หนา้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ 

• คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสําคญั ดงันั้นประธาน

กรรมการของบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ 

• สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิธีการท่ีเป็นทางการ และยึดหลกัความ

โปร่งใสไวเ้ป็นสาํคญัโดยปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็น

ผูส้รรหาบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการโดยทาํการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาคุณวฒิุความสามารถ 

ประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ เพ่ือให้ตรงกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการบริษทัและ/หรือในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเม่ือ

คดัเลือกกรรมการท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ จึงนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ

กรรมการ รายบุคคล ตาํแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัประสบการณ์ทาํงาน และความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูบ้ริหารโดยไดเ้ปิดเผยไวผ้า่นช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

5.3 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

• คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้าํวิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั

และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชดัเจน 

โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้าขอ้มูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
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• คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัท่ีจะใหกิ้จการของบริษทัมีความมัน่คง และมีความสาํเร็จทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนือยูไ่ดใ้น

ระยะยาว จึงไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ไปรวมถึงกาํหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคาํนึงถึงการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมัน่คง

ในระยะยาวของบริษทัและของผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี ตลอดจนทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการของ

ฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• คณะกรรมการบริษทัไดส้นับสนุนให้เกิดระบบบรรษทัภิบาลในการบริหารงานภายในองคก์ร คณะกรรมการ

บริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้าํในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติั การ

ทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจนระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการกบัผูบ้ริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุล

อาํนาจและสามารถตรวจสอบซ่ึงกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง

ผูถื้อหุน้กรรมการและฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสําคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกันกับบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยห้ามมิให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งทางตรงและทางออ้ม มีส่วนร่วมในการ

พิจารณารายการ และกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการท่ีนําเสนอนั้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ

ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปในรายงานประจาํปี 

 

5.5 จริยธรรมทางธุรกจิ 

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือให้

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และยึดถือประพฤติปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอและ

เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละสุจริตการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยความ

เท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและ

การใชข้อ้มูลในทางท่ีผิดตลอดจนเร่ืองการรับสินบนของขวญัและของรางวลั ทั้งน้ี ไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

• คณะกรรมการบริษทัจะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการการ

ดําเนินการของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี  

นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.6 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

และเป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจํานวน 5 คน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี

กรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 45) 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอสิระ 

จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 55) 

 

5.7 การรวมหรือแยกตาํแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอาํนาจการบริหารงาน 

• คณะกรรมการบริษทักาํหนดแบ่งแยกขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการ 

บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการกาํหนดให้บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผู ้

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร เพ่ือ

ป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดัและสามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได ้

• ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํคณะกรรมการในการกาํกบัดูแลกิจการ  

รวมถึงการเป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ในการซกัถาม แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ

มีส่วนร่วมในการออกเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในเร่ืองสาํคญัต่างๆ   

• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผน 

งบประมาณประจาํปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการบริหารจดัการนโยบาย

การบริหารงานดา้นต่างๆ เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 

5.8 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดท้าํหนา้ท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบั

การดาํเนินงาน รวมทั้งกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วาม

เห็นชอบในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่แจกจ่าย

ใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเขา้ใหม่ และดาํเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานเดิม เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้าย

ตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
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• คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ต่างๆ ซ่ึงจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีความอิสระต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและไดมี้การทบทวนระบบ

ดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และดาํเนินการประชุมให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและจดัสรร

เวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั 

และจดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพ่ือใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมีหนา้ท่ี

ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

• ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2561 นั้น ในช่วงปลายปี 2560 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัได้

จัดทาํกาํหนดการประชุมประจาํปี เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบกาํหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้ งปี ทั้ งน้ีเพ่ือให้

กรรมการสามารถวางแผนล่วงหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้

 • ในการจดัประชุมแต่ละคร้ังในปี 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการ

พิจารณาล่วงหนา้เฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุมและไดมี้การจดัทาํเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

• การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

และตอ้งมีกรรมการมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมโดยเปิด

โอกาสใหก้รรมการอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และมีเลขานุการคณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมาย

เขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการเพ่ือใหก้รรมการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้

 

5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

       โดยในเดือนธนัวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG 

Self Assessment) นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือทาํการประเมินตนเองแบบทั้งคณะและแบบ

รายบุคคล เพ่ือพิจารณาผลงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํ งานใหดี้ข้ึน 

ซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชุมคณะกรรมการ  

4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
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5.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและใหค้วามรู้แก่กรรมการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยมีคณะกรรมการบริษทั

จํานวน  10 คน  ท่ีได้ผ่านการอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรือ  Director Certification 

Program (DCP) จากสถาบนั IOD เรียบร้อยแลว้ 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้เอกสารคู่มือกรรมการและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ประวติัการถือครอง

หลกัทรัพยก์ารเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหทุ้กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ 

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการ

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการจดัเตรียมขอ้มูลบริษทั ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองคก์ร คู่มือกรรมการ และ

กาํหนดการประชุม เพ่ือใหก้รรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติั

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน และเพ่ือช้ีแจง้ตอบขอ้สกั

ถาม รวมถึงการเยีย่มชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

5.13 การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง  

 บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการเติบโตและความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยผา่นกระบวนการในการพฒันาตาม

ลกัษณะงาน รวมถึงการจดัทาํแผนสืบทอดสําหรับตาํแหน่งท่ีสําคญักบัธุรกิจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายท่ีุใกลค้รบเกณฑ์

เกษียณ เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และคุณสมบติั

ตามท่ีกาํหนดในการดาํรงตาํแหน่งงาน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดไ้วแ้ลว้ 

 

9.2  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ท่ีผ่านมา บริษทัทาํการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมฯ ของบริษทั  ผ่านการดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือ

บริษทัร่วมฯ จะมีหน้าท่ีบริหารและดาํเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสูดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อ

บริษทั) และบริษทัไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ

ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดย

บริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษทั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้

บริษทัยอ่ยใหมี้ขอ้บงัคบั ในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการสาํคญัอ่ืน

ใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ใน

ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้
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บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมาประกอบการจดัทาํงบการเงินให้ทนั

กาํหนดตามกฎหมายดว้ย 

 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการใช้

ขอ้มูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาความลบั โดยมีการแจง้มาตรการดงักล่าว

ผ่านทางคู่มือหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรม และทางเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายให้เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการ

ระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดย คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัในการใช้

ขอ้มูลภายในดงัน้ี 

มาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

1) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบและปฏิบติัซ่ึงหนา้ท่ี

ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

2) คณะกรรมการบริษทัจะแนะนาํให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีทราบขอ้มูลภายในหลีกเล่ียงการ

ซ้ือขายหุ้นของบริษทัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญั รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยต์่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และ 1 สปัดาห์หลงัการเปิดเผย

ขอ้มูล อนัอาจเป็นการกระทาํผิดพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัมาตรการดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีได้

ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสําคญัคนใดกระทาํผิดวินัยจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บ

ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง  

 

9.5  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีมติแต่งตั้งใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2561 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัน้ี เป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  

3445 นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5339 และ

นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังาน

ได ้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได้  และ
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กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,945,000  บาท  ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี

การใชบ้ริการอ่ืนจากผูส้อบบญัชี สาํนกังานผูส้อบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ

สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560 ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชีของบริษทั 4,060,000 4,340,000 

2. รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 7,540,000 7,945,000 

3. ค่าบริการอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัท 

   ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งหมดจาํนวน 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การประชุมให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัดมีการจดัส่งระเบียบวาระการประชุม

และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉล่ีย 7 วนัก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้

กรรมการอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบ โดยทัว่กนัโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วม

การประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ขอ้ซักถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆของกรรมการดว้ยเพ่ือให้กรรมการ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามและตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริหาร 

    ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั พิจารณากาํหนด

นโยบายต่างๆ แผนธุรกิจ แผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจาํปี 2562 ของบริษทัเพ่ือนาํเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาอนุมติัติดตาม กาํกบัและควบคุมให้การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาส 

ตลอดปี 2561 รวมถึงผลประกอบการประจาํปีใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การทาํหนา้ท่ีสรรหา 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 จาํนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประวติัการทาํงานท่ีดี รวมทั้งในดา้นจริยธรรม ซ่ึงกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก

วาระหน่ึง และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดพิ้จารณาอนุมติัดงักล่าว  
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การทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัซ่ึง

มิไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร และกาํหนดรายละเอียดการจดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาํหรับปี 2561 โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนคาํนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้าํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปีพิจารณาอนุมติัดงักล่าว 

    สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 1 คร้ัง และมีกรรมการ

เพียงท่านเดียวท่ีติดภารกิจ ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

 

กรณขีองหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีย่งัไม่มกีารนําไปปฎบิตั ิ

  สาํหรับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดมี้การปฏิบติั บริษทัจะนาํไปพิจารณาหาแนวทางใน

การปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 

1. คณะกรรมการควรกาํหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีแ่ต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระคร้ังแรก  

คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการ เน่ืองจาก

กรรมการแต่ละท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษทั 

เป็นอยา่งดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัอยา่งสูงสุด 

2.  คณะกรรมการควรมกีารจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการยงัไม่ไดมี้การจดัตั้ง CG Committee เน่ืองจากปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แล 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (10) ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ 163 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  

 

10.1  นโยบายภาพรวม 

1.      การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและเป็นธรรม 

ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงการยดึกติกาในการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค โดยตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ

ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั และ/หรือขดัต่อขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยทางบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการประกอบ

กิจการดว้ยความเป็นธรรม ไวด้งัน้ี 

- บริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดโอกาสให้คู่คา้ทุกรายนําเสนอสินคา้/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน การพิจารณาและ

ตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

- มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ ์สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ และประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว  และปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความเท่าเทียมกนั 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม 

- ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและ พนักงาน ใช้

ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่

สนบัสนุนสินคา้ หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- มุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาเพ่ือใชป้ระโยชน์ของ

ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ง

รายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   ดงักล่าวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  ผ่านทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ  ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกนับรรเทาและแกไ้ขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจาก

การดาํเนินการของบริษทั และกาํหนดช่องทางการส่ือสารกบัสาธารณชน ลูกคา้ หรือประชาชนอย่างทนัท่วงที เม่ือมีขอ้

กงัวลเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย บริษทัยงัให้ความสาํคญัถึงความเท่าเทียมกนั โดยมี

แนวปฏิบติัต่อพนกังาน ประชาชน คู่คา้ หรือลูกคา้ รวมไปถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล

หน่ึงบุคคลใด เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางการหรือทางจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุเพศ การศึกษา 

รวมไปถึงไม่ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานมีการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

3.  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม เทียบเท่ากบัเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของ

บริษทั โดยบริษทัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการจา้งงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษทั การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การ

พฒันาดา้นบุคลากร และการเกษียณจากการทาํงาน โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูด้าํเนินการในเร่ืองน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานและครอบครัว ดงัน้ี 

- บริษทัให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้อาทิ 

รายไดค้่าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการทาํงานล่วงเวลา โบนสัประจาํปี การประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง อาทิ จดัให้มีการอบรมและสัมมนา

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานของพนกังาน 

การรักษาความลบัประวติัการทาํงาน และการใชสิ้ทธิต่างๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

- บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ 

- บริษทัมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อการทาํงานอย่าง

มีประสิทธิผล  

 

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัมีนโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้ บริษัทจึงให้ความสําคัญต่อการ

รับผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังาน

ทุกคนปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

- ยดึมัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

- ยดึถือปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

- การเสนอราคาและเง่ือนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัตอ้งมีความ  เท่าเทียมกนั 

- ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได ้ เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
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- พร้อมท่ีจะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมทั้งการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้คาํแนะนาํ และการติดตามผล

ความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

10.2 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

บริษทัให้ความสําคญักบัแนวคิดเร่ืองการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและตอบแทนสังคมในรูปแบบ

ของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม โดยบริษทัไดเ้นน้ถึงการผสมผสานระหวา่งความมุ่งมัน่

พฒันาทางธุรกิจให้สอดคลอ้งไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยสนับสนุนและให้ความรู้กับ

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน ตามนโยบายเก่ียวกบัการดูแลและ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มสงัคม ดงัน้ี 

- ใส่ใจกบัระบบการจดัการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจดัการพลงังาน 

- ส่งเสริมและจดัให้มีกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตสาํนึก ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน

องคก์ร รวมถึงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริมการรีไซเคิลวสัดุภายในบริษทั  

