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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สว่นที่ 1 บรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์

 

1. ขอ้มูลท ัว่ไป 

 

ชื่อบรษิทั :    บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์) 

 

ประเภทธุรกจิ :   1. ประกอบธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละธุรกจิเกี่ยวเน่ืองในนาม “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์, “อจีวี”ี,  

        “พารากอน ซนีีเพลก็ซ”์, “เอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ”์, “พาราไดซ ์ซนีีเพลก็ซ”์  

2. ประกอบธุรกิจโบวล์ิง่และคาราโอเกะ และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองในนาม “เมเจอร ์โบวล์ ฮิต” “เมเจอร ์ 

 คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ รทิึม่แอนโบวล์” 

3. ประกอบธุรกจิลานเสก็ตนํา้แขง็ และธุรกจิเกี่ยวเน่ืองในนาม “ซบั ซโีร่”  

4. ประกอบธุรกจิอืน่ทีเ่กี่ยวเน่ืองภายในสาขาต่างๆ ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดแ้ก่ การใหบ้รกิาร พื้ น ที่

 เช่า, การใหบ้ริการสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรแ์ละภายในพื้นที่สาขาของเมเจอรซ์ีนีเพลก็ซ ์และ   

 โรง ภาพยนตรข์องบรษิทัในกลุม่ การจดัจาํหน่ายวซีดี ีดวีดี ีบลูเรย ์และลขิสทิธิ์ภาพยนตร,์  ธุรกิจ

 ผลติภาพยนตร,์ ธุรกจิเคเบิ้ลทวี ี

 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ :  1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

 

ทะเบยีนเลขที ่ :   0107545000047 

 

โฮมเพจบรษิทั :   www.majorcineplex.com 

 

Email Address:      ir@majorcineplex.com 

 

โทรศพัท ์ :    0-2511-5427-36 

 

โทรสาร :     0-2511-5752 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)              2. ปจัจยัความเสีย่ง 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

2. ปจัจยัความเสีย่ง 

 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์บริษทัมนีโยบายการบริหารความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นกบัธุรกจิ โดยสามารถประเมนิปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

ความเสีย่งจากการพึง่พาภาพยนตรท์ี่เขา้ฉาย 

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรใ์นฐานะของผูฉ้ายภาพยนตรจ์าํเป็นตอ้งพึง่พาภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก

เป็นปจัจยัหลกัที่สาํคญัในการก่อใหเ้กิดรายไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 45 - 50 ของรายไดท้ ัง้หมดของบริษทั รายได ้

หลกัของโรงภาพยนตรม์าจากการจาํหน่ายต ัว๋เขา้ชมภาพยนตร ์โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายต ัว๋เขา้ชมภาพยนตรจ์ะขึ้นอยู่กบัจาํนวน

ภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉาย และระดบัความนิยมของภาพยนตรแ์ต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตรเ์ป็นช่องทางจดัจาํหน่ายภาพยนตร์

อนัดบัแรก และมคีวามสาํคญัสูงที่สุด เจา้ของ และผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร ์จาํเป็นตอ้งพึง่พาโรงภาพยนตรใ์นการฉายภาพยนตร ์

เพือ่เป็นใบเบกิทางในการจดัจาํหน่ายในรูปแบบของวซีดี ีและดวีดีต่ีอไป ดงันัน้ การทาํธุรกิจระหว่างผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์

ผูผ้ลติภาพยนตร ์และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์จึงมลีกัษณะเกื้อกูลกนั ท ัง้น้ีเพื่อเป้าหมายการเติบโตของท ัง้สองธุรกิจ

ร่วมกนัทาํใหค้วามเสีย่งในการพึง่พาภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉายในโรงภาพยนตรล์ดนอ้ยลง  

ปจัจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณรอ้ยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋

ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่องเฉพาะในรอบสปัดาหแ์รกทีเ่ขา้ฉาย) ซึง่ถอืเป็นผูน้าํตลาดอนัดบั 1 นบัเป็นการเพิม่อาํนาจต่อรองของบริษทักบั

เจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตรม์ากขึ้น นอกจากน้ีการที่บริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรแ์ละทาํการตลาดผ่าน

บริษทั เอ็ม พิคเจอร ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทาํใหบ้ริษทัลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตรจ์ากผูจ้ดัจาํหน่าย

ภาพยนตรล์งในช่วงเวลาทีไ่มม่ภีาพยนตรฟ์อรม์ยกัษจ์ากฮอลลวูีด้เขา้ฉายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายที่จะรกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจระยะยาวกบัผูผ้ลิตภาพยนตรท์ ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งโดยลกัษณะของธุรกิจผูผ้ลติภาพยนตรแ์ละผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรจ์ะตอ้งพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ 

บริษทัและบริษทัจะทาํความตกลงกบัผูผ้ลติภาพยนตรต์ ัง้แต่การวางแผนในการผลติภาพยนตรต์ ัง้แต่ตน้ ทาํใหบ้ริษทัสามารถ

บรหิารจดัการความเสีย่งทางดา้นน้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

ความเสีย่งจากการแข่งขนัในธุรกจิ 

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมธุรกจิโรงภาพยนตรน์ ัน้ ปจัจบุนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะมฐีานะเป็นผูน้าํในวงการ

ท ัง้ในดา้นสถานทีแ่ละอปุกรณท์ีท่นัสมยั มกีารขยายสาขาใหม่และปรบัปรุงสาขาเดมิใหม้รูีปลกัษณท์นัสมยัอยู่เสมอ โดยการลงทุน

ขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ เพือ่ขยายฐานลูกคา้

ใหค้รอบคลุมทกุระดบัความตอ้งการ แต่การเพิม่ขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตรคู่์แข่ง ลว้นส่งผลกระทบต่อกิจการ

ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์บริษทัตระหนกัดีถงึการแข่งขนัทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสรา้งและรกัษาฐาน

ลูกคา้ ดว้ยการวางกลยุทธก์ารตลาดทีต่่อเน่ืองและนาํเสนอบรกิารเพือ่ความบนัเทงิทีม่ากกวา่โรงภาพยนตร ์เช่น บริการโบวล์ิง่ และ

คาราโอเกะ รา้นคา้ในสาขา รวมท ัง้การปรบัปรุงสาขาเดิมใหส้วยงามอยู่เสมอ ทาํใหศ้กัยภาพการแข่งขนัของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์  

โดดเด่นกวา่โรงภาพยนตรอ์ืน่ 

ในอีกดา้นหน่ึงคู่แข่งที่สาํคญัของธุรกิจโรงภาพยนตรค์ือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีท ัง้ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย       

ซึง่สามารถสรา้งผลกระทบต่อรายไดแ้ละการเตบิโตของธุรกิจโรงภาพยนตร ์แต่อยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นนยัสาํคญั ท ัง้น้ีเน่ืองจากบริการ

ที่นาํเสนอในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทาํใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการไดร้บัความบนัเทงิอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมาเพยีงเพื่อชม
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ภาพยนตร ์นอกจากน้ีในดา้นการปราบปรามสื่อผดิกฎหมายดงักล่าว รฐับาลทุกชุดไดใ้หค้วามสาํคญักบัปญัหาน้ี ดว้ยการดาํเนิน

มาตรการเร่งปราบปรามอย่างเขม้งวดและมคีวามคบืหนา้อย่างเป็นรูปธรรม มผีลทาํใหส้ือ่ผดิกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก  

 

ความเสีย่งจากการลงทนุขยายสาขาใหม่ 

การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทนุ แต่ดว้ยประสบการณ์ความสาํเร็จอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัมรีะยะเวลาคุม้ทนุ (Payback Period) โดยเฉลีย่ประมาณ 3-4 ปีสาํหรบักรณีสาขาและมอีตัราผลตอบแทน

เฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณรอ้ยละ 15-20 ซึ่งเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility 

Study)  ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ทีม่กีารวางแผนกาํหนดทาํเลทีต่ ัง้บนทาํเลทองในเขตพื้นที่

แหล่งชุมชนที่พกัอาศยั ใจกลางเมอืง ใกลส้ถานศึกษาและสถานที่ทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ และมคีวามสะดวกในการใช ้

บรกิาร ทาํใหผู้บ้รหิารมคีวามม ัน่ใจวา่จะสามารถนาํความสาํเร็จมาสู่สาขาใหมแ่ละสรา้งความเตบิโตใหก้บักลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ได ้

อย่างต่อเน่ืองต่อไป  

อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ทุนไม่เป็นไปตามที่คาด บริษทัก็จะพจิารณาปรบัเพิ่มหรือลดจาํนวนโรงภาพยนตร,์ 

ปรบัจาํนวนเลนโบวล์ิง่, ปรบัจาํนวนพื้นที่เช่า หรือปรบัค่าเช่าพื้นที ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์โดยการลงทนุสาขาใหม่ทกุแห่งจะ

ใชม้าตรการเดยีวกนัน้ีในการพจิารณาและดาํเนินงาน จากการร่วมลงทนุกบับริษทั สยาม ฟิวเจอรส์ ดเีวลลอปเมน้ จาํกดั (มหาชน) 

และการขยายสาขาผ่านหา้งสรรพสนิคา้และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ ยงัช่วยใหบ้รษิทัทราบถงึผลกระทบทีเ่กิดขึ้นในแต่ละพื้นทีไ่ดเ้ป็น

อย่างด ี

 

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิาร 

เน่ืองดว้ยกิจการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซก่์อต ัง้และประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการดว้ยทมีงานบริหารของนายวชิา 

พลูวรลกัษณ ์ผูก่้อต ัง้กิจการ เสมอืนว่ากิจการตอ้งพึง่พาชื่อเสยีงและประสบการณข์องผูก่้อต ัง้เท่านัน้ อกีท ัง้บริษทัอาจมคีวามเสีย่ง

จากการทีก่ลุม่ผูก่้อต ัง้อาจลดสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัลงหรอืออกจากการเป็นผูบ้ริหารในกิจการ ซึง่ความเสีย่งดงักล่าวเป็นไปได ้

ยากมากเมือ่พจิารณาถงึความเป็นเจา้ของและความผูกพนัที่นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ไดส้รา้งกิจการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ใหเ้ติบโต

อย่างต่อเน่ืองตลอดมา และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะประกอบกิจการใหเ้ตบิโตต่อไปในฐานะของผูบ้ริหารและผูก่้อต ัง้ซึ่งยงัผูกพนักบัธุรกิจ

อย่างลกึซึ้ง  

อย่างไรก็ตาม บริษทัมนีโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในแต่ละส่วนงานอย่างสมํา่เสมอเพือ่สรา้งผูบ้ริหาร

รุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทั กบัท ัง้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทาง   

ดา้นธุรกจิภาพยนตรแ์ละโรงภาพยนตรอ์ย่างมาก จงึส่งผลใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งทางดา้นน้ีได ้

 

ความเสีย่งทางดา้นอคัคภียั 

บริษทัอาจมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัอคัคีภยั อย่างไรก็ตามบริษทัไดม้กีารทาํสญัญาเอาประกนัครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่ง

เป็นไปตามลกัษณะและมเีงือ่นไขปกตขิองธุรกิจโดยไดร้วมถงึการประกนัภยัดา้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงนิทีพ่อเพยีงแก่ความเสยีหายที่

อาจเกิดขึ้นได ้ ซึง่ครอบคลุมความเสยีหายบุคคลที ่3 ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯยงัจดัการซอ้มดบัเพลงิเป็นประจาํทุกปี โดยไดร้บั

คาํแนะนาํและช่วยเหลอืจากตาํรวจดบัเพลงิทีม่าสาธติวธิกีารเป็นประจาํ 
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ความเสีย่งเกี่ยวกบัการกอ่การรา้ยหรอืเหตกุารณ์ความไม่สงบ 

สถานการณก์ารก่อความไมส่งบภายในประเทศยงัมอียู่อย่างต่อเน่ือง ซึง่มผีลกระทบต่อรายไดข้องบริษทับา้ง แต่มไิดม้ี

นยัสาํคญั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญักบันโยบายรกัษาความปลอดภยัอย่างรดักุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสาร

และมาตรการเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิยงัคงถกูนาํมาใชเ้พือ่เป็นการป้องกนัและลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตวุุน่วายต่างๆในสาขาทีอ่ยู่ในความ

รบัผดิชอบของบริษทั ตลอดจนมกีารเตรียมความพรอ้มที่จะรบัมอืกบัเหตุต่างๆอย่างต่อเน่ือง ท ัง้น้ีรวมไปถงึการติดต ัง้อุปกรณ์

ตรวจอาวุธและกลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิในทกุสาขาของบรษิทั เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

ความเสีย่งอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 

   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของบริษทั บริษทัไดม้กีารจดัทาํแผนความต่อเน่ืองทาง

ธุรกจิ (Business Continuing Plan) เพือ่นาํมาใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งต่างๆ โดยแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจน้ี บริษทั

จะนํามาปรบัใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดทุ้กสถานการณ์ และอย่างทนัท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

3.1  ความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคญั 

ความเป็นมาของธุรกจิในกลุม่เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ไดเ้ริ่มทาํธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นแนวเอน็เตอรเ์ทนเมนทค์อมเพลก็ซ ์(Entertainment Complex) 

ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร ์(Cinema) เขา้กบัธุรกิจบนัเทงิ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกนั เกิดเป็น “ศูนย์

บนัเทงิ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์ (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนยบ์นัเทงิทีร่วมเอาความบนัเทงิหลากหลายรูปแบบไวใ้นทีเ่ดยีว โดยมี

โรงภาพยนตร“์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์เป็นบริการบนัเทงิหลกั และธุรกิจโบวล์ิง่และคาราโอเกะเป็นธุรกิจรอง พรอ้มเสริมดว้ยบริการ

บนัเทงิอื่นหลากหลายประเภท  เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้ใช ้

บรกิารชมภาพยนตร ์อาทเิช่น รา้นอาหาร รา้นหนงัสอื รา้นจาํหน่ายเทปเพลง วดีโีอ รา้นขายของทีร่ะลกึ เป็นตน้ ทาํใหลู้กคา้ของโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สามารถเลอืกหาความบนัเทงิไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

ในปี 2554 บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัดงัน้ี  

  มีนาคม 2554 

 เปิดโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สาขาเซน็ทรลัเชยีงราย ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 5 โรงภาพยนตร ์ 

 

  เมษายน 2554 

 ขายหุน้ทีซ่ื้อคนื จาํนวน 40,907,700 หุน้ ในราคา 13.60 ต่อหุน้ ไดร้บัเงนิจาํนวนท ัง้สิ้น 556,344,720 บาท 

 

  มิถนุายน 2554 

 ปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (ESOP-W3) โดยกาํหนดราคาใชส้ทิธเิท่ากบั 15.056 บาท

ต่อหุน้ และอตัราการใชส้ทิธเิท่ากบั 1.114 หุน้ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

  ตลุาคม 2554 

 เปิดโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สาขาเซน็ทรลัพษิณุโลก ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 5 โรงภาพยนตร ์ 

 

  พฤศตกิายน 2554 

 เพิม่เงนิลงทนุใน PVR BluO Entertainment Limited โดยการซื้อหุน้เพิม่ทนุจาํนวน 27.60 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 10 