- นาํนวตักรรมใหม่ๆและร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนาํมาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ให้

ผูบ้ริโภคจบัตอ้งได ้เช่น  เม็ดพลาสติก ท่ีใชใ้นผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นแบบ 100% ไม่มี รีไซเคิลปน โดยใชเ้มด็

พลาสติกจาก SCG และเป็น BPA free * ซ่ึงปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และกระบวนการผลิตของทุกโรงงานสําหรับ

บรรจุภณัฑอ์าหาร จะเป็น clean room   และสินคา้ของบริษทัเนน้ใหลู้กคา้นาํไปใชง้านต่อ และเก็บสะสมได ้ไม่ ม่

ท้ิงเป็นขยะ สาํหรับกล่องป๊อปคอร์น แบบเหล่ียม และ กลม ก็ผลิตจากกระดาษ food grade สามารถสัมผสัอาหาร

ได ้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายในธรรมชาติ 

-  ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสทางสังคม ให้สามารถ

เติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุให้สามารถช่วยตวัเอง พ่ึงพาตวัเอง และดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข อีกทั้งให้ความร่วมมือกบัหน่วย

ราชการ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดา้นอ่ืนๆ 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อ CSR 

  -ไม่มี- 

 

 

 

 

*BPA (Bisphenol) เป็นสารเคมีท่ีพบในบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทาํมาจากพลาสติก และท่ีสาํคญัคือ มีการทดลองในหนูพบวา่BPA เป็น

สารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเกิดมะเร็งเตา้นมและมะเร็งในต่อมลูกหมาก และส่งผลต่อความผิดปกติทางพนัธุกรรมของเซลลใ์นร่างกาย 
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10.4 CSR after process 

โดยในปี 2561 มีกิจกรรมท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป มอบเงนิบริจาคเพ่ือการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ 

วศิรุต พลูวรลกัษณ์ ผูอ้าํนวยการ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา จาํนวน 

200,000 บาท ใหก้บัมูลนิธิไทยรัฐผา่น สราวธุ วชัรพล บรรณาธิการหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ นาํไปช่วยเหลือสงัคมต่อไป 

  

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ส่งมอบของขวญัให้เดก็ๆ ทีม่าร่วมงานทีท่าํเนียบ 

 เรณู ตงัคจิวางกรู รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรับมอบบตัรของขวญัวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2561 ท่ีรวบรวม 

ความบนัเทิงเอาไวใ้นบตัรเดียว ทั้ง ดูหนงัฟรี 1 ท่ีนัง่ และ โยนโบวล่ิ์งฟรี 1 เกม จาํนวน 20,000 ชุด จาก อภิชาติ คงชยั 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ เพ่ือมอบใหก้บัเด็ก ๆ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ณ ทาํเนียบรัฐบาล 

  

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จดักจิกรรมมอบความสุข “Major Kids Day” 

สาํหรับนอ้งๆ ท่ีถือบตัรสมาชิก M Gen Kids อายไุม่เกิน 12 ปีดูหนงัฟรี 1 ท่ีนัง่ พร้อมรับสิทธ์ิสนุกกบัการโยนโบวล่ิ์งฟรีอีก 

1 เกมและหากนอ้ง ๆ แตง่กายดว้ยชุดซุปเปอร์ฮีโร่ รับเพ่ิมป็อปคอร์นฟรีอีก 1 ถุง 13-14 มกราคม น้ี 

 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จดักจิกรรม “Major TEACHER’S Day” เปิดโรงให้ครูทัว่ประเทศดูหนังฟรี 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ชวนรําลึกและตอบแทนพระคุณครู เปิดโรงหนงัใหค้รูทัว่ประเทศชมภาพยนตร์ฟรี 1 ท่ีนัง่ เพียง

แสดงบตัรประจ าตวัครู หรือ บตัรครูฝึกสอน ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทัว่ประเทศ จาํนวน 

20,000 สิทธ์ิพร้อมทั้งเปิดใหส้มคัรสมาชิกบตัร M Generation ในราคาพิเศษเพียง 50 บาท เฉพาะวนัครูแห่งชาติเท่านั้น 

 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป เชิดชูวรีชนคนกล้าผู้เสียสละเพ่ือแผ่นดนิ 3 กมุภาพนัธ์ เปิดให้ ทหารผ่านศึก...ดูหนังฟรีตลอดวนั 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภข์อร่วมระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ 

เพ่ือสดุดีวรีกรรมของทหารผา่นศึก ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ของทุกปีดว้ยการคืนความสุขใหก้บัเหล่าทหารกลา้ไดดู้หนงัฟรี

เพียงโชวบ์ตัรทหารผา่นศึก รับสิทธ์ิดูหนงัฟรีทนัที 1 ท่ีนัง่ ในระบบปกติท่ีนัง่ปกติ ทุกเร่ือง ทุกรอบ ตลอดวนั 

 

คณะผู้บริหารเข้าเยีย่มให้ก าลงัใจและมอบของขวญัให้ผู้ป่วยเดก็ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมมอบของใช้จาํเป็น

ให้บ้านพกัพงิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ 

วชิา พลูวรลกัษณ์พร้อมครอบครัว และผูบ้ริหารเขา้เยีย่มและมอบของขวญัปีใหม่และชุดอาหารจากแมคโดนลัดใ์หน้อ้งๆ 

ผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนไดเ้ขา้เยีย่มชมบา้นพกัพิงโรนลัด ์แมคโดนลัด ์เฮาส์ เพ่ือ

ครอบครัวผูป่้วยเด็ก ชั้น 12 ตึก สก. ทั้งน้ีไดม้อบของใชจ้าํเป็นใหก้บับา้นพกัพิง อาทิ นํ้ายาเช็ดพ้ืน นํ้ายาปรับผา้นุ่ม บะหม่ี

ก่ึงส าเร็จรูป และขนม ซ่ึงบา้นพกัพิง โรนลัด ์แมคโดนลัด ์เฮาส์ เปิดใหบ้ริการเป็นท่ีพกัพิงชัว่คราวแก่ครอบครัวผูป่้วยเด็ก

ยากไร้ไดดู้แลบุตรหลานท่ีป่วยหนกัอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะครอบครัวท่ีเดินทางมาจากต่างจงัหวดัจะไดม้าพกัอาศยั และ

ภายในบา้นพกัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหบ้ริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  
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เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ร่วมกบั สภากาชาดไทย เชิญชวนผูส้นใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจาํทุก 3 เดือน เพ่ือช่วยเป็น 

ช่องทางในการจดัหาโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความพร้อมไม่ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต 

 

กจิกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2561 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซ่ึงไดก่้อตั้งจดทะเบียนเป็นองคก์รสาธารณะกศุล (Non-Profit Organization) 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตวัอยา่งเป็นทางการไปเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2556 เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันา 

คุณภาพชีวติของนอ้ง ๆ คนพิการ และผูสู้งอายท่ีุดอ้ยโอกาสในสงัคม โดยมุ่งเนน้การมอบโอกาสทางการศึกษาเพ่ือช่วยเปิด

โลกทศัน์ในการเรียนรู้ เติมเตม็ประสบการณ์นอกหอ้งเรียน สร้างสรรค ์พฒันาการ สร้างแรงบนัดาลใจ พร้อมมอบความสุข 

รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ ใหน้อ้ง ๆ ไดเ้ติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสงัคมโดยมีเป้าหมายการด าเนินงานของมูลนิธิ 

เมเจอร์ แคร์ ผา่น 3 กิจกรรมหลกั คือ 

 

1. กจิกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้” ทางมูลนิธิฯ จะนาํนอ้ง ๆ ท่ีดอ้ยโอกาส อาย ุ6-18 ปี เขา้ชมภาพยนตร์ปีละ 34,000 

คน และผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีดอ้ยโอกาส จากระยะเวลา 6 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดจ้ดักิจกรรม “เปิดโลกกวา้ง สร้าง

รอยยิม้” นาํนอ้งๆ ดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตร์แลว้ 207,501 คน และนาํผูสู้งอายเุขา้ชมภาพยนตร์แลว้ 34,703 คน 

ซ่ึงในปี 2561 ทางมูลนิธิไดน้าํนอ้งๆ ท่ีดอ้ยโอกาสเขา้ชมภาพยนตร์รวม 26,561 คน และผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีดอ้ยโอกาส 

เขา้ชมภาพยนตร์รวม 6,499 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 

2. กจิกรรมโบว์ลิง่การกศุลและพธีิมอบทุนการศึกษา “มาเตมิรอยยิม้ ให้เตม็หัวใจ” แนวทางการใหโ้อกาสทางการศึกษา 

ดว้ยการคดัเลือกจากเรียงความของนอ้งๆ หลงัจากไดเ้ขา้ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ และไดถ่้ายทอดความรู้สึกผา่นตวัอกัษรท่ี

ร้อยเรียงมาจากความรู้สึกของนอ้งๆ มอบเป็นทุนการศึกษาประจาํปี ปีละ 20 ทุนทุนละ 10,000 บาท ใหก้บันอ้งๆ 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มนอ้งๆ ดอ้ยโอกาส และกลุ่มนอ้งๆ พิการท่ีบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา รวมมอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง 5 ปี รวม 

100 ทุน   ปี 2561 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จดักิจกรรม “มาเติมรอยยิม้ ใหเ้ตม็หวัใจ” การแข่งขนัโบวล่ิ์ง ชิงถว้ยรางวลัและของ

รางวลั พร้อมมอบทุนการศึกษาใหก้บันอ้งๆ ดอ้ยโอกาส ณ บลูโอ ริธึม แอนดโ์บวล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพลก็ซ์รายได้

ทั้งหมดหลงัหกัค่าใชจ่้าย จะนาํไปใชใ้นกิจกรรมการกศุลของมูลนิธิฯ 

 

3. กจิกรรม “การจดัทาํและส่งมอบห้องหนงัเพ่ือการเรียนรู้” ปีที ่3 มอบใหก้บัโรงเรียนในชนบทท่ีมีนอ้งๆ ดอ้ยโอกาส และ

เป็นโรงเรียนศูนยก์ลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน 10 จงัหวดั เพ่ือนอ้งๆ จะไดมี้พ้ืนท่ีสาํหรับการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน โดย

มีคุณครูเป็นผูช้ี้แนะผา่นภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีท่ีจะเป็นส่ือกลางเพ่ือช่วยเปิดโลกทศัน์ดา้นความคิดและก่อใหเ้กิด

แรงบนัดาลใจดีๆ ซ่ึงสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวติได ้โดยมูลนิธิฯ จะคดัสรรดีวดีี สร้างสรรคท่ี์ใหข้อ้คิดแรงบนัดาลใจ

สาํหรับนอ้งๆ ส่งใหอ้ยา่งต่อเน่ืองจากระยะเวลา 3 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดจ้ดัท าและส่งมอบหอ้งหนงัเพ่ือการเรียนรู้ใน

โรงเรียนไปแลว้ 31 โรงเรียน 31 จงัหวดั 

 

นอกจากน้ี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ไดร่้วมกบั กรุงเทพมหานคร จดักิจกรรมเดิน-วิง่การกศุล “Major Care Mini Marathon 2018 

Run with Care” ภายใตแ้นวคิด “ทุกกา้วท่ีวิง่ ใหน้อ้งไดก้า้วไกล” ในวนัอาทิตยท่ี์ 30 กนัยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ 
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บริเวณลานหนา้หอ้งสมุดประชาชน สวนลุมพินีเพ่ือร่วมรณรงคใ์หป้ระชาชนไดอ้อกกาํลงักาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์ 

แขง็แรง ส่งเสริมใหค้รอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั โดยรายไดท้ั้งหมดหลงัหกัค่าใชจ่้ายจะนาํไปเป็นทุนการศึกษาและ

สร้างหอ้งหนงัเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยดุท่ีจะสร้างสรรคแ์ละเดินหนา้ส่งต่อ 

เร่ืองราวดี ๆ ใหก้บัสงัคมต่อไป และยงัคงขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความมุ่งมัน่ พร้อมจะเขา้ถึงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ

สร้างสรรคส่ิ์งดีๆดว้ยแรงบนัดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิม้ตลอดไป 

 

10.5  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางใน

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษทั

กาํหนดแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

- สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยความซ่ือสตัย ์

สุจริต 

- จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือ

ยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใด ท่ีผิดกฎหมายหรือ

โดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 

- บริษทัเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยจะดาํเนินการปรับปรุงคู่มือ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัประเด็นการต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชัน่ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 สรุปความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งใน

ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้

และรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในส่วนต่างๆ 

ทั้ ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ การพฒันาระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนระบบการตดัสินใจ การกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และการกาํหนดวงเงิน

อนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมีการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัของพนกังานแต่ละสายงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

การกาํหนดกรอบปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัของ

บริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงผูส้อบ

บญัชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบทั้ งในด้านการเงิน การดาํเนินงาน และในด้านอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัได้

ดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจาํนวน 7 คร้ัง เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํา

รายการระหวา่งกนั ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือสอบทานงบการเงิน

และพิจารณารายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี และ

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองจริยธรรม โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติัใน

การใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นรวมถึง

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์เพ่ือส่วนตน

หรือผูอ่ื้นดงัน้ี 

1.  ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบท

กาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2.  ดาํเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั

รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษทัซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อบุคคลอ่ืนก่อนท่ีงบ
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การเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํ

ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทัโดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้น

ใหอ้อกจากงาน 

3.  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียหรือการทาํรายการระหวา่ง

กนัของกรรมการและผูบ้ริหารต่อเลขานุการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์

ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

 

การควบคุมภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจาํปี 2561  ฉบบัลงวนัท่ี  

15 กุมภาพนัธ์ 2562 ข้ึน และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีแบบประเมินดงักล่าวไดน้าํเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 แลว้ 

 

 การพิจารณาจดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทัไดพิ้จารณาทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั 

ประกอบด้วยส่วนท่ี  1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment), ส่วนท่ี  2 การประเมินความเ ส่ียง  (Risk 

Assessment), ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities), ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล 

(Information &Communication) และส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   โดยคณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการผูบ้ริหาร หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริม และสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการพฒันา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

การประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2561 แลว้ 

มีสาระสาํคญัทั้ง 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การควมคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

- คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจาํทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีท่ี

สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานแต่ละ

หน่วยงานทราบและนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว

ทางบริษทัจดัให้มีการติดตามผลเดือนละคร้ัง เพ่ือรายงานความคืบหนา้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไ้ข อีกทั้งยงัมีการ

ปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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- คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัวา่ฝ่ายบริหารได้

จดัทาํอยา่งรอบคอบบนพ้ืนฐานของการประมาณการอยา่งระมดัระวงั โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึง

ปัจจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งไดพิ้จารณาทบทวนถึง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษทัแลว้ว่ามีความรู้และความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายได้จริง โดย

วิเคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะ

เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมถึงไดก้าํกบัดูแลให้มีหน่วยงานทาํหน้าท่ีคอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการ

ดาํเนินธุรกิจดงักล่าวอยูเ่ป็นประจาํ 

- บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และ

ในแต่ละปีจะมีการทบทวนโครงสร้างองคก์รและหน่วยงานวา่ยงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง

ไปหรือไม่ เพ่ือให้มีการดาํเนินงานท่ีมีประสินธิภาพ โดยสาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกวา่ Support center ไดจ้ดัแบ่ง

โครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ซ่ึงทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้ งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี โดยใชเ้ป็น

แนวทางปฏิบติัภายในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและคู่คา้ของบริษทั โดยมีการกาํหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไว้

อยา่งชดัเจน 

- บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ

ปฏิบติังาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มือปฏิบติัการ (Operation manual) และแผนผงัการปฏิบติังาน (Business process flow) ทั้งน้ี

บริษทัไดมี้การทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เพ่ือทาํการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริษทั

อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพฒันาระบบและการปฏิบติังานดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใชท้รัพยากรท่ีมีอย่างคุม้ค่า เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและป้องกนัการทุจริต 

- ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพ่ือประโยชน์

ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย

และวธีิปฏิบติังานในเร่ืองความเป็นธรรมต่อคู่คา้ท่ีใชก้บัคู่คา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัท่ีผิดไปจากวธีิการ

ดาํเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ

บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถึงชุมชนและสงัคม ดว้ยการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม

กนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

ส่วนที ่2  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

- บริษทัไดมี้การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวเิคราะห์เพ่ือระบุปัจจยั ทั้งภายนอก

และภายในและสญัญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือท่ีบริษทัจะรีบดาํเนินการจดัการและบริหารความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
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- บริษทัไดท้าํการวิเคราะห์อยา่งระมดัระวงั ถึงเหตุการณ์ท่ีจะทาํใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไดร้ะบุ

ไวน้ั้นเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นสัญญาณเตือนภยัในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั 

- บริษทัไดก้าํหนดมาตรการใหมี้การประเมินการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการใน

การตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือลดความ

เส่ียงอนัจะเกิดความสูญเสียต่อองคก์ร 

- บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพ่ือรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน 

หรือตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทางต่างๆในการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพ่ือ

รับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และ

ปัจจยัความเส่ียงใหมี้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญั

ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

- บริษทัไดมี้การติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ วา่ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีการรายงาน

ต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการทุกเดือน 

 

ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)  

- บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 

อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และไดมี้

การจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- บริษทัไดก้าํหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมติัการทาํรายการระหว่างกัน และได้กาํหนดไวเ้ป็น

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายให ้

ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง

บริษทัหา้มมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีในการตดัสินใจอนุมติั

ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดมี้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามสัญญาในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เกียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล

ผกูพนับริษทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้การติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดส่้งใหก้รรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัได้

ส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

- บริษทัไดมี้มาตรการท่ีจะใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

ของบริษทั โดยบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานดา้นกฎหมาย เพ่ือติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัประกาศใช ้และทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาและให้ขอ้มูลดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ
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   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง หนา้ 173 

บริษทัตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย

ท่ีกาํหนด 

 

ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information &Communication) 

- บริษทัได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคญั เพ่ือให้

คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้ และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลงั (ถา้มี) บริษทัก็

จะจดัให้มีขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการในวนัประชุม ทั้งน้ีหากในระหวา่ง

การประชุมมีการใชข้อ้มูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก็้จะให้หน่วยงานหรือผูท่ี้เกียวขอ้งจดัทาํขอ้มูลมารองรับการ

พิจารณาระหวา่งการประชุม เพ่ือใหท้นักาลต่อการพิจารณาตดัสินใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั

คร้ังท่ีผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบักรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือเป็นการ

ใหข้อ้มูลแก่กรรมการบริษทัโดยจดัส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

- บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระสาํคญั รวมถึง

ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคา้น (ถา้มี) และไดใ้ห้คณะกรรมการบริษทัรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ

ประชุมคร้ังถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในรายงานการ

ประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งเป็น 

สัดส่วน ส่วนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ขอ้สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทาํธุรกรรมหน่ึงนั้น บริษทัจะเร่ง

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและจดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั

ไดมี้การปรับนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปให้เป็นไปตามฉบบัปัจจุบนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบั

และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

 

ส่วนที ่5  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

- บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจประจาํปีเพ่ือขออนุมติักบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่าย

บริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย 

- บริษทักาํหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบติังานรายวนั รายสัปดาห์และรายเดือนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชุมแต่ละระดบัของพนักงานและฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงาน

ความคืบหนา้และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การติดตาม

ผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัสามารถปรับวิธีการปฏิบติังานให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ ท่ีมากระทบต่อเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

- ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูก้าํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน และไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการให้ความเช่ือมัน่ถึงการควบคุม
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ภายในของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอวา่ การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนทั้งภายในภายนอกองคก์ร และ

การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ

ด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้ งน้ีจะมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคล่ือนไหวของการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ  

- ฝ่ายบริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีไดท้าํ

การตดัสินใจดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั รวมถึง

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริต หรือการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งน้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธ์ิและสามารถขอใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั

ได้ โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง

เหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบติังานท่ีฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะทางการ

เงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  

 

11.2 การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัไดป้ระเมินและติดตามความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวเิคราะห์เพ่ือระบุปัจจยัทั้งภายนอกและภายใน และ

สัญญาณเตือนภยัต่างๆ รวมทั้ งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษทัอย่างมีนัยสําคญั เพ่ือท่ีบริษทัจะดาํเนินการจดัการและ

บริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และมีการกาํหนด

มาตรการในการควบคุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยั

ความเส่ียงเพ่ือลดความเส่ียงอนัท่ีจะมีผลกระทบกบับริษทั  

 บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพ่ือรายงาน ความคืบหนา้ของปัญหา และการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน หรือ

ตามกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และมีช่องทางต่างๆ ในการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนในองคก์รเพ่ือรับทราบ

และปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจยั

ความเส่ียงให้มีอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของ

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวบ้ริษทัไดมี้การติดตามการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนด

ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในการติดตามการปฏิบติังาน โดยจะมีการรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ

บริษทัทุกเดือน 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมีนายนิพนธ์ สุนทราจารย ์เป็นหัวหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในระบบควบคุมภายในของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์รและการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้

คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ดา้นการควบคุมภายในโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง หนา้ 175 

11.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบ

การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกเดือน 

รวมถึงการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆร่วมกนั และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานผลสรุปเร่ืองท่ีสําคญัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชุมและไดใ้ห้ความเห็นจากการทาํหน้าท่ีผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 

         สาํหรับ ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจาํนวน 7 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 

จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล 7/7 

2. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร 7/7 

3. นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ 7/7 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2550 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษทั เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา   12  ปี และ

เคยไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในหลายหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร Audit 

Based Audit, หลกัสูตร Internal Control Integrated Framework, หลกัสูตร Fraud Audit จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย (สตท.), หลกัสูตรการป้องกนัการทุจริตในองคก์ร, การทาํความเขา้ใจและทดสอบการควบคุมภายใน จาก สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ เป็นตน้ นอกจากนั้น นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์ยงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ

ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นอยา่งดี มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                         ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของ

บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

ปรากฏ ในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ใน ปี 2561  (โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่เตมิ) 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 

ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ

ถือหุน้ทางตรงอยู ่

ร้อยละ 26.34 

รายได้   

1. เงินปันผลรับ 113.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

2. รายไดอ่ื้น 0.79 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 

และค่าสาธารณูปโภค 

21.00 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบวล่ิ์ง โดยประกอบดว้ยสาขา

ฉะเชิงเทรา สาขาแจง้วฒันะ และสาขาพทัยา  

ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็นราคา

ตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.81  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 0.15  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน  9.14  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 

“สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอ่ืน”) 

5.41  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 3.07  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ

ถือหุน้ทางตรงอยู ่

ร้อยละ 50 และถือหุน้

ทางออ้มผา่น 

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดี

เวลลอปเมน้ท ์

(บริษทัร่วมของ

บริษทัฯ ) ในอตัรา

ร้อยละ 13.17 

ค่าใช้จ่าย   

1.ดอกเบ้ียจ่าย 0.40 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.38 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.52  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กองทุนรวมสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย ์

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์

ไลฟ์สไตล ์

บริษทัร่วมท่ี 

บริษทัฯ ถือหุน้

ทางตรงอยูร้่อยละ 

33.00 

รายได้   

1. ค่าบริหารจดัการ

และค่าตอบแทน

บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

35.22 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคา

ตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

  2. ค่าสาธารณูปโภค 22.56 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคท่ี 

บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 

ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้และเป็นราคา

ตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

3. เงินปันผลรับ 95.29  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

4. รายไดอ่ื้น 0.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 174.23 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์

และธุรกิจโบวล่ิ์ง ภายใตพ้ื้นท่ีการบริหาร

จดัการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง

การคา้และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ดอกเบ้ียตามสัญญา

เช่าการเงิน (รวมอยูใ่น 

“ตน้ทุนทางการเงิน”) 

1.69 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

3.ค่าใชจ่้ายอ่ืน                2.63 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 2.17  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 16.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ  (รวมอยูใ่น 

“สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอ่ืน") 

3.46  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 1.33  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน (รวมอยูใ่น 

"เงินกูร้ะยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน") 

21.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กองทุนรวมสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย ์

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์

ไลฟ์สไตล ์(ต่อ) 

 เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น"

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

อ่ืน") 

123.50  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินรับล่วงหนา้จาก

การใหเ้ช่าท่ีดิน 

(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่

หมุนเวียนอ่ืน") 

22.87  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ 

ถือหุน้ทางตรงอยู ่

ร้อยละ 40.00 

รายได้   

เงินปันผลรับ 15.76  เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าโฆษณา 0.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.73 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน  20.73 เงินท่ีบริษทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอทาํคืนในเดือน

ถดัไป 

บจ.เมเจอร์ กนัตนา 

บรอดแคสต้ิง 

กิจการร่วมคา้ท่ี 

บริษทัฯ ถือหุน้

ทางออ้มผา่นบมจ. 

เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

(บริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ) ร้อยละ 

41.61 

รายได้    

1. ค่าโฆษณา 0.70 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าเช่าและบริการ 2.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนส่วนแบ่งค่า

ภาพยนตร์ 

1.35 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 0.86  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น"

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

อ่ืน") 

0.48  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ทรานส์ฟอร์

เมชัน่ฟิลม์ 

กิจการร่วมคา้ท่ี 

บริษทัฯ ถือหุน้

ทางออ้มผา่น 

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

(บริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ) ร้อยละ 

32.07 

รายได้   

ค่าบริหารจดัการ 4.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนส่วนแบ่งค่า

ภาพยนตร์ 

2.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 1.76 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กิจการร่วมคา้

ภาพยนตร์ไบคแ์มน 

 

 

กิจการร่วมคา้ท่ี 

บริษทัฯ ถือหุน้

ทางออ้มผา่น 

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส  

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

(บริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ) ร้อยละ 

64.72 

รายได้ 

ค่าโฆษณา 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนส่วนแบ่งค่า

ภาพยนตร์ 

21.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. แมคไทย บริษทัท่ีครอบครัว

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้ 

ร้อยละ 90 

รายได้   

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 

และค่าสาธารณูปโภค 

32.07 เป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยสาขารัชโยธิน สุขมุวทิ 

รังสิต สาํโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการ

ปกติทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ 

  2. ดอกเบ้ียรับ 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  3. รายไดอ่ื้น 1.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ค่าใช้จ่าย   

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีการคา้ 2.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน 0.08  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

การเงิน 

1.55  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 0.48  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เงินรับล่วงหนา้จาก

การใหเ้ช่าท่ีดิน 

(รวมอยูใ่น"หน้ีสินไม่

หมุนเวียนอ่ืน") 

8.03  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น"

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

อ่ืน") 

5.53  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 180 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ.แมคแคนนา

แลนด ์

 

บริษทัท่ีครอบครัว

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้

ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 

39 โฮลด้ิง ร้อยละ 

100 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าส่งเสริมการขาย 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11.21 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีการคา้ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.94 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เวลแอด 

 

บริษทัท่ีคุณวชิา 

และคุณภารดี  

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้

ร้อยละ 70.99 และ

ร้อยละ 29 ตามลาํดบั 

 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าบริการท่ีปรึกษา 13.20 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ อตัรา

เดือนละ 1.10 ลา้นบาท โดยมีอายขุองสัญญา 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาท่ี

ตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา  เป็นการคิด

ค่าตอบแทนอยูท่ี่ไม่เกิน 

ร้อยละ 1 ของรายได ้ซ่ึงตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบั

ประธานบริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคุณวชิา

ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนใด 

หจก.เวล 

เอน็เตอร์เทนเมนท ์

บริษทัท่ีบิดาและ

มารดาคุณวชิา  

พูลวรลกัษณ์ถือหุน้

ร้อยละ 50 และ 

ร้อยละ 10 ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าสาธารณูปโภค 6.37 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.52 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เพชรป่ินเกลา้ บริษทัท่ีครอบครัว

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้

ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 

39 โฮลด้ิง ร้อยละ 

100 

รายได้    

1. ค่าบริหารจดัการ 1.60 เป็นรายไดค่้าบริหารงานท่ีคิดตามอตัรา

เงินเดือนของพนกังานบริษทัฯ ท่ีทาํงานใหใ้น

อตัราเดือนละ 200,000 บาท ซ่ึงเป็นรายการ

ปกติทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ 

  2. รายไดอ่ื้น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 181 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ.เพชรป่ินเกลา้ 

(ต่อ) 

 ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่าพ้ืนท่ี 

ค่าบริการ และค่า

สาธารณูปโภค 

30.55 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 

(ป่ินเกลา้) ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด

ของเซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ 

2. ค่าส่งเสริมการขาย 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.11  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.77  เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บมจ.วรัีนดา รีสอร์ท 

(เดิมช่ือ: บจ.วรัีนดา 

รีสอร์ท แอนด ์สปา) 

บริษทัท่ีคุณ 

ภารดี พูลวรลกัษณ์ 

ถือหุน้ร้อยละ 3.25  

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วริชา 

 

 

บริษทัท่ีครอบครัว

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้

ทางออ้มผา่น บจ.  วพีี 

39 โฮลด้ิง ร้อยละ 

99.98 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.43 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.95 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ

หุน้ทางออ้มผา่น 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ 

ดีเวลอปเมนท ์ 

ร้อยละ 13.17 และถือ

หุน้ทางออ้มผา่น บจ.

รัชโยธิน 

 อเวนิว ร้อยละ 50.00 

รายได้    

ค่าบริหารจดัการ 0.39 เป็นรายไดค่้าบริหารงานอตัราเดือนละ 27,000 

บาท ของสาขารัชโยธินซ่ึงเป็นรายการปกติทาง

การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าสาธารณูปโภค 1.33 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสาํหรับการเช่า

พ้ืนท่ีเพ่ือสาํหรับสาํนกังานของบริษทัฯ ใน

บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซ่ึงเป็นรายการปกติทาง

การคา้ และเป็นราคาตลาดซ่ึงผา่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 182 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บจ. เอส เอฟ  

ดีเวลอปเมนท ์

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ

หุน้ทางออ้มผา่น 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดี

เวลอปเมนท ์ร้อยละ 

13.17 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าเช่าพ้ืนท่ี 

ค่าบริการ และค่า

สาธารณูปโภค 

52.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3.29 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 

“สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอ่ืน”) 

25.82 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีการคา้ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  เจา้หน้ีอ่ืน 9.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. ว ีฟิตเนส บริษทัท่ีคุณภารดี 

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้ 

ร้อยละ 100 

รายได้   

1. ค่าเช่า ค่าบริการ 

และสาธารณูปโภค 

18.04 เป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย 

2. รายไดอ่ื้น 1.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ค่าใช้จ่าย   

  1. ค่าส่งเสริมการขาย 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10.14 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

  ลูกหน้ีการคา้ 17.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ. สยามฟิว

เจอร์พร็อพเพอร์ต้ี 

บริษทัท่ีบริษทัฯถือ

หุน้ทางออ้มผา่น 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดี

เวลอปเมนท ์ร้อยละ 

26.34 

ค่าใช้จ่าย   

1.ค่าเช่า ค่าบริการ 

และสาธารณูปโภค 

13.81 เป็นการเช่าพ้ืนท่ีและบริการ ของสาขาเอสพลา

นาด เพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ

โบวล่ิ์ง ซ่ึงเป็นรายการปกติทางการคา้ และเป็น

ราคาตลาดซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2.ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.55 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เงินมดัจาํ (รวมอยูใ่น 

“สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอ่ืน”) 

0.31 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 2.90 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.เฟรนด ์แอร์

คราฟท ์

บริษทัท่ีคุณวชิาและ

คุณภารดี 

พูลวรลกัษณ์ ถือหุน้ 

ร้อยละ 25 และ 

ร้อยละ 25 ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เอม็เทล โซลูชัน่ ลิมิ

เตด็ 

บริษทัท่ีถือหุน้ใน

บริษทัยอ่ย (บจ. เอม็

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.11 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 2 (12) รายการระหวา่งกนั หนา้ 183 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท 

ปี 2561 

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

เทล (ประเทศไทย) 

จาํกดั) ร้อยละ 30 

ลูกหน้ีอ่ืน 1.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีการคา้ 1.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

บจ.วรัีนดา บีช พทัยา บริษทัท่ีคุณ 

ภารดี พูลวรลกัษณ์ 

ถือหุน้ทางออ้ม 

ร้อยละ 3.25 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.07 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เน็กซ์ สเตป็ เวนเจอร์ 

ลิมิเตด็ 

บริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

(บจ. เอม็เทล 

(ประเทศไทย) จาํกดั) 

ค่าใช้จ่าย   

1. ค่าท่ีปรึกษา 0.66 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน อตัราเดือนละ 

10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.65 เป็นรายการท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลการเงินทีสํ่าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

 ผู้สอบบัญชีบริษัท   : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

  รายช่ือผู้สอบบญัชี : นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ได้

ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของ

ความนิยมและสินทรัพย ์- ธุรกิจโบวล่ิ์งเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ และไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ การจดัการเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ค่าความนิยม  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสาม

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ (จาํนวน 17.17 ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 

(จาํนวน 22.79 ลา้นบาท)  และส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ (จาํนวน 

112.97 ลา้นบาท) 

 

ผูบ้ริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปีตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย ์ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจากการใช้งาน

ของค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบญัชีของค่าความนิยมหลงัหัก

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าแสดงไวด้ว้ยมูลค่าท่ีเหมาะสม  

 

ข้า พ เ จ้า ใ ห้ ค ว า ม สํา คัญ กับ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด้อ ย ค่ า ข อ ง 

ค่าความนิยม เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความ

นิยมตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพินิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร

ในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการจดัทาํ

ประมาณการกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ

เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ประเมินวิธีท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงิน

สดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้องของการคาํนวณ 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ

งบประมาณทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั  

ขา้พเจา้พบว่าประมาณการกระแสเงินสดท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่า

จากการใช้สอดคล้องกับงบประมาณซ่ึงได้รับการอนุมัติ และ

คณะกรรมการได้สอบทานขอ้สมมติฐานซ่ึงไดแ้ก่อตัราคิดลด และ

อตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้ลว้ 

ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2561 กบัขอ้มูลใน

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจัดทําในปีก่อน (พ.ศ. 2560) เพ่ือ

พิจารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดีตได้จัดทําข้ึนจากข้อ

สมมติฐานซ่ึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่าผลการ

ดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคล้องกบัประมาณการกระแสเงิน

สดของปีก่อน 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแส

เงินสด โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการเติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลใน

อดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

2. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจดัทาํประมาณการซ่ึงขา้พเจา้

ไดพิ้จารณาจากตน้ทุนทางการเงินของ 

กลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และผลการวิจัย

สาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้ใน

การคาํนวณมูลค่าจากการใช ้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ การจดัการเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

กระประเมนิการด้อยค่าเร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

   - ธุรกจิโบว์ลิง่ 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์   

 

จากแนวโน้มของธุรกิจโบว์ล่ิงท่ีชะลอตัวลงเป็นผลให้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโบวล่ิ์งลดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 สินทรัพยถ์าวรสุทธิของธุรกิจโบวล่ิ์ง มีมูลค่า

ตามบัญชีจํานวน 472.46 ล้านบาท มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 36 ระบุว่าหากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์

อาจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณการ มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น 

 

ผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ธุรกิจโบวล่ิ์งท่ีตั้งในทาํเลเด่นยงัสามารถ 

ทํากําไรได้ดี  อย่างไรก็ตามผู ้บ ริหารติดตามผลการ

ดาํเนินงานของสถานประกอบการโบวล่ิ์งในทาํเลท่ีไม่ทาํ

กําไรอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินว่าควรดําเนินธุรกิจใน

สถานท่ีดังกล่าวต่อไปหรือไม่ หรือมิฉะนั้นควรรับรู้การ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยห์รือไม่ โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2561 

ผู ้บริหารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

บ า ง ส่ ว น ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร โ บ ว์ ล่ิ ง ใ น ทํา เ ล 

ท่ีไม่ทาํกาํไร 

 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในการพิจารณาถึงขอ้บ่งช้ีท่ีอาจทาํ

ให้สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า เน่ืองจากหากระบุขอ้บ่งช้ีไม่

ครบถ้วน อาจมีผลให้การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าไม่

ครบถ้วน นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายงัให้ความสําคัญกับการ

ประเมินการด้อยค่า เน่ืองจากต้องอาศัยดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหาร 

 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาถึงขอ้บ่งช้ีขั้นตน้ท่ีระบุวา่สินทรัพยอ์าจ

เกิดการดอ้ยค่า ไดแ้ก่ กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบ้ีย

จ่ าย ค่ า เ ส่ือ ม ร าค า  แ ล ะ ค่ าตัด จําห น่ าย  ข อ ง สถ า ณ

ประกอบการโบวล่ิ์งรายสาขา ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ี

ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากน้ีข้าพเจ้าทําความเข้าใจและ

ประเมินแผนการและกลยทุธ์ในอนาคตของผูบ้ริหาร 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

แผนการและกลยทุธ์ในอนาคตของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงกบั

ข้อมูลการดําเนินงานในอดีต แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ 

และขอ้มูลในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ข้าพเจ้าพบว่าแผนการและกลยุทธ์ในอนาคตดังกล่าวมี

เหตุผลรองรับและมีความสมเหตุสมผล และขอ้สมมติฐาน

ท่ีใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของผู ้บริหารมีความ

เหมาะสม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบนั 
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ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จาํเป็น เพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน 

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

กิจการและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และ

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้

สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการ

ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ซ่ึง

รวมถึงประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ในรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

ส่ือสารดงักล่าว 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่)ี 

   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 

ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบทานขอ้มูล และ

แผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในต่อผูบ้ริหาร ส่งเสริมและ

ผลกัดนัใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 7 คร้ัง มีฝ่ายบริหารระดบัสูง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ร่วมประชุม และมีการประชุม 1 คร้ังท่ีมีวาระท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย 

ในการประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บปะอยา่งอิสระกบัฝ่ายบริหาร หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เพ่ือทบทวนและประเมินเก่ียวกบันโยบายและหลกัการบญัชี แนวทางการปฏิบติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้

สอบทานและรับรองขอ้มูลและรายงานทางการเงิน ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการแกไ้ขหรือลดจุดอ่อนในการ

ควบคุมภายในและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 

ดงัต่อไปน้ี  

1. รายงานทางการเงินใน ปี 2561 มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นท่ีเช่ือถือได ้

2. สินทรัพยข์องบริษทัมีการป้องกนัและรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ 

ทรัพยากรไดถู้กใช ้อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2561 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน ์

สูงสุดของบริษทั 

4. บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษทั ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. บริษทัมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  โดยผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีประเมิน 

ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนการทางบญัชีและการปฏิบติังานของบริษทัอย่างมี

ระบบ จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีดี นาํเสนอแก่ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดแผนการปฏิบติังานในอนาคต 

และประชุมอยา่งสมํ่าเสมอกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสร้าง

ความมัน่ใจวา่ขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในตา่งๆ จะไดรั้บการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ี

เหมาะสม 

6. บริษทัมีมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองและ 

สมํ่าเสมอตามระเบียบปฏิบติัการรับเร่ืองร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียนตามนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

   คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหแ้ต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 และนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 3760 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบปี

บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 

 
 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 596,315 573,030 530,873 312,060 

เงนิลงทุนช ัว่คราว                   -                     -                     -                     -   

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 1,161,281 1,182,113 1,256,315 1,180,519 

เงนิให้ก ู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน              1,304              5,000              8,000                   -   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 128,739 140,869 97,810 182,584 

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 192,191 178,365 221,085 138,426 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกาํหนดภายในหนึ่งปี 48,407 44,891 44,665 40,777 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 121,242 138,546 191,628 175,539 

 รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,249,480 2,262,813 2,350,377 2,029,904 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ ือ่ขาย                   -   67,095 512,699 748,530 

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค ํา้ประกัน - - 4,587 4,551 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงนิ 10,974 11,265 11,479 12,448 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 3,375,389 2,969,459 2,751,690 2,525,404 

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมคา้ 75,176 37,406 288,168 300,878 

เงนิให้ก ู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 1,802 1,827 1,923 1,558 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7,241,647 7,186,429 7,591,205 7,357,914 

ค่าความนิยม - สุทธิ 152,931 205,381 205,381 238,329 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 122,236 100,398 120,791 131,951 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี 77,464 49,914 9,066 14,256 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 579,054 630,626 609,468 539,850 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 188,062 285,098 268,080 340,453 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,824,734 11,544,897 12,374,536 12,216,120 

รวมสนิทรัพย์ 14,074,214 13,807,711 14,724,913 14,246,024 

รายการ
งบการเงนิรวม
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 

 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือห ุ้น

หนี้สนิหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงนิก ู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 1,418,172 1,459,890 3,137,986 2,464,982 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 2,452,667 1,674,700 1,761,239 1,907,898 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 588,116 658,591 1,337,408 901,021 

เงนิก ู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 14,500 15,900 18,150 23,000 

ภาษีเงนิได้คา้งจ่าย 95,317 61,329 79,438 90,286 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 101,979 75,457 85,725 92,649 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 4,670,751 3,945,867 6,419,947 5,479,836 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน

เงนิก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,905,519 2,605,355 763,914 1,287,177 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี 215,564 241,369 277,501 336,335 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 61,377 38,895 41,384 36,289 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 588,521 477,465 504,428 458,064 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 2,770,980 3,363,084 1,587,228 2,117,865 

รวมหนี้สนิ 7,441,731 7,308,951 8,007,174 7,597,701 

รายการ
งบการเงนิรวม
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

                 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558  

 
 

 

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

ส่วนของผู้ถือห ุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจาํนวน 896,266,347 หุ้น

      มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 896,266

ทุนที่ออกและชาํระแล้วเตม็มูลค่า

   หุ้นสามัญจาํนวน 894,667,502 หุ้น

      มูลค่าที่ชาํระแล้วหุ้นละ 1 บาท

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 894,668 894,668 894,533 892,520 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,055,609 4,055,609 4,053,064 4,014,840 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นซ ือ้คนื 288,425 288,425 288,425 288,425 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ ือ้หุ้นสามัญ 4,538 4,538 5,288 11,058 

กาํไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600 

ยังไม่ได้จัดสรร 1,557,472 1,396,560 1,320,957 1,204,870 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (381,362) (316,853) (15,972) 78,517 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,509,949 6,413,546 6,636,894 6,580,830 

ส่วนได้เสยีท ีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 122,534 85,213 80,844 67,493 

รวมส่วนของผู้ถือห ุ้น 6,632,483 6,498,759 6,717,739 6,648,323 

รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือห ุ้น 14,074,214 13,807,711 14,724,913 14,246,024 

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

  

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559 และ 2558 

 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 7,779,144 7,077,776 6,985,962 6,706,849 

รายได้จากการขาย 2,173,215 1,893,835 1,759,407 1,873,596 

รวมรายได้ 9,952,359 8,971,611 8,745,369 8,580,445 

ต้นทนุ

ตน้ทุนการให้บริการ (5,671,558) (5,140,548) (4,871,663) (4,697,358)

ตน้ทุนขาย (827,938) (817,366) (708,787) (855,331)

รวมต้นทนุ (6,499,496) (5,957,914) (5,580,450) (5,552,689)

กาํไรขั้นต้น 3,452,862 3,013,696 3,164,918 3,027,757 

รายได้อื่น 456,595 734,549 578,579 384,342 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (571,355) (527,040) (548,991) (504,578)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,919,855) (1,835,816) (1,862,792) (1,508,064)

ตน้ทุนทางการเงนิ (108,190) (139,885) (144,032) (154,909)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 262,341 231,299 256,160 237,183 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,572,398 1,476,803 1,443,842 1,481,730 

ภาษีเงนิได้ (273,108) (279,098) (236,839) (300,060)

กาํไรสาํหรับปี 1,299,290 1,197,706 1,207,003 1,181,670 

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,283,590 1,193,337 1,188,221 1,170,922 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 15,700 4,369 18,782 10,748 

1,299,290 1,197,706 1,207,003 1,181,670 

กาํไรต่อห ุ้น

กาํไรต่อหุ้นข ั้นพ ืน้ฐาน                1.43                1.33                1.33                1.31 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด                1.43                1.33                1.33                1.31 

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

  

   __________________________รับรองความถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559 และ 2558 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,166,804 2,407,079 2,127,101 2,365,339 

จ่ายดอกเบี้ย (111,011) (123,897) (134,545) (149,624)

จ่ายภาษีเงนิได้ (289,122) (301,950) (271,598) (315,242)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,766,671 1,981,233 1,720,959 1,900,474 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดที่มีภาระผูกพนัเพ ิม่ข ึ้น(ลดลง)                   -   4,587 (36) (39)

เงนิให้ก ู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน (10,804) (2,000) (8,000) -

เงนิสดรับคนืจากเงนิให้ก ู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน             14,500              5,000                   -                     -   

เงนิให้ก ู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน                   -   (500) (954) (14)

เงนิสดรับคนืจากเงนิให้ก ู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้ 25 596 589 569 

เงนิให้ก ู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น                   -                     -   20 (250)

เงนิสดรับคนืจากเงนิให้ก ู้ยืมแก่บุคคลอื่น                   -                     -                     -                     52 

เงนิสดจ่ายสาํหรับเงนิลงทุนช ัว่คราว                   -   (770,000)                   -   (145,000)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนช ัว่คราว                   -   771,156                   -   145,037 

เงนิสดจ่ายเพ ือ่ลงทุนในบริษัทย่อย (0)                   -                     -                     -   

เงนิสดรับจากการซ ือ้บริษัทย่อยสุทธิจากเงนิสดที่จ่ายไป                   -                     -   18,289 1,238 

เงนิสดจ่ายเพ ือ่ลงทุนในบริษัทร่วม (619,016) (311,854) (207,892) (162,788)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 589,579 171,630 63,102 184,389 

เงนิสดจ่ายเพ ือ่ลงทุนในกิจการร่วมคา้ (44,000)                   -                     -   (24,958)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในกิจการร่วมคา้                   -   201,797                   -                     -   

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผ ือ่ขาย 123,281 466,858 386,498 196,089 

เงนิสดจ่ายเพ ือ่ซ ือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (948,403) (850,596) (1,261,725) (1,439,784)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,409 14,669 4,082 5,428 

เงนิสดจ่ายเพ ือ่ซ ือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (149,913) (211,345) (232,737) (239,593)

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน                   -                     -   104                   -   

เงนิปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 224,449 219,036 208,321           144,482 

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนระยะยาว                   -   485 1,176                 948 

ดอกเบี้ยรับ 5,422 5,181 3,149              9,173 

เงนิสดสทุธ(ิใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทนุ (813,471) (285,300) (1,026,013) (1,325,023)

รายการ
งบการเงนิรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

  

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559 และ 2558 

 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคนืเงนิก ู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน (1,400) (2,250) (4,850) (2,000)

เงนิสดรับ(จ่าย )จากเงนิเบิกเกินบัญช ี 4,993 (1,930) (7,575) 9,505 

เงนิสดรับจากเงนิก ู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 4,005,000 5,493,000 8,300,000 7,535,000 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิก ู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ (4,050,000) (7,178,000) (7,620,000) (7,305,000)

จ่ายคนืหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ (182,311) (85,376) (92,472) (94,482)

เงนิสดรับจากเงนิก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ                   -   1,000,000 1,000,000                   -   

จ่ายคนืเงนิก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (588,000) (252,000) (209,000) (40,000)

เงนิสดรับจากการออกหุ้นก ู้                   -          1,500,000                   -                     -   

จ่ายคนืหุ้นก ู้                   -   (1,000,000) (800,000)                   -   

เงนิสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนใน บ.ย                 135                   -   800                   -   

เงนิสดรับจากการใชส้ิทธิซ ือ้หุ้นสามัญ                   -                1,929             28,980             36,595 

จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น (1,118,331) (1,129,150) (1,072,016) (980,259)

เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,929,914) (1,653,776) (476,132) (840,641)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง )เพิ่มขึ้นสุทธิ 23,285 42,157 218,813 (265,190)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวันต้นปี 573,030 530,873 312,060 577,250 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัปลายปี 596,315 573,030 530,873 312,060 

รายการ
งบการเงนิรวม
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (13) ขอ้มูลการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 197 

13.3 อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัสําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559 และ 2558 

 

หมายเหตุ * ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิฯ ไดก้าํหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูด้าํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่

เกินกวา่ 1.5 ต่อ 1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส

หน่วย : พันบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

อตัราส่วนสภาพคล่อง

     อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.48              0.57              0.37              0.37              

     อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.38              0.44              0.28              0.27              

     อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด  (เท่า) 0.64              0.38              0.29              0.38              

     อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การคา้  (เท่า) 10.30             9.18              8.78              9.12              

     ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย  (วัน) 35                 39                 41                 39                 

     อัตราการหมุนเวียนสินคา้คงคลัง (เท่า) 6.89              6.38              6.41              5.29              

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย  (วัน) 52                 56                 56                 68                 

     อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้   (เท่า) 7.61              8.39              9.17              7.76              

     ระยะเวลาชาํระหนี้   (วัน) 47                 43                 39                 46                 

     วงจรเงนิสด  (วัน) 40 53 58 61

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

      อัตรากาํไรข ั้นตน้  (%) 34.69             33.59             36.19             35.29             

      อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 16.89             18.02             18.16             19.07             

      อัตรากาํไรอื่น  (%) 2.46              2.33              2.67              2.58              

      อัตราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร  (%) 223.29           173.75           159.73           169.02           

      อัตรากาํไรสุทธิ  (%) 12.90             13.30             13.59             13.65             

      อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น  (%) 19.86             18.29             17.98             18.14             

อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน

      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 12.06             11.33             10.96             11.62             

      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 35.95             34.23             28.18             29.65             

      อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.71              0.63              0.60              0.61              

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.14              1.14              1.21              1.15              

     อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ย  (เท่า) 28.38             19.24             15.55             15.71             

     อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.47              0.40              0.33              0.31              

     อัตราการจ่ายเงนิปันผล  (%) 94.10             93.98             90.23             87.79             

รายการ
อตัราส่วนทางการเงนิงบรวม



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

  

__________________________รับรองความถูกตอ้ง 
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14. คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของบริษัทในปี 2561  

 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ดาํเนินธุรกิจหลกั 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจ

โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้ าแข็ง ธุรกิจพ้ืนท่ีให้เช่าและบริการ ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ในปี 2561 

บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะขยายฐานลูกคา้ ทั้งจากการเพ่ิมลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มครอบครัวโดยการเปล่ียนจากโรงภาพยนตร์

ปกติเป็นโรงภาพยนตร์สาํหรับเด็ก เช่น Kids Cinema และเพ่ิมพฤติกรรมการดูภาพยนตร์ในกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา โดยใช้

โปรแกรม MPASS เพ่ือกระตุน้ใหมี้การชมภาพยนตร์มากข้ึน การขยายสาขาในหลากหลายรูปแบบจะสามารถจบักลุ่มลูกคา้

ได้แตกต่างกัน รวมถึงการขยายไปประเทศในกลุ่ม CLMV ซ่ึงการขยายสาขาต่างๆ บริษทัได้ศึกษาถึงองค์ประกอบท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น เช่น การคาํนวณกลุ่มเป้าหมาย วิถีชีวิตและลกัษณะทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือการ

กําหนดวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละพ้ืนท่ีให้เหมาะสม พร้อมทั้ งบริหารต้นทุนการก่อสร้างและการดําเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 บริษทัไดข้ยายสาขาเพ่ิมเป็นจาํนวน 31 สาขา 90 โรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ยสาขาในประเทศ 

16 สาขา 38 โรงภาพยนตร์ และสาขาในประเทศกมัพชูาเพ่ิมอีก 1 สาขา 8 โรงภาพยนตร์ และเม่ือมีโรงภาพยนตร์เพ่ิมมากข้ึน

ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ทีมงานผูส้ร้างภาพยนตร์จึงมีโอกาสทาํรายไดจ้ากการฉายภาพยนตร์เพ่ิมมากข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ภาพยนตร์ไทยมีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้นคุณภาพปริมาณ และความหลากหลายของภาพยนตร์ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ในปี 2561 ไดมี้ผูส้ร้างภาพยนตร์รายใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน เช่น ทีมผูส้ร้าง

ละครและเกมส์โชว ์เขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพยนตร์เพ่ือป้อนตลาดโรงภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน โดยมีทั้งรูปแบบ

ของกิจการร่วมคา้ กบับริษทัผูล้งทุนสร้างดว้ยตนเอง และปัจจุบนัภาพยนตร์ไทยไดรั้บความนิยมจากหลายประเทศมากข้ึน 

ทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และแถบเอเชีย จึงเป็นโอกาสของทีมผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน  

 ในปี 2562 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีจาํนวนภาพยนตร์ไทยท่ีมากข้ึนจากผูผ้ลิตภาพยนตร์รายใหญ่ท่ีมีแนวโน้มจะ

ผลิตภาพยนตร์มากข้ึน และผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีมองเห็นโอกาสจากการทาํภาพยนตร์ไทยจากความสาํเร็จของภาพยนตร์ไทยใน

ปีท่ีผา่นมาท่ีมีภาพยนตร์หลายเร่ืองไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีทั้งในและต่างประเทศ 
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วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2561 

 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 9,952 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560จาํนวน 981 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 มาจาก 

ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้แต่ละประเภทกบัปีทีผ่่านมา 

 

 รายได้จากการจาํหน่ายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 7,564 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,043 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ปี 2560: 6,521 ลา้นบาท) ปัจจยัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจ

เติบโตมาจากจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน ลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ อยา่งกลุ่มครอบครัวท่ีใหก้ารตอบรับเป็นอยา่งดีจากโรง Kids Cinema  

ภาพยนตร์ไทยท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน ความหลากหลายในผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยม และการเพ่ิมช่องทางการขาย

โดยผา่นส่ือออนไลน์เพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ และการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลายเพ่ือขยายฐานลูกคา้ โดย

ในปีน้ีมีภาพยนตร์ไทยท่ีทาํรายไดสู้งสุดในรอบปีและเป็นภาพยนตร์จากค่ายผูผ้ลิตภาพยนตร์รายใหม่ ซ่ึงมีบริษทัในเครือ

เมเจอร์เป็นผูด้าํเนินการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ไทยเร่ือง นาคี 2 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีในสาขาซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการขยายสาขาออกสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน สาํหรับภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีไดรั้บความนิยมสูง ไดแ้ก่ Avengers 3, Jurassic 

World 2, Aquaman.  

 รายได้จากธุรกจิส่ือโฆษณา จาํนวน 1,340 ล้านบาท ลดลง จาํนวน 55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้(ปี 2560: 1,395 ลา้นบาท) มาจากการเปล่ียนขั้นตอนการดาํเนินการอนุมติัสญัญา ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในลูกคา้บาง

กลุ่มจึงส่งผลกระทบกบัรายไดจ้ากธุรกิจส่ือโฆษณา แต่อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจส่ือโฆษณายงัคงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค

ไดโ้ดยตรง มีช่องทางในการโฆษณาท่ีหลากหลาย และมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดราคา ทาํใหส้ามารถจบักลุ่มลูกคา้ได้

หลายประเภท 

 รายได้จากธุรกจิโบว์ลิง่และคาราโอเกะ จาํนวน 438 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ (ปี 2560: 413 ลา้นบาท) มาจากการปรับกลยทุธ์ในการขาย และจากการเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศ 

 รายได้จากธุรกจิพื้นทีเ่ช่า จาํนวน 425 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

(ปี 2560: 433 ลา้นบาท) เป็นผลจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและอุโมงคข์า้มแยกรัชโยธินท่ีสาขารัชโยธิน ตั้งแต่ปี 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 7,564     76% 6,521     73% 1,043    16%

2.ส่วนงานธุรกิจโฆษณา 1,340     13% 1,395     16% (55)         (4%)

3.ส่วนงานธุรกิจโบว์ลิ�งและคาราโอเกะ 438         4% 413         5% 26          6%

4. ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 425         4% 433         5% (9)           (2%)

5. ส่วนงานธุรกิจสื�อภาพยนตร์ 185         2% 209         2% (24)         (12%)

รวมรายได้ 9,952    100% 8,972    100% 981      11%

กลุ่มธุรกิจ

ประจําปี 2560ประจําปี 2561 เพิ�มขึ �น(ลดลง)
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2558 เป็นตน้มา จึงทาํใหบ้ริษทัมีการลดอตัราค่าเช่าเป็นการชัว่คราวแก่ร้านคา้ผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบในศูนยก์ารคา้  อยา่งไร

ก็ตาม บริษทัเช่ือมัน่วา่หลงัการก่อสร้างดงักล่าวแลว้เสร็จ จาํนวนร้านคา้และอตัราค่าเช่าจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 รายได้จากธุรกจิส่ือภาพยนตร์ จาํนวน 185 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ (ปี 2560: 209 ลา้นบาท) มาจากการลดการผลิตแผน่ DVD/VCD และรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์

ต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจากในปี 2560 มีภาพยนตร์ท่ีจดัจาํหน่ายไดรั้บความนิยมจาํนวนมาก 

 บริษทัมีรายได้อ่ืน จาํนวน 457 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจาํนวน 278 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ซ่ึงส่วนใหญ่

ลดลงจากกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (บริษทั พีวอีาร์ จาํกดั) ลดลง ประมาณ 359 ลา้นบาท และ

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึน 180 ลา้นบาท 

 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 439 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อย

ละ 35 (ปี 2560 สดัส่วนต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 34) มาจากภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งสูง ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ซ่ึงรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ในต่างจงัหวดัท่ีทาํใหลู้กคา้กลุ่มใหม่ๆ 

สามารถเดินทางไปใชบ้ริการไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน และบริษทัมีการบริหารตน้ทุนต่อโรงอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,491 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 128 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5 และมี

สดัส่วนต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 25 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1 มาจากการบริหารค่าใชจ่้ายต่อโรงภาพยนตร์ใหมี้

ประสิทธิภาพ และเปล่ียนช่องทางโฆษณาทางส่ือดิจิตอลมากข้ึน 

 ส่งผลใหบ้ริษทั มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 1,284 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนและ

มีกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 1.43 บาท (ปี 2560 เท่ากบั 1.33 บาทต่อหุน้) 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท ณ ส้ินปี 2561 เปรียบเทยีบงบการเงนิรวมประจาํปี 2560 

สินทรัพย์ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2561 มูลค่า 14,074 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 267 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน 

ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน จาํนวน 2,249 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 13 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํนวน 

11,825 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 280 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วม

คา้เพ่ิมข้ึน  

หนีสิ้น 

บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 มูลค่า 7,442 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 133 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน  

ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 4,671 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาํนวน 725 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจาํนวน 2,771 

ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 592 ลา้นบาท จากการชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
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  เงนิสด 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดอยูจ่าํนวน 596 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23 ลา้นบาท จากปีก่อน  

เป็นผลมาจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 2,771 ลา้นบาท กิจกรรมลงทุนใชไ้ปจาํนวน 813 ลา้นบาท 

และกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ป จาํนวน 1,934 ลา้นบาท 

  

อตัราส่วนทางการเงนิ 

• บริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13 (ปี 2560 มีอตัราร้อยละ 13)    

• อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 19.86 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.58 (ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.29)  

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทัคิดเป็นร้อยละ 12.06 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.72 (ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 

11.33)    

• อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น คิดเป็น 1.14 เท่า เท่ากบัปีก่อน บริษทัยงัรักษาระดบัของหน้ีสินได้อย่าง

เหมาะสม ควบคู่กบัการขยายสาขา และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

14.2 โครงการในอนาคต 

ในปี 2562 บริษทัฯมีโครงการในการขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งในเขต

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างประเทศ รวมกวา่ 60-70 โรงภาพยนตร์ อาทิเช่น 

1. ITECC Mall สาขาเวยีนเทียน ประเทศลาว ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 4 โรง 

2. สาขาโลตสับา้นสวน จ.ชลบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

3. สาขาโลตสัจอมทอง จ.เชียงใหม่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 1 โรง 

4. สาขาโลตสัอ่างทอง จ.อ่างทอง ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

5. สาขาโลตสัเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

6. สาขาโลตสัลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

7. สาขาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

8. สาขาโลตสักนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

9. สาขาโลตสันางรอง จ.บุรีรัมย ์ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 1 โรง 

10. สาขาโลตสัชุมแสง จ.นครสวรรค ์ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 1 โรง 

11. สาขาโลตสัแม่แตง จ.เชียงใหม่ ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 1 โรง 

12. สาขาโลตสันิคมบางกะดี จ.ปทุมธานี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 โรง 

13. สาขาโลตสัมีนบุรี ลงทุนโรงภาพยนตร์จาํนวน 3 โรง 

 (หมายเหตุ: สาขาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
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__________________________รับรองความถูกตอ้ง 

ส่วนท่ี 3 (14) คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หนา้ 202 

โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดและจากการปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงาม และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ คาดวา่

จะใชป้ระมาณ 500 ลา้นบาท โดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ การนาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้

และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

Major Cineplex Group Public Company Limited 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล หนา้ 1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั

แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายใหน้างสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

     ช่ือ – สกลุ         ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

   

 

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

 

 

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

  

    

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์   รองประธานเจา้หนา้ท่ี    ……………………………………… 

                สายงานการเงินและบญัชี 

   

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                           แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 1 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมใจนึก 

เองตระกูล 

 

ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ  

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 1 สิงหาคม 2547 

 

74 -ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

บณัฑิต UPSALA College,  

New Jersey , 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี-  

2547 – ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2538 – ปัจจุบนั 

 

2551 – ปัจจุบนั 

2543 – ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. พลงังานบริสุทธ์ิ 

บมจ. เวชธานี 

บมจ. ทิพยประกนัภยั 
กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บจ. สยามพิวรรธน์ 

บจ. สยามพิวรรธน์โฮลด้ิง 

 

-RCP - Role of the Chairman 

Program  

รุ่นท่ี 9/2549 

-DAP - Director 

Accreditation Program  

รุ่นท่ี 98/2555 

อ่ืน 

-วปอ. หลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 35 

นายวิชา 

พลูวรลกัษณ์ 

กรรมการ 

และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

23 กุมภาพนัธ์ 2545 

55 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต International 

University of San Diego, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์

และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

29.62  

2538 - ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการและรองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก  

กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-DCP - Director Certification 

Program  

รุ่นท่ี 9/2546 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 2 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางภารดี 

พลูวรลกัษณ์ 

 

 

ความสัมพนัธ์

กบัผู้บริหาร 

• ภรรยาประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

23 กุมภาพนัธ์ 2545 

 

57 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต International 

University of San Diego, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์

และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.05  

2541 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

 
กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

นายวีรวฒัน์  

องคว์าสิฏฐ ์

 

 

ความสัมพนัธ์

กบัผู้บริหาร 

• นอ้งชายภรรยา

ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

23 กุมภาพนัธ์ 2545 

48 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  

Boston University, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์

และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.11  

2545 - ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก 

โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

บจ. วิวฒัน์ก่อสร้าง 

 

-DAP - Director 

Accreditation Program  

รุ่นท่ี 22/2547 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 3 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายชยั   

จรุงธนาภิบาล 

 

กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

23 กุมภาพนัธ์ 2545 

64 -ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.08  

2560 - ปัจจุบนั 

 

2545 - 2560 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

2549 – ปัจจุบนั 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั

2543 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ ประธานตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ ประธานตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. อาหารสยาม 

 

บมจ. โออิชิ 

 

 

บมจ. คา้เหลก็ไทย 

 

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

บมจ. ทีมพรีซีซัน่ 
กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

-DCP - Director Certification 

Program  

รุ่นท่ี 29/2546 

-ACP - Audit Committee 

Program รุ่นท่ี 24/2548 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                           แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 4 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายวลัลภ   

ตั้งตรงจิตร 

 

กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั  : 

23 กุมภาพนัธ์ 2545 

 

67 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต 

Chapman University, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

San Diego University ,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี - 

 

 

2545 - ปัจจุบนั 

 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
 

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บจ. โพธารา 

 

-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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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 5 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายไกรทิพย ์ 

ไกรฤกษ ์

 

กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 8 พฤษภาคม 2558 

63 -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

Northeastern University,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

Tufts University,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

-ไม่มี-  

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2558 - 2559  
 

2560 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2552 – ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

 

2552 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. อาเชียนโปแตชชยัภูมิ 

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนต ์คอร์ปอเรชัน่ 

บมจ. สมิติเวช 

บมจ. วนชยั กรุ้ป 

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บลท. เคที ซีมิโก ้

มูลนิธิกองทุนพฒันาระบบตลาดทุน 

 

-Corporate Governance for 

Capital Market  

Intermediaries Program  

รุ่นท่ี 3/2558 

-DAP - Director 

Accreditation Program  

รุ่นท่ี 42/2548 

 

อ่ืนๆ 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง

ดา้นการบริหารงานพฒันา

เมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 

สถาบนัพฒันาเมือง 

- หลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน (ปรอ. ) รุ่นท่ี 16 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 6 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  

โลหะชาละ 

กรรมการอิสระ 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 25 มิถุนายน 2552 

76 -ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์  

Kent State University,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี-  

2552 - ปัจจุบนั 

2538 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธาน 

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. ปรีชา กรุ้ป 

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

สภากรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์

มูลนิธิรักเมืองไทย 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

-DAP - Directors 

Accreditation Program  

รุ่นท่ี 7/2547 

 

นายวิชยั 

พลูวรลกัษณ์ 

 

 

ความสัมพนัธ์

กบัผู้บริหาร 

• ญาติประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

กรรมการ  

 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 5 เมษายน 2548 

56 -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

-ไม่มี - 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

2550 – 2556 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ 

อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร 

 กรรมการ 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  

คอร์ปอเรชัน่ 

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บจ. วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ต้ี  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

 

-DCP - Director Certification 

Program  

รุ่นท่ี 8/2544 

 

อ่ืนๆ 

-โครงการเสริมสร้างผูจ้ดัการ

ยคุใหม่ รุ่นท่ี 10 คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นท่ี 1 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 7 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายแพทยเ์สถียร 

ภู่ประเสริฐ 

กรรมการอิสระ 

 

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 15 กุมภาพนัธ์ 2556 

66 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 

 

-ไม่มี-  

2556 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั  

 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

ประธานคณะกรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

มูลนิธิ The Foundation of International 

Education (FIE), NIST International 

School 

บจ. รีไล (ประเทศไทย)  

 

-DCP - Director Certification 

Program  

รุ่นท่ี 82/2549 

-หลกัสูตร The Role of Chairman 

Program (RCP) รุ่น 36/2558 

-หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 142/2560 

อ่ืนๆ 

-วตท. ประกาศนียบตัร หลกัสูตร

ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5 

-วปรอ. ประกาศนียบตัร 

หลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วมเอกชน 

รุ่น 4414 

-วุฒิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูงดา้นการคา้ และการ

พาณิชย ์รุ่นท่ี 5 

-วุฒิบตัร หลกัสูตรโครงการ

พฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง เคม

บริดจ-์ธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 8 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายธนกร   

ปุลิเวคินทร์ 

 

 

กรรมการ  

 

วนัที่ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบริษทั : 

 22 เมษายน 2547 

 

62 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต - International 

University of San Diego, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.05  

2538 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

กจิการที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

-DAP - Directors 

Accreditation Program  

รุ่นท่ี 22/2547 

นายกิติกร   

พุม่สวา่ง 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ฝ่ายก่อสร้าง 

64 วิทยาลยัพาณิชยการธนบุรี 0.0034 2556 – ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

ปัจจุบนั  

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   

บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

บจ.อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ 

บจ.เมเจอร์ รีวอร์ดส์ 

บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี 

บจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส 

บจ.รัชโยธินซีนีม่า 

บจ.ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเมน้ท ์

-ไม่มี- 

นางจินดา  

วรรธนะหทยั 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่า  

55 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

0.01 2551 - ปัจจุบนั  

 

2549 - 2551   

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจบริหาร

พ้ืนท่ีเช่า 

ผูอ้าํนวยการธุรกิจพ้ืนท่ีเช่า  

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

-ไม่มี- 

นายนิธิ  

พฒันภกัดี 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย

ส่ือโฆษณา 

52 

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

0.01 2556 - ปัจจุบนั  

 

2546 - 2556   

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่าย 

ส่ือโฆษณา 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด  

-ไม่มี- 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 9 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายอภิชาติ  

คงชยั 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ี

บริหารธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ 

 

52 

 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต การบริหารจดัการ

ธุรกิจโรงแรม 

และภตัตาคาร New Haven 

University CT ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

0.0031 2556 - ปัจจุบนั   

 

2552 - 2556    

2551 - 2552    

ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์

-ไม่มี- 

นางสาวฐิตาภสัร์  

อิสราพรพฒัน์ 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารสาย

งานการเงินและบญัชี 

เลขานุการบริษทั 

50 

 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

0.0045 2556 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2554 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

สายงานการเงินและบญัชี 

กรรมการ 

กรรมการและเหรัญญิก 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บจก. ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บจ. เอม็เทล (ประเทศไทย) 

-DCP - Director Certification 

Program  

รุ่นท่ี 148/2554 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั หนา้ 10 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม 

 (IOD Program) 

(ร้อยละ) ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายอภิรักษ ์ 

วาราชนนท ์ 

 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ 

45 -ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณั

ทิต สาขาประชากรศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

0.0002 2560 – ปัจจุบนั 

 

2560 – ปัจจุบนั 

2556 – 2560 

2549 – 2556 

 

 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์สาย

งาน Distribution & Sales 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

-ไม่มี- 

นายนรุตม ์

เจียรสนอง 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
การตลาด 

36 -ปริญญาโททางการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2561 – ปัจจุบนั 

 

2560  

2559 

2557 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศ

หวัหนา้ฝ่ายการตลาดอาวโุส 

หวัหนา้ฝ่ายอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 1 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ 

บริษทั บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์  

เมเจอร์ 

ซีนีแอด 

เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ ์

เมเจอร์  

ซีนีเพล็กซ ์

สยาม 

ซีนีเพล็กซ์ 

รัชโยธิน  

เรียลต้ี 

รัชโยธิน  

ซีนีม่า 

เมเจอร์  โบวล์ 

กรุ้ป 

กรุ้ป 
 

พรอพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
    

คุณสมใจนึก เองตระกูล /    x               

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ /  //        

คุณภารดี พลูวรลกัษณ์ /  //        

คุณวีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ์ /  //           

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ /  //        

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ /               

คุณวิชยั พลูวรลกัษณ์ /               

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /               

คุณวลัลภ ตั้งตรงจิตร /               

คุณไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ /               

ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ /               

คุณกิติกร พุม่สวา่ง      /  // /  //   /  //  

คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ     / //   / // 

คุณอนุ กวนพฤกษ ์  /  // /  // /  // /  //  x /  // /  // /  //  x 

คุณอนงค ์สุขวรรณ  /  // /  // /  // /  // /  // /  // /  // 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ 2 

 

---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 รายช่ือ 

บริษทัยอ่ย 

รัชโยธิน  

แมเนจเมนท ์

กรุงเทพ  

ไอแมกซ์ เธีย

เตอร์ 

เมเจอร์ โฮลด้ิง 

อินเตอร์เนชัน่

แนล 

ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ 

แมนเนจเมน้ท ์ 

อีจีวี  

เอน็เตอร์เทนเมนท ์ 

อีจีวี  

เอก็ซิบิชัน่  

เมเจอร์ 

รีวอร์ดส์  

เอม็พิคเจอร์ส 

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

     

เอม็เทล 

(ประเทศไทย) 

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์   /  //  x     /  //   

คุณภารดี พลูวรลกัษณ์   /  //      
 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์    
 /  //  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 

รายละเอยีดบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิานป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

กบักรรมการ/ 

ผู้บริหารรายอ่ืน 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิบริษทั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

1. นายนิพนธ์ สุนทราจารย ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

 

 

43     ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

-0- 

-0.0030- 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

2550 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

บมจ.เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

2541 - 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

ประวตัิการอบรม 

     สถาบนั : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย    :  หลกัสูตร  Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

                                                                                             : หลกัสูตร  Transforming IA for the Digital Age 

    สถาบนั : Thai Institute of Directors (IOD)                     :  หลกัสูตร  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 

    สถาบนั : สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์         :  หลกัสูตร  Cyber Security สาํหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 

    สถาบนั : บริษทั ไทยซีพีดีออนไลน์ จาํกดั                       :  หลกัสูตร รายงานบญัชีเพ่ือผูบ้ริหาร 

    สถาบนั : ACIS PROFESSIONAL CENTER                  :  หลกัสูตร Cyber Leadership Forum 2018 

    สถาบนั : WORLD BUSINESS FORUM                        :  หลกัสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018 
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย ์หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี-
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---------------------------------------รับรองความถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ หนา้ 1 

เอกสารแนบ 5 
 

เอกสารแนบอืน่ๆ 

- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับปี 2561 -

 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 1 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 

วนัที ่ 15  กมุภาพนัธ์   2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ดัท าโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเห็นของ
คณะกรรมการเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 2 

 
 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรับบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีมีประชำชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสำมำรถช่วยป้องกนั บริหำร จดักำรควำมเส่ียง
หรือควำมเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยำ่งดี  ดงันั้น จึงเป็น
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำ บริษทัมีระบบควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค์ กฎหมำย 
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์น จำกกำรทุจริต เสียหำย 
รวมทั้งมีกำรจดัท ำบญัชี รำยงำนท่ีถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดรั้บควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพฒันำแบบ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
ใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัดว้ย
ตนเอง  

แบบประเมินน้ี ได้จดัท ำตำมแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภำคม 
2556 และน ำมำปรับให้เขำ้ใจง่ำยข้ึน รวมทั้งเหมำะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค ำถำมหลกัยงั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วนออกเป็น
หลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำร เพื่อใหเ้ขำ้ใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั   กำรประเมินดงักล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำ

                                           
1 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวิชำชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถำบันผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(AICPA)   สถำบนัผูต้รวจสอบภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถำบนัผูบ้ริหำรกำรเงิน  
(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมำคมนักบญัชีแห่งสหรัฐอเมริกำ  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถำบนันกับญัชีเพื่อกำรบริหำร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 3 

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมเห็น  
มีควำมเขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงปฏิบติัท่ีเหมำะสมกบับริษทัได ้  

กำรตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐำนของกำรปฏิบติัจริง หำกประเมินแลว้
พบว่ำ บริษทัยงัขำดกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมำะสม)  บริษทัควรอธิบำยเหตุผลและแนวทำงแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัควำม
ซ่ือตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำวนั และกำรตดัสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ  