รูปี เพือ่รกัษาสดัส่วนการลงทนุเดมิทีร่อ้ยละ 49 เป็นจาํนวนเงนิ 276.00 ลา้นรูปี หรือประมาณ 193.20 ลา้นบาท 

(อตัราแลกเปลีย่น 1 รูปี เท่ากบั 0.70 บาท) เพือ่การดาํเนินการขยายธุรกจิโบวล์ิง่จาํนวน 11 สาขาในประเทศอนิเดยี 

 

 เขา้ลงทนุในบริษทั ทาเลนต ์ วนั จาํกดั โดยการซื้อหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ ในสดัส่วนการถอืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 80 เป็น

จาํนวนเงนิ 32 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท โดยวตัถปุระสงคข์องบริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั คือรบัทาํสือ่

เอน็เตอรเ์ทนเมนทท์กุรูปแบบ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 เพิม่เงนิลงทนุในบริษทั เมเจอร ์ กนัตนา บรอดแคสติ้ง จาํกดั โดยการซื้อหุน้เพิม่ทนุ ดว้ยสดัส่วนการลงทนุเดมิที่

ประมาณรอ้ยละ 45 เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 9 ลา้นบาท 

 

  ธนัวาคม 2554 

 เปิดโรงภาพยนตรอ์จีวี ีสาขาโลตสัขอนแก่น ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 5 โรงภาพยนตร ์ 

 เปิดโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สาขาบิก๊ซ ีจนัทบรุ ีใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 5 โรงภาพยนตร ์ 

 

ณ สิ้นปี 2554 บรษิทัฯ มแีบรนดโ์รงภาพยนตรใ์นเครอืท ัง้สิ้น 5 แบรนด ์ดงัน้ี 

 เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
 อจีวี ีซนีีมา่ 
 พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์

 เอสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์

 พาราไดซ ์ซนีีเพลก็ซ ์
 

บริษทัฯ มสีาขารวมท ัง้สิ้น 54 สาขา 382 โรง สามารถรองรบัผูช้มได ้88,150 ที่น ัง่ ท ัง้น้ีเน่ืองจากประเทศไทยยงัมจีาํนวน

โรงภาพยนตรต่์อจาํนวนประชากรอยู่ในระดบัตํา่ บริษทัฯจงึมแีผนขยายโรงภาพยนตรเ์พือ่รองรบัการขยายตวัของประชากรอกีปีละ 

20-30 โรง เพือ่ใหค้รอบคลุมทกุพื้นทีข่องประเทศ 

สาขาในเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

ป่ินเกลา้ 13 4,000 

สุขมุวทิ 8 1,700 

รชัโยธนิ 15 3,300 

รงัสติ 16 3,100 

รามคาํแหง 7 2,100 

เชยีงใหม ่ 7 1,900 

พระราม 3 9 2,600 

บางนา 10 2,000 

สาํโรง 12 2,200 

บางกะปิ 10 2,100 

พระราม 2 9 1,800 
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 สาขาในเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

นครสวรรค ์ 5 1,100 

นนทบรุ ี 7 1,050 

อดุรธานี 7 2,000 

ฉะเชงิเทรา 5 1,700 

แฟชัน่ไอรแ์ลนด ์ 11 2,400 

อบุลราชธานี 5 900 

เพชรเกษม 6 1,700 

หวัหนิ 4 1,400 

สมยุ 3 900 

พษิณุโลก 4 900 

แจง้วฒันะ 5 1,000 

พทัยา 8 1,800 

ชลบรุ ี 4 1,100 

กระบี ่ 4 1,100 

บิก๊ซ ีนวนคร 3 600 

ธญับรุ ี 4 1,100 

โลตสั นวนคร 4 1,200 

บา้นโป่ง 5 1,400 

ศรนีครนิทร ์ 5 1,300 

ศาลายา 5 1,200 

อยุธยา 4 1,300 

เพชรบูรณ ์ 4 1,100 

อมตะนคร 5 1,300 

มหาชยั 5 1,200 

สระบรุ ี 4 1,100 
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สามเสน 6 1,500 

กาํแพงเพชร 4 1,000 

 เซน็ทรลั เชยีงราย 5  

 เซน็ทรลั พษิณุโลก 5  

 บิก๊ซ ีจนัทบรุ ี 5  

สาขาในเครอือจีวี ี จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 11 1,900 

ซคีอนสแควร ์ 14 3,300 

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 10 1,700 

บางแค 5 1,100 

ลาดพรา้ว 7 1,300 

โคราช 8 2,700 

ศรรีาชา 4 1,400 

ออ้มใหญ่ 5 1,200 

 โลตสั ขอนแก่น 5  

สาขาในเครอืพารากอน ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

สยามพารากอน 16 4,500 

สาขาในเครอืเอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

เอสพลานาด รชัดาภเิษก 12 2,700 

เอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 16 4,200 

สาขาในเครอืพาราไดซ ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นัง่  

พาราไดซ ์พารค์ 6 1,000 

รวมทัง้สิ้น 366 88,150 
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โรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มุ่งเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ในทุกระดบัช ัน้ มกีารขยายสาขาไปท ัว่ประเทศ และ

เพือ่ใหผู้ม้าใชบ้ริการไดส้มัผสัถงึความหลากหลายของโรงภาพยนตรใ์นรูปแบบต่างๆ บริษทัฯ จงึเนน้ตกแต่งสาขาดว้ยรูปลกัษณ์ที่

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่ง โดยใชรู้ปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตรด์ว้ยแนวทางการออกแบบระดบัสากลตามสถานทีท่ี่

ไดร้บัความนิยมสูงท ัว่โลก เพื่อใหผู้ช้มภาพยนตรไ์ดส้มัผสัถึงอรรถรสนัน้ โดยที่มติอ้งเดินทางไป อย่างเช่น การตกแต่งสไตล ์

ลาสเวกสั เป็นตน้ 

สาํหรบัลูกคา้ในระดบัพรีเมีย่ม บริษทัฯไดม้กีารออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตรร์ะดบัหกดาว เพื่อสนองการใชช้ีวติที่

เหนือระดบัไวท้ีโ่รงภาพยนตรพ์ารากอน ซนีีเพลก็ซ ์อย่างเช่น โรงภาพยนตรโ์นเกีย อลัตรา้ สกรีน 1 ที่ตกแต่งดว้ยเบาะหนงัแทท้ี่

ปรบัเอนนอนได ้และมีบริการหมอนและผา้ห่มใหพ้รอ้มสรรพทุกที่น ัง่ นอกจากน้ี พารากอน ซีนีเพล็กซย์งัเปิดใหบ้ริการโรง

ภาพยนตร ์“อนิิกม่า เดอะ ชาโดว ์สกรีน” อกีนวตักรรมหน่ึงที่เป็นเอกสทิธิ์เฉพาะสมาชิก ภายในประกอบดว้ยหอ้งรบัรองพเิศษ

พรอ้มบารเ์ครื่องดื่ม และโรงภาพยนตรสุ์ดหรูขนาด 34 ทีน่ ัง่ เหมาะสาํหรบัการจดัปารต์ี้ ส่วนตวั ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดที ัง้

จากลูกคา้ระดบั VIP และลูกคา้องคก์ร  

 

ธุรกจิโบวล์ิ่ง คาราโอเกะและลานสเกต็น้ําแข็ง 

บรษิทัฯ ไดเ้ริ่มธุรกจิโบวล์ิง่ และคาราโอเกะ ในปี 2540 ดว้ยจาํนวน 20 เลน ที ่Standalone Cineplex สาขาสุขมุวทิ โดย

เนน้ความหลากหลายของการบริการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิครบวงจรในทีแ่ห่ง