       1.1.2 กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก  

 

 

 
 

 

1.2  มีขอ้ก ำหนดท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษรใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
ซ่ือตรงและรักษำจรรยำบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผูบ้ริหำรและ
พนกังำน ท่ีเหมำะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซ่ึงรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชนัอนัท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

       1.2.4  มีกำรส่ือสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผูบ้ริหำรและพนักงำน 
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  ให้พนักงำนลงนำม
รับทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังำนและบุคคลภำยนอกไดรั้บทรำบ 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำม Code of Conduct   
                                           
2 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 4 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
      1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ริหำรและพนกังำน 
       1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอกองคก์ร 

 
 

 

 
 
 

1.4 มีกำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับควำม
ซ่ือตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำท่ีเหมำะสม
 1.4.2 มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร  
 1.4.3 มีกำรแกไ้ขกำรกระท ำท่ีขดัต่อหลกัควำมซ่ือตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
อยำ่งเหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 

  

2.2  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและพนกังำน 

 

  

2.3  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและ
ผู ้บ ริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบำทท่ีส ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน และผูรั้บผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

 

  

2.4  คณะกรรมกำรเป็นผูมี้ควำมรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีควำมเช่ียวชำญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองนั้นๆได ้

 

  

2.5  คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเช่ือถือ 
และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีควำมสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบติั
หนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสมเพียงพอ 

 

  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 5 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบัติเ ร่ืองกำรควบคุมภำยใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง 
กิจกรรมกำรควบคุม ขอ้มูลและกำรส่ือสำร และกำรติดตำม 

 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหำรระดบัสูงก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รท่ีสนบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มีกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหนำ้ท่ีในส่วนงำนท่ีส ำคญั ซ่ึงท ำให้
เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในท่ีข้ึนตรงกบักรรมกำร
ตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

  

3.2  ผูบ้ริหำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
เก่ียวกบัอ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบ และกำรส่ือสำรขอ้มูล 

 

  

3.3  มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำง
เหมำะสมระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูบ้ริหำร และพนกังำน  

 

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 
 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติัเพื่อจดัหำ พฒันำ และรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้
และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติั
นั้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวลัต่อ
บุคลำกรท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนดี และกำรจดักำรต่อบุคลำกรท่ีมีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย 
รวมถึง กำรส่ือสำรกระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทรำบ 

 

  

 
  



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 6 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.3  บริษทัมีกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

 

 
 

 

4.4  บริษทัมีกระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรักษำผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน  เช่น 
กำรจดัระบบท่ีปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง (succession plan) ท่ีส ำคญั 
 

 

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรมีกระบวนกำรและกำรส่ือสำรเชิงบงัคบัให้บุคลำกร 
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
กระบวนกำรปฏิบติั ในกรณีท่ีจ ำเป็น 

 

  

5.2  คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรก ำหนดตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
และกำรให้รำงวลั ท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเร่ืองกำรปฏิบติัตำม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยำวของบริษทั 

 

  

5.3  คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวลัอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยเน้นให้สำมำรถเช่ือมโยงกบัควำมส ำเร็จของหน้ำท่ีในกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม
ภำยในดว้ย 

 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดนัท่ีมำกเกินไป 
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกรแต่ละคน 

 

 
 

 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
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__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 7 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพนัของบริษทัได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่ำเหมำะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

6.2 บริษทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจยัท่ีส ำคญั  
เช่น ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
อยำ่งแทจ้ริง 

 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง อนุมติัและส่ือสำรนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเส่ียงให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

 

 
 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุควำมเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหนำ้ท่ีงำนต่ำง ๆ   

 
 

 

7.2  บริษทัวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจเกิดจำกทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยั
ภำยนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน  
กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 
 

 

7.3  ผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียง โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ 
และผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน  

 

  

7.5  บริษทัมีมำตรกำรและแผนปฏิบติังำนเพื่อจัดกำรควำมเส่ียง โดยอำจเป็นกำร
ยอมรับควำมเส่ียงนั้น (acceptance)  กำรลดควำมเส่ียง (reduction)  กำรหลีกเล่ียงควำม
เส่ียง (avoidance)  หรือกำรร่วมรับควำมเส่ียง (sharing)  
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ 
เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สูญเสียทรัพยสิ์น  กำรคอร์รัปชัน   
กำรท่ีผูบ้ริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal 
controls)  กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ีส ำคญั  กำรไดม้ำหรือใช้ไปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้  

 
 

 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบติังำนอยำ่งรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไป
ได้ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนดแล้ว  รวมทั้ งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงำน
กระท ำไม่เหมำะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้ำหมำยยอดขำยของบริษทัไวสู้งเกินควำมเป็นจริง  
จนท ำใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู ้บริหำรเก่ียวกับโอกำส 
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรท่ีบริษทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขกำรทุจริต 
 

 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสำรให้พนกังำนทุกคนเขำ้ใจและปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติั            
ท่ีก ำหนดไว ้ 
 

 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินกำรเปล่ียนแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้  

 

  

9.2 บริษทัประเมินกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.3 บริษทัประเมินกำรเปล่ียนแปลงผูน้ ำองค์กร ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อ
กำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏบัิติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มำตรกำรควบคุมของบริษทัมีควำมเหมำะสมกบัควำมเส่ียง และลกัษณะเฉพำะ
ขององค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขต 
กำรด ำเนินงำน รวมถึงลกัษณะเฉพำะอ่ืน ๆ 

  

  

 

 

10.2  บริษทัมีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม  เช่น  มีนโยบำยและระเบียบวธีิปฏิบติังำนเก่ียวกบั
ธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  
อ ำนำจหนำ้ท่ี  และล ำดบัชั้นกำรอนุมติัของผูบ้ริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจริตได ้ เช่น  มีกำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจ
อนุมติัของผูบ้ริหำรแต่ละระดบั  ขั้นตอนในกำรอนุมติัโครงกำรลงทุน  ขั้นตอนกำร
จดัซ้ือและวธีิกำรคดัเลือกผูข้ำย  กำรบนัทึกขอ้มูลรำยละเอียดกำรตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใชเ้คร่ืองมือต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนกำรส ำหรับกรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
กำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท ำสัญญำกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสัญญำซ้ือขำยสินคำ้ กำรใหกู้ย้มื   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 10 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

กำรค ้ำประกนั  บริษทัไดติ้ดตำมใหม้ัน่ใจแลว้วำ่ มีกำรปฏิบติัเป็นไปตำมเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหน้ีตำม
ก ำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็นตน้ 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น  
กำรควบคุมแบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกนัและติดตำม 

  

10.4 บริษทัก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

 

 
 

 

10.5 บริษทัมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปน้ี ออกจำกกัน 
โดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่ำวคือ  

(1) หนำ้ท่ีอนุมติั  
(2) หนำ้ท่ีบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูลสำรสนเทศ และ  
(3) หนำ้ท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

  

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเก่ียวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ                    
ในกระบวนกำรปฏิบติังำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มี
ควำมเหมำะสม 

  

11.3 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ควำมเหมำะสม 

  

11.4  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ควำมเหมำะสม 

  

 

 

 



 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน)                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                    

 

 
__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 

เอกสำรแนบ 5 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน หนำ้ 11 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและ
ข้ันตอนการปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบำยท่ีรัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติั              
ท่ีก ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมติัธุรกรรมกระท ำโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

 

  

12.3 บริษทัมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมติัธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส ำคญั และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกบับุคคลภำยนอก   
(at arms’ length basis) 

 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้ งก ำหนดแนวทำงให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรหรือผู ้บริหำร               
ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

 

  

12.5  บริษทัก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหำรและพนกังำน 

 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบติัของบริษทัไดรั้บกำรน ำไปใชใ้นเวลำท่ีเหมำะสม 
โดยบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขขอ้ผิดพลำด              
ในกำรปฏิบติังำน 

 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบติัใหมี้ควำมเหมำะสมอยูเ่สมอ 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก ำหนดข้อมูลท่ีต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภำพและเก่ียวขอ้งต่องำน 

 

  

13.2 บริษทัพิจำรณำทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมำณและควำมถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

 

  

13.3 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลท่ีส ำคญัอย่ำงเพียงพอส ำหรับ               
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลท่ีส ำคญั เช่น รำยละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ  

 

  

13.4 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทัได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยภำยในระยะเวลำขั้นต ่ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

 

  

13.5 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร        
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบนัทึกขอ้ซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมกำรในเร่ืองท่ีพิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยท่ีไม่เห็นด้วยกับเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 

  

13.6 บริษทัมีกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีกำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญั ไวอ้ยำ่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภำยในวำ่มีขอ้บกพร่อง                
ในกำรควบคุมภำยใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยำ่งครบถว้นแลว้  
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__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนกำรส่ือสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง              
กำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน  

 

 

 

 

14.2 บริษทัมีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีส ำคญัถึงคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ             
คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำน หรือ
สอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีตอ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สำมำรถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจำกท่ีได้รับจำกผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรติดต่อสอบถำม
ขอ้มูลจำกผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรตำมท่ีคณะกรรมกำรร้องขอ กำรจดักิจกรรมพบปะหำรือระหวำ่งคณะกรรมกำร
และผูบ้ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นตน้    

 

 

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ              
ภำยในบริษทัสำมำรถแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

 
 
 

 
 

 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนกำรส่ือสำรข้อมูลกับผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 
เช่น จดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีหรือหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
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__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

 

 

 

 

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนด
ห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง                 
ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ  และรำยงำน
ผูบ้งัคบับญัชำ หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบติั และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นตน้ 

 

 

 

 

16.2 บริษทัจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้            
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

 

 
 

16.3 ควำมถ่ีในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

 

 

 

 

 

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท่ี้มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

 

 
 

16.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

 

 

 

16 .6 บ ริษัทส่งเส ริมให้ผู ้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำ ท่ีตำมมำตรฐำนสำกล                         
กำรปฏิบติังำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA)  
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__________________________รับรองควำมถูกตอ้ง 
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำร
เพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนแตกต่ำงจำกเป้ำหมำย                              
ท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

 

 

 

17.2 บริษทัมีนโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ำยบริหำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยวำ่มีเหตุกำรณ์ทุจริตอยำ่งร้ำยแรง มีกำรปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย  
หรือมีกำรกระท ำท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
 17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั พร้อมแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 
(แมว้ำ่จะไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั/คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


	0
	1
	เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
	โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
	1. กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง
	1) กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งที่สมบูรณ์
	2) กลยุทธ์การทำตลาดเชิงรุกกับลูกค้า
	3) กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ
	ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	ค. ช่องทางการจำหน่าย
	1.2.2  ภาวะการแข่งขัน
	ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์
	ข. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์
	ค. ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน)
	ง. ส่วนแบ่งตลาด
	จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	1.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	1.3.1  การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
	ก. ภาพยนตร์
	ข. บริษัทตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์

	1.3.2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	2.  ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและไอซ์สเก็ต (Bowling Karaoke & Ice Skate Business)
	2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	ก. กลยุทธ์การตลาด
	ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	ค. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

	2.2.2  ภาวะการแข่งขัน
	ก. ผู้ประกอบการ
	ข.  แนวโน้มการแข่งขัน

	2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	2.3.1  การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
	ก. บริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิ่ง
	ข. อาหารและเครื่องดื่ม

	2.3.2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	3.  ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา (Advertising Business)
	3.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	3.1.1  บริการสื่อโฆษณา (Media Provider)
	3.1.2  การทำโปรโมชั่นภาพยนตร์ (Movie Promotion)
	3.1.3  การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)
	3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	3.2.1  การตลาด
	ก. กลยุทธ์การตลาด
	ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	ค. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

	3.2.2  ภาวะการแข่งขัน
	ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด
	ข. แนวโน้มการแข่งขัน

	3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	3.3.1  การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
	3.3.2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	4.  ธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่า (Rental Space Business)
	4.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	4.1.1  พื้นที่ให้เช่า
	4.1.2  รูปแบบสัญญาเช่า
	4.1.3  บริการระบบสาธารณูปโภค
	4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	4.2.1  การตลาด
	ก. กลยุทธ์การตลาด
	ข. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	ค. ช่องทางการจำหน่าย

	4.2.2  ภาวะการแข่งขัน
	4.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	5.  ธุรกิจสื่อภาพยนตร์
	5.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	5.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


	2
	ตำแหน่ง

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