เดยีว  ภายใตช้ื่อ “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” นาํเสนอบรกิารโบวล์ิง่ในลกัษณะของกีฬาเพือ่ความบนัเทงิ (Sport Entertainment) ซึง่เป็น

สถานที่ที่ครอบครวัและเพื่อนๆสามารถมาสงัสรรคด์ว้ยกนัได ้แตกต่างจากโบวล์ิง่ในรูปแบบเดมิที่จะเนน้เพือ่การกีฬาเพยีงอย่าง

เดียว การตกแต่ง “เมเจอร ์โบวล์ ฮิต” จะเนน้รูปแบบความทนัสมยั เหมาะสาํหรบักลุ่มครอบครวัและคนรุ่นใหม่ พรอ้มการ

ใหบ้รกิารคาราโอเกะในนาม “เมเจอร ์คาราโอเกะ” อกีส่วนผสมทีล่งตวัต่อธุรกิจโบวล์ิง่ ในการจดัสรรพื้นทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพและ

เป็นการเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ โดยตกแต่งดว้ยความทนัสมยัสอดคลอ้งเป็นอย่างดีกบัความนิยมและพฤติกรรมของ

ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารโบวล์ิง่ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโบวล์ิง่แบรนดใ์หม่ออกสู่ตลาดภายใตช้ื่อ “บลูโอ ริทมึแอนดโ์บวล์” ในปี 2549 โดยมลีกัษณะ

เป็นแฟชัน่โบวล์ิ่ง มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบับน ในย่านธุรกิจใจกลางเมอืง โดยเปิดแห่งแรก ณ หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 

ใหบ้รกิารโบวล์ิง่ 38 เลน หอ้งคาราโอเกะ 12 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ประกอบดว้ยเลนโบวล์ิง่ 4 เลนและบรกิารคารา

โอเกะภายในหอ้ง และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีในเดอืนธนัวาคม 2552 บริษทัฯจงึไดท้าํการเปิด standalone แห่งใหม่ เอสพ

ละนาด สาขางามวงศว์าน แคราย ภายใตแ้บรนด ์บลูโอ ริทึ่มแอนด ์โบวล์ ทาํใหป้จัจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจโบวล์ิง่ภายใตแ้บ

รนด ์บลูโอ ริทึม่แอนด ์โบวล์ท ัง้หมด 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพารากอน เอสพลานาด รชัดา พทัยา รชัโยธิน และ เอสพลานาด สาขา

งามวงศว์าน แคราย 

บริษทัฯไดเ้ปิดตวัลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช้ื่อ “ซบัซโีร่” ซึง่กลายเป็นทีส่งัสรรคส์าํหรบักลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง

เมอืง แห่งแรกทีเ่อสพลานาด รชัดาภเิษก ศูนยร์วมความบนัเทงิแห่งใหญ่ของสยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมน้ท ์เปิดใหบ้ริการลานสเก็ต

นํา้แขง็พื่นที่กว่า 700 ตร.ม. ประกอบดว้ยหอ้งคาราโอเกะ 4 หอ้ง นอกจากน้ียงัเปิดสอนสเก็ตนํา้แขง็ลลีา และฮอ้กกี้นํา้แขง็ ใน

ลานสเก็ตนํา้แขง็อกีดว้ย และ ไดเ้ปิดสาขาทีส่อง ทีเ่อสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย ในเดอืนธนัวาคม 2552 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

ณ สิ้นปี 2554 บรษิทัฯเปิดใหบ้รกิารโบวล์ิง่จาํนวน 26 สาขา ประกอบดว้ย 480 เลนโบวล์ิง่ 334 หอ้งคาราโอเกะ และ 2 

ลานสเก็ตนํา้แขง็ 

  จาํนวนเลนโบวล์ิ่ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ  

ป่ินเกลา้ 20 15 

สุขมุวทิ 20 10 

รชัโยธนิ 38 28 

รงัสติ 26 18 

พระราม 3 26 10 

บางนา 18 14 

สาํโรง 20 14 

บางกะปิ 14 12 

พระราม 2 30 13 

แฟชัน่ไอรแ์ลนด ์ 16 13 

เพชรเกษม 12 9 

แจง้วฒันะ 14 9 

ลาดพรา้ว 10 10 

ปิยรมย ์ 30 9 

ทองหลอ่ 8 11 

อยุธยา 10 10 

นครสวรรค ์ 12 9 

อดุรธานี 16 9 

หวัหนิ 8 10 

สมยุ 8 7 

พษิณุโลก 8 6 

พทัยา 22 9 

ชลบรุ ี 10 8 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

  จาํนวนเลนโบวล์ิ่ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ  

เซน็ทรลัป่ินเกลา้ -  21 

สยามพารากอน 38 16 

เอสพลานาด รชัดา 22 21 

เอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 24 13 

รวมทัง้สิ้น 480 334 

 

ในปี 2554 ธุรกิจโบวล์ิง่ในลกัษณะของกีฬาเพือ่ความบนัเทงิไดถู้กขยายไปยงัประเทศอินเดีย บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบั

บริษทั พวีอีาร ์จาํกดั (PVR) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํที่จดัต ัง้และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่ประเทศ

อนิเดยี ร่วมกนัจดัต ัง้บรษิทั พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์จาํกดั (PVR blu-O)โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิโบวล์ิง่เชงิ

สนัทนาการในประเทศอนิเดยี PVR blu-O ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Club Fashion Bowling สาขาแรกทีแ่อมเบยีนส ์มอลล ์เมอืงนิวเดล ี

เมือ่เดอืน มนีาคม 2552 โดยมจีาํนวนเลนท ัง้หมด 24 เลน 

 

ธุรกจิสือ่โฆษณา 

จากการที่บริษทัฯ สามารถดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการในแต่ละปีได ้25-30 ลา้นคนท ัว่ประเทศ ทาํใหธุ้รกิจบริการสื่อ

โฆษณาเติบโตไดเ้ป็นอย่างด ีบริษทัย่อยภายใตช้ื่อ “บริษทั เมเจอร ์ซนีีแอด จาํกดั” จดัต ัง้ขึ้นเพือ่ใหบ้ริการสื่อโฆษณาท ัง้ในโรง

ภาพยนตรแ์ละพื้นที่ท ัง้หมดภายใน Cineplex ท ัว่ประเทศอย่างครบวงจร ดว้ยความสามารถในการสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมจาก

สนิทรพัยท์ีล่งทนุไปแลว้ ทาํใหธุ้รกจิสือ่โฆษณาของบรษิทั หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “cinemedia” มอีตัรากาํไรสูง 80-90% 

ปจัจบุนั cinemedia ครอบคลุมสือ่โฆษณาหลากหลาย นบัต ัง้แต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) โฆษณาบนจอ

วดีโีอ (VDO Wall) บริเวณโถงช ัน้ล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลกิได ้3 หนา้ (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma 

โฆษณาบน Menu Board รวมถงึโฆษณาบนสือ่กลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 

จากการที่ cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาที่มปีระสทิธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได ้

โดยตรงมากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ส่งผลให ้มอีตัราการเติบโตของรายไดอ้ยู่ในระดบัตน้ๆ เมือ่เทยีบกบัสื่อในอุตสาหกรรม

โฆษณาท ัง้หมด โดยในปี 2552 ทีผ่่านมา ธุรกจิสือ่โฆษณาในโรงภาพยนตรม์มีลูค่าประมาณรอ้ยละ 6 ของอตุสาหกรรมรวม 

 

ธุรกจิพื้นที่ใหเ้ช่าและบรกิาร 

ในรูปแบบ Standalone บริษทัฯใหบ้ริการพื้นที่เช่าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลาย นอกเหนือจาก

ภาพยนตร ์โบวล์ิง่ คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้แขง็ โดยทาํการคดัเลอืกประเภทของรา้นคา้ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤตกิรรม

ของผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการเป็นหลกั ซึ่งรา้นคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัแนวหนา้และเป็นที่นิยมของลูกคา้ พื้นที่ใหเ้ช่าม ี2 ลกัษณะคือ 

เป็นสญัญาเช่าระยะยาวมากกวา่ 3 ปี และสญัญาเช่าระยะส ัน้ ไมเ่กนิ 3 ปี 

เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิของคนรุ่นใหม่ พื้นทีข่องบริษทัฯจงึเป็นทีด่งึดูดสาํหรบัรา้นคา้ระดบัสากลและแบรนดท์ี่

เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุ่นแรงของรา้นอาหารจานด่วนทีต่่างตอ้งการพื้นทีใ่หม่ๆ ในการขยายสาขา ส่งผลต่อ

อตัราการใชพ้ื้นที่เช่าอยู่ในระดบัสูงแทบทกุๆสาขา พรอ้มดว้ยบริการเสริมทีค่วบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นทีไ่ดแ้ก่บริการแสงไฟ ไอเย็น 
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ระบบป้องกนัอคัคภียั การทาํความสะอาดและการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึการบรกิารส่วนกลาง ตวัอย่างเช่น ลฟิท ์บนัไดเลือ่น

และทีจ่อดรถ 

ปจัจบุนับรษิทัฯ มพีื้นทีใ่หเ้ช่า ดงัต่อไปน้ี 

  Retails space (sq.m.) %Occupancy 

สุขมุวทิ 6,546 100% 

รชัโยธนิ 1,921 100% 

รงัสติ 1,564 100% 

รามคาํแหง 444 89% 

เชยีงใหม ่ 91 68% 

สาํโรง 2,148 57% 

บางกะปิ 135 100% 

พระราม 2  466 100% 

นครสวรรค ์ 190 100% 

อดุรธานี 351 100% 

สมยุ 436 100% 

พษิณุโลก 186 100% 

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 692 100% 

เมโทรโพลสิ 21,305 84% 

ออ้มใหญ่ 1,878 100% 

สยามพารากอน 155 100% 

ชลบรุ ี 115 64% 

ทองหลอ่ 335 100% 

งามวงศว์าน แคราย 11,339 100% 

โลตสั นวนคร 99 100% 

ซคีอนสแควร ์ 95 100% 

รวมทัง้สิ้น 50,491 90% 
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ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

บรษิทัฯลงทนุในธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตรโ์ดยการถอืหุน้ 65.93% ใน บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์ในอดตี 

บรษิทัฯถอืหุน้ตรงใน บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั ซึง่จดัจาํหน่ายภาพยนตรเ์ขา้โรงภาพยนตร ์และยงัไดถ้อืหุน้ใน บริษทั เอม็ ว ีด ี

จาํกดั (เดมิชื่อ บริษทั แปซฟิิคมารเ์ก็ตติ้ง แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์กรุป้ จาํกดั) บริษทัฯไดท้าํการปรบัโครงสรา้งธุรกิจมาอย่าง

ต่อเน่ือง และตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2552 เป็นตน้มา บริษทัท ัง้สองไดอ้ยู่ภายใตก้ารบริหารงานของบมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอนเตอร์

เทนเมนท ์เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์ตัง้แต่ตน้นํา้ถงึปลายนํา้ 

ในดา้นธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์บริษทั เอ็ม พิคเจอรส์ จาํกดั บริหารจดัการจาํนวนภาพยนตรท์ี่จะเขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร ์เพือ่ใหม้ภีาพยนตรเ์ขา้ฉายอย่างต่อเน่ืองตลอด 52 สปัดาหข์องปี เพือ่ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บับริษทัอย่างสมํา่เสมอ แม ้

ในช่วงทีภ่าพยนตรจ์ากตลาดฮอลลวูีด้มไีม่มากนกั โดยบริษทั เอ็ม พคิเจอรส์ จาํกดั จะซื้อภาพยนตรจ์ากผูส้รา้งอสิระ บริษทัหนงั

จากประเทศญีปุ่่ นและเกาหล ีจากการเป็นผูน้าํในตลาดโรงภาพยนตรข์องบมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทั 

เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั อยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่ง 

สาํหรบัการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นตลาดโฮมวดีโีอ บริษทั เอ็ม ว ีด ีจาํกดั บริหารระยะเวลาการจดัจาํหน่าย (3-4 เดอืน

หลงัจากภาพยนตรอ์อกฉาย) และรกัษาระดบัราคาขายดวีดีแีละซวีดีทีีอ่อกสู่ตลาด ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ท ัง้น้ีเพือ่ใหภ้าพยนตร์

สามารถสรา้งรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตรแ์ละตลาดโฮมวดีโีออย่างเตม็ที ่

และในปี 2552 บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์ยงัไดก่้อต ัง้ บริษทั เอม็ เตอรต์ี้ ไนน ์จาํกดั (M39) ซึง่เป็นบริษทั

สรา้งภาพยนตรไ์ทยคุณภาพขึ้นดว้ย บรษิทัฯและกลุม่บรษิทัในเครอืมวีตัถปุระสงคห์ลกัคอืการผลกัดนัการสรา้งภาพยนตรไ์ทยและ

วางรากฐานของการเตบิโตใหแ้ก่วงการภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

 

ธุรกจิอืน่ 

บมจ. สยามฟิวเจอรดี์เวลอปเมนท ์

บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์ผูพ้ฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด ไลฟ์

สไตล ์มอลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์มอลลข์นาดกลาง ใกลก้บัแหล่งชมุชน เพือ่ช่วยใหท้ ัง้สองฝ่ายเตบิโตไป

ควบคู่กนั โดยมโีรงภาพยนตรข์องเมเจอรเ์ป็นผูเ้ช่าหลกัทีช่่วยดงึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ขณะทีส่ยาม ฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์ซึง่

อยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ ก็เป็นอกีช่องทางที่ช่วยใหเ้มเจอรส์ามารถขยายสาขาไดอ้ย่างงา่ยดายยิ่งขึ้นเช่นกนั ปจัจุบนั บริษทัฯ 

ลงทนุในบมจ. สยาม ฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์ดว้ยสดัส่วน 23.24% 

บมจ. สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอีกัษรย่อวา่ SF 

 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์ 

ในเดอืนมถินุายน 2550 ไดพ้ฒันาการทีส่าํคญัของบริษทัฯ คือความสาํเร็จในการจดัต ัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นกองทนุทีเ่ขา้ไปลงทนุในสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารในโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธินและ 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ รวมมลูค่า 2,300 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถอืหุน้ในสดัส่วน 33% ของกองทุนดงักล่าว ท ัง้น้ี กาํไรที่ไดม้า

จากการขายกองทนุ บริษทัฯไดน้าํไปลงทนุในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรตันาธิเบศร ์และในปลายปี 2553 MJLF ยงัได ้

เขา้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้เมเจอร ์อเวนิว รชัโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ได ้

เพิม่ขึ้นเป็น 3,300 ลา้นบาท และบรษิทัยงัไดล้งทนุเพิม่และรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้อยู่ที ่33% เท่าเดมิ 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)            3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเครื่องมอืสาํคญัในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรง

ภาพยนตร ์โดยเฉพาะในรูปแบบทีใ่ชเ้งนิลงทนุมากแต่คืนทนุกลบัมาเร็ว อย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเน่ือง โดยไม่ตอ้งเพิม่

ทนุจากผูถ้อืหุน้และมทีรพัยส์นิอยู่ในครอบครองมากเกนิไป 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอีกัษร

ย่อวา่  MJLF 

 

บจ. เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง 

ในเดอืนมกราคม 2553 บริษทัฯ ร่วมกบั บมจ.กนัตนา กรุป๊ จดัต ัง้ บจ.เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพือ่ประกอบ

ธุรกจิเคเบิ้ลทวี ีภายใตช้ื่อ “เอม็ แชนนอล” ออกอากาศภาพยนตรต์ลอดจนรายการบนัเทงิต่างๆเกี่ยวกบัภาพยนตรท์ ัว่ประเทศผ่าน

ดาวเทยีม บรษิทัฯมสีดัส่วนถอืหุน้อยู่ที ่49.99% 

 

บจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร ์

ในเดอืนมถินุายน 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน บจ.ไทยทคิเก็ตมาสเตอร.์คอม ดว้ยสดัส่วน 40% และต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อ

เป็น บจ. ไทยทคิเก็ต เมเจอร ์เพือ่ช่วยขยายงานของบริษทัฯไปสู่ช่องทางการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ รวมถงึใช ้

สนิทรพัยท์ีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด โดยการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตรเ์ป็นช่องทางในการจาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ 

เช่น บตัรคอนเสริต์ บตัรชมกฬีา และบตัรโดยสาร เป็นตน้ ดว้ยเหตน้ีุจงึเป็นการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตรใ์หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด และ ไทยทคิเก็ต เมเจอร ์ยงัช่วยดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในศูนยก์ารคา้มากขึ้นอกีดว้ย 

 

บจ. พวีอีาร ์

บจ. พวีอีาร ์เป็นบริษทัมหาชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องอนิเดยี เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํราย

หน่ึงของประเทศอนิเดีย  พวีอีารเ์ป็นผูบุ้กเบกิการสรา้งเครือข่ายโรงภาพยนตรใ์นรูปแบบมลัติเพลก็ซร์ายแรกในประเทศอินเดีย

ต ัง้แต่ปี 2540 ปจัจบุนัเครือข่ายของพวีอีาร ์ประกอบดว้ย 142 โรงภาพยนตร ์33 สาขาในประเทศอนิเดยี ณ สิ้นปีบริษทัฯ ถอืหุน้

ในพวีอีารใ์นสดัส่วน 9.09% 

บจ. พวีอีาร ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศอนิเดยี โดยมอีกัษรย่อวา่ PVRL 

 

บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์

บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์ เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษทัฯ กบั บจ.พวีอีาร ์จดัต ัง้ขึ้นต ัง้แต่ปี 2551 เพื่อ

ประกอบธุรกิจโบวล์ิง่ในประเทศอนิเดยี ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมทีด่ใีหก้บั บจ.พวีอีาร ์มากกว่าเพยีงแค่เป็นผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์

แต่ยงัมธุีรกจิบนัเทงิแนวไลฟ์สไตลเ์สรมิดว้ย ธุรกจิโบวล์ิง่แนวบนัเทงิน้ีไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้ริโภคในเมอืงนิวเดล ีซึง่

เป็นที่ต ัง้ของสาขาแรก พวีอีาร ์บลูโอ มแีผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมอืงใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยงั

ตลาดอนิเดยีน้ีถอืเป็นโอกาสทองสาํหรบั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ในการเตบิโตในต่างแดน ในตลาดทีม่ศีกัยภาพสูง และใหญ่กว่า

ประเทศไทยหลายเท่าตวั 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)            3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

  ปจัจบุนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประกอบดว้ยบรษิทัภายในกลุม่  

บรษิทั ธุรกจิทีป่ระกอบกจิการ 

บจ. ไทยทกิเก็ตเมเจอร ์ ธุรกจิจาํหน่ายบตัรชมกฬีา คอนเสริต์ และงานต่าง ๆ 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ธุรกจิพื้นทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

บมจ. สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์ ธุรกจิพื้นทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

บจ. รชัโยธนิ อเวนิว ธุรกจิพื้นทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ ธุรกจิโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 

 

3.2  ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

กลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มคือการทาํศูนยร์วมความบนัเทิง ในนาม “เมเจอร ์    

ซนีีเพลก็ซ”์ โดยมธุีรกิจโรงภาพยนตร ์“เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์ “อจีวี”ี “พารากอน ซนีีเพลก็ซ”์ “เอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ”์ และธุรกิจ

โบวล์ิง่และคาราโอเกะ “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” และ “บลูโอ ริทมึแอนโ์บวล์” เป็นบริการบนัเทงิหลกัทีจ่ะดงึลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการภายใน

สาขา สาํหรบัพื้นที่ส่วนที่เหลอืภายในสาขา จะถูกจดัสรรใหก้บักิจการรา้นคา้ภายนอกเช่าดาํเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์  

จะคดัสรรเฉพาะรา้นคา้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้และบรกิารประเภททีเ่สรมิและสนบัสนุนใหส้าขามคีวามหลากหลายของสนิคา้และความครบ

วงจรในงานบริการเพื่อความบนัเทงิมากขึ้น ท ัง้น้ีสินคา้และบริการนัน้จะตอ้งมลีกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการและ

รสนิยมของกลุม่ลูกคา้ของโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่เป็นหลกั  

การขยายสาขาในแต่ละคร ัง้ กลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกทาํเลที่ต ัง้เป็นสาํคญั สาขาของเมเจอร ์   

ซนีีเพลก็ซใ์นแต่ละสาขาต ัง้อยู่บนทาํเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกัอาศยั ใจกลางเมอืง ใกลส้ถานศึกษาและสถานที่ทาํงาน

บริษทัเอกชนและราชการ รวมท ัง้การขยายสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ขา้ไปในหา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์

มอลล์) และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ ลว้นเป็นโอกาสทางการคา้ของกลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพล็กซใ์นการสรา้งฐานลูกคา้และธุรกิจโรง

ภาพยนตร์และธุรกิจโบวล์ิ่งใหก้วา้งขึ้น โดย กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซไ์ดย้ึดนโยบายการวางรูปแบบของสินคา้และบริการที่

หลากหลายในทุกสาขา ทาํใหบ้ริเวณพื้นที่ใหบ้ริการในแต่ละสาขาแวดลอ้มดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตรแ์ละ

โบวล์ิง่ทีเ่ป็นบรกิารเพือ่ความบนัเทงิหลกั  

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์สามารถจาํแนกตามรูปแบบการดาํเนินธุรกิจออกไดเ้ป็น         

2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบที ่1 : ศูนยบ์นัเทงิ (Stand Alone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทงิ ในลกัษณะ Stand Alone Complex กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะเป็นเจา้ของ

อาคารและจดัสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพือ่ธุรกิจหลกัคือโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่ และจดัสรรพื้นที่ส่วนที่เหลอืเพือ่ใหเ้ช่าสาํหรบัรา้นคา้

ต่างๆ และกาํหนดพื้นทีบ่างส่วนใหเ้ป็นพื้นทีใ่ชส้อยส่วนกลางรวมท ัง้ลานจดักจิกรรมการตลาด (Promotion Hall)  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

จดุเด่นทีส่าํคญัของการเป็น Stand Alone Complex ทาํใหม้คีวามคล่องตวัอย่างมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นทีใ่ห ้

เกิดประสทิธิภาพและส่งผลต่อรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล่องตวัในการกาํหนดเวลาเปิด-ปิดอาคาร

ซึง่มผีลต่อระยะเวลาเปิดใหบ้ริการและโอกาสการทาํรายได ้การวางผงัโครงสรา้งพื้นทีบ่ริการแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม รวมถงึการ

กาํหนดขนาดพื้นทีร่า้นคา้เช่า รวมท ัง้การทาํกจิกรรมการตลาดเพือ่กระตุน้และสนบัสนุนยอดขายในแต่ละสาขา  

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ในรูปแบบของศูนยบ์นัเทงิ (Stand Alone Complex) ประกอบดว้ย 4 สาขาไดแ้ก่สาขาสุขมุวทิ สาขา

รชัโยธนิ สาขาป่ินเกลา้ และสาขารงัสติ 

 

รูปแบบที ่2 : สาขา 

การประกอบธุรกจิในรูปแบบของสาขา กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะดาํเนินการเช่าพื้นทีบ่างส่วนภายในอาคารศูนยก์ารคา้ การ

เช่าพื้นทีท่าํใหม้ขีอ้จาํกดัในดา้นของขนาดพื้นที่ใหบ้ริการ ดงันัน้บริการหลกัทีม่ใีนสาขาจะเปิดใหบ้ริการส่วนโรงภาพยนตรเ์ป็นหลกั

และจดัสรรพื้นทีส่่วนเหลอืจากบริเวณโรงภาพยนตรเ์พือ่ใหเ้ช่าช่วงสาํหรบัเป็นรา้นคา้ใหบ้ริการ ยกเวน้บางสาขา หากไดพ้ื้นทีเ่ช่าทีม่ี

ขนาดใหญ่พอและม ีความเหมาะสมของทาํเลก็จะเปิดใหบ้ริการท ัง้โรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่ และจดัสรรพื้นทีบ่างส่วนสาํหรบัใหเ้ช่า

ช่วงต่อ (หากมพีื้นทีเ่หลอื)  

ในรูปแบบของสาขา  บรษิทัฯ มนีโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คอื 

1. รูปแบบทีอ่ยู่ในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่า เป็นตน้ 

2. รูปแบบทีอ่ยู่ในหา้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บิก๊ซ ี, เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

3. รูปแบบทีอ่ยู่ในศูนยก์ารคา้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึง่ดาํเนินการโดย

บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

3.3  เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

กลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซม์เีป้าหมายหลกัในการเป็นผูน้ําในธุรกิจโรงภาพยนตร ์จากการขยายสาขาไปยงัจุดต่างๆ ท ัง้ใน

กรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ส่งผลใหใ้นปจัจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณรอ้ยละ 80 ในช่วงปี 2551 และเพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายที่วางไว ้บริษทัฯ ไดว้างแผนการเพิม่ยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตรใ์หม้ากขึ้น เพื่อให ้

ครอบคลุมพื้นที่ใหบ้ริการท ัว่ทุกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจงัหวดั ที่มศีกัยภาพเพยีงพอและคุม้ค่ากบัการ

ลงทนุ และนอกเหนือจากการลงทนุขยายสาขาเพิม่ ทางบริษทัฯ ก็ยงัมนีโยบายทีจ่ะเพิม่ความสะดวกสบายกบัผูม้าใชบ้ริการในการ

ซื้อบตัรชมภาพยนตรโ์ดยนาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก สาํหรบัช่องทางอื่นๆ ที่จะอาํนวยความสะดวกใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ และในเครอื  ซึง่บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้รกิารแลว้ในปจัจบุนั มดีงัน้ี 

1. ระบบ Call Center ทีใ่หบ้รกิารลูกคา้ดว้ยการโทรเบอรเ์ดยีว ( 02-515-5555 ) จองบตัรไดท้กุสาขา 

2. จองต ัว๋ภาพยนตรผ่์าน BUG Live 1113  

3. ระบบการจาํหน่ายบตัรผ่านทาง Internet  โดยผ่าน website http://www.majorcineplex.com 

4. ระบบการจองบตัรชมภาพยนตรผ่์านโทรศพัทม์อืถอื กด *4999   

5. ระบบการเชค็รอบชมภาพยนตรผ่์านโทรศพัทม์อืถอื กด 4874999 

6. ระบบจองซื้อบตัรผ่านตูจ้าํหน่ายต ัว๋อตัโนมตั ิ
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่ม

ยอดขายจากธุรกิจโบวล์ิง่ และการใหบ้ริการหอ้ง Karaoke ควบคู่ไปดว้ย โดยกาํหนดเป็นนโยบายการลงทนุและการตลาดทีจ่ะมี

บริการโบวล์ิง่ควบคู่ไปกบัโรงภาพยนตร ์โดยคาํนึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นหลกั ซึ่งปจัจุบนั

ทางบริษทัฯ มโีบวล์ิ่งภายใตแ้บรนด ์“เมเจอรโ์บว ์กรุ๊ป” และ “บลูโอ ริทึ่มแอนดโ์บว”์ ท ัง้หมด 29 สาขา (รวมสาขาที่อยู่กบัโรง

ภาพยนตรแ์บรนดอ์ีจีว)ี รวมจาํนวน 478 เลน และหอ้งคาราโอเกะ 358 หอ้ง และบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดใหบ้ริการลานสเก็ตนํา้แขง็ 

จาํนวน 2 ลาน ทีส่าขาเอสพละนาดท ัง้สองสาขา ภายใตช้ื่อ “ซปัซโีร่” อกีดว้ย  

บริษทัฯ ยงัไดม้กีารขยายตวัในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสรา้งศกัยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลกัดนัการใช ้

ทรพัยากรที่มอียู่อย่างคุม้ค่ามากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งใชพ้ื้นที่ครอบคลุมท ัง้ภายในโรงภาพยนตรแ์ละภายในพื้นที่ตวั

อาคาร ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ รวมไป

ถงึธุรกจิจาํหน่าย ดวีดี ีวซีดี ีและลขิสทิธิ์ภาพยนตร ์

การที่บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร ์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพฒันา

อสงัหาริมทรพัยแ์ละบริหารพื้นที่ ซึ่งเป็นผูท้ี่มศีกัยภาพและชาํนาญการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละบริหารพื้นที่ขนาดเลก็ ซึ่งทาํให ้

การขยายสาขาของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ไดม้ากขึ้นดว้ย  ท ัง้น้ีเน่ืองจากบริษทัฯ ดงักล่าวมี

ความสามารถพฒันาอสงัหาริมทรพัยส์าํหรบัอาคารที่มพีื้นที่ใชส้อยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า 

100,000 ตารางเมตร เพือ่รองรบักบักฎหมายผงัเมอืงทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นบางพื้นทีท่ีม่กีฎหมายบงัคบัอยู่   

นอกจากแผนงานขยายธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่ซึง่เป็นแหลง่รายไดห้ลกั บรษิทัฯ ไดเ้ปิดกวา้งทีจ่ะขยายบรกิารบนัเทงิ

ในรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคลอ้งและเกี่ยวเน่ืองกบับริการบนัเทิงที่มีอยู่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พิ่มความหลากหลายของบริการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในรูปแบบทีเ่นน้ความทนัสมยั  โดยบริษทัฯ ไดม้กีารร่วมทนุกบับริษทั แคลฟิอรเ์นีย วา๊ว เอก็ซ์

พเีรี่ยน จาํกดั(มหาชน)  เปิดใหบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย ในรูปแบบบนัเทงิสาํหรบัคนรุ่นใหมใ่ส่ใจสุขภาพ  
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภณัฑ ์

 

จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหป้จัจุบนั

บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการอนัดบัหน่ึงในอตุสาหกรรมโรงภาพยนตร ์การควบรวมกจิการกบั บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) และการเขา้ร่วมทุนกบับริษทัต่างๆ ที่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ ในอนาคตซึ่งเป็นการเสริมสรา้งใหบ้ริษทัฯ 

กา้วสู่ความเป็น “สุดยอดเมอืงหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทงิสาํหรบัชวีติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and 

Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตาม

ความแตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกจิดงัน้ี 

1. ธุรกจิโรงภาพยนตร ์
2. ธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

3. ธุรกจิโบวล์ิง่และคาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ 
4. ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณา 
5. ธุรกจิพื้นทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 
6. ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

 

สดัสว่นรายไดข้องแต่ละประเภทธุรกจิสาํหรบั ปี 2554 

 

4.1  ธุรกจิโรงภาพยนตร ์(Cinema Business) 

4.1.1  ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.1.1.1 โรงภาพยนตร ์

โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ เป็นโรงภาพยนตรใ์นระบบมลัตเิพลก็ซ ์(Multiplex) โดยในแต่ละสาขาทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารจะถกูกาํหนดใหม้โีรงภาพยนตรโ์ดยเฉลีย่จาํนวน 3 โรงขึ้นไป ท ัง้น้ีเพือ่ใหส้ามารถรองรบักบัจาํนวนภาพยนตรท์ีจ่ะเขา้ฉาย

ไดห้ลายเรื่องในวนัและเวลาเดยีวกนั ในปจัจุบนับริษทัฯ ไดเ้พิ่มทางเลอืกและความสะดวกในการเลอืกชมภาพยนตรใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

โดยเพิม่โรงภาพยนตรร์ะดบัพรีเมีย่ม เพยีบพรอ้มดว้ยการตกแต่งสถานทีห่รูหรา สวยงาม และการบริการที่ประทบัใจลูกคา้ยิ่งขึ้น 

ไดแ้ก่  โรงภาพยนตรพ์ารากอน ซนีีเพลก็ซ ์และเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์นอกเหนือจากโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์จาํนวน 42 

สาขา และโรงภาพยนตร์อีจีวี 8 สาขา รวมท ัง้สิ้น 53 สาขา รวม 383 โรง สามารถรองรบัจาํนวนผูช้มได ้93,800 ที่น ัง่ ซึ่งมี

รายละเอยีดแต่ละสาขา ดงัน้ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

1) โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์42 สาขา รวม 275 โรง จาํนวน 67,500 ทีน่ ัง่ 

1.1 สาขาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน  21 สาขา  

ประเภทสถานที่ต ัง้ 

สาขาในเครอืเมเจอร ์

ซีนีเพลก็ซ ์

จาํนวนโรงภาพยนตร ์ รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ 

(โรง) (จาํนวนที่นัง่) 

1.  Stand Alone 1. สาขารงัสติ 16 3,100 

4 สาขา 2. สาขารชัโยธนิ 15 3,800 

  3. สาขาป่ินเกลา้ 13 4,100 

  4. สาขาสุขมุวทิ 8 1,700 

2.  Lifestyle Mall 1. สาขาแจง้วฒันะ 5 1,000 

1 สาขา 

3.  Hypermarket 1. สาขาบางกะปิ 10 2,300 

6 สาขา 2. สาขาศาลายา 5 1,200 

  3.สาขานวนคร - บิก๊ซ ี 3 600 

  4. สาขาธญับรุ ี 4 1,100 

  5. สาขานวนคร - โลตสั 4 1,200 

  6. สาขาศรนีครนิทร ์ 5 1,300 

4.  Department Store   

10สาขา 

1. สาขาแฟชัน่ ไอซแ์ลนด ์ 11 2,400 

2. สาขาบางนา 10 2,000 

3. สาขาพระราม 2 9 1,800 

4. สาขาพระราม 3 9 2,600 

5. สาขานนทบรุ ี 7 1,050 

6. สาขาเพชรเกษม 6 1,700 

7. สาขารามคาํแหง 7 2,100 

8. สาขาสาํโรง 12 2,200 

 
9. สาขาพาราไดซ ์ 8 1,600 

 
10.สาขาสามเสน 6 1,500 

รวม 173 40,350 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

1.2 สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  21 สาขา 

ประเภทสถานที่ต ัง้ 

สาขาในเครอืเมเจอรซี์นี

เพลก็ซ ์

จาํนวนโรงภาพยนตร ์ รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ 

(โรง) (จาํนวนที่นัง่) 

1.  Hypermarket 1. สาขานครสวรรค ์ 5 1,100 

12สาขา 2. สาขาพษิณุโลก 4 1,100 

  3. สาขาสมยุ 3 900 

  4. สาขาชลบรุ ี 4 1,100 

  5. สาขากระบี ่ 4 1,100 

  6. สาขาอยุธยา 4 1,300 

  7. สาขาเพชรบูรณ ์ 4 1,150 

  8. สาขาบา้นโป่ง 5 1,450 

  9. สาขาอมตะนคร 5 1,300 

 10.สาขามหาชยั 5 1,200 

 11.สาขากาํแพงเพชร 4 1,000 

 12.สาขาพษิณุโลก – 

เซน็ทรลั 

5 1,200 

2.  Lifestyle Mall 

1. สาขาพทัยา 8 1,750 1 สาขา 

3.  Department Store 1. สาขาเชยีงใหม ่ 7 1,900 

   8สาขา 2. สาขาอดุรธานี 7 2,000 

  3. สาขาฉะเชงิเทรา 5 1,700 

  4. สาขาอบุลราชธานี 5 900 

  5. สาขาหวัหนิ 4 1,400 

 6. สาขาสระบรุ ี 4 1,100 

 7. สาขาเชยีงราย 5 1,200 

 8. สาขาจนัทบรุ ี 5 1,300 

รวม 102 27,150 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

2) โรงภาพยนตรอ์จีวี ี 8 สาขา รวม 64 โรง จาํนวน 14,800 ทีน่ ัง่ 

2.1)  สาขาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน  4 สาขา 

ประเภทสถานที่ต ัง้ สาขาในเครอือจีวี ี

จาํนวนโรงภาพยนตร ์ รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ 

(โรง) (จาํนวนที่นัง่) 

1. Department Store 1. สาขาซคีอนสแควร ์ 14 3,300 

4 สาขา 2. สาขาป่ินเกลา้ 11 2,000 

  3. สาขารงัสติ 10 1,700 

  4. สาขาลาดพรา้ว 7 1,300 

รวม 42 8,300 

สาขาบางแค ปิดปรบัปรุง จะทาํการเปิดใหบ้รกิารอกีคร ัง้ ราวมถินุายน 2555 

 

2.2)  สาขาต่างจงัหวดั จาํนวน  4 สาขา 

ประเภทสถานที่ต ัง้ สาขาในเครอือจีวี ี

จาํนวนโรงภาพยนตร ์ รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ 

(โรง) (จาํนวนที่นัง่) 

1. Hypermarket 2สาขา 1. สาขาออ้มใหญ่ 

2. สาขาขอนแก่น 

5 

5 

1,200 

1,200 

2. Department Store 1. สาขาโคราช 8 2,700 

    2 สาขา 2. สาขาศรรีาชา 4 1,400 

รวม 22 6,500 

 

3) สาขาในเครอืพารากอน ซนีีเพลก็ซ ์จาํนวน 1 สาขา 

สาขาในเครอืพารากอน จาํนวนโรงภาพยนตร(์โรง) รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ(จาํนวนที่นัง่) 

1. สาขาสยามพารากอน 16 4,600 

 

4) สาขาในเครอืเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์จาํนวน 2 สาขา 

สาขาในเครอืเอสพละนาด 

จาํนวนโรงภาพยนตร(์โรง) รองรบัผูช้มไดสู้งสดุ (จาํนวนที่นัง่) 

1. สาขาเอสพลานาด 12 2,700 

2 สาขางามวงศว์าน แคราย 16 4,200 

รวม 28 6,900 
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ลกัษณะเด่นอกีประการหน่ึงของโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์คือมกีารตกแต่งโรงภาพยนตร ์(Theme) ทีส่วยงาม

หรูหราทนัสมยัหลากรูปแบบแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ในเรื่องของเกา้อี้น ัง่ชมภาพยนตรจ์ะมใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบ และมใีหเ้ลอืก

หลายระดบัราคา การจดัวางเกา้อี้ภายในโรงภาพยนตรจ์ะเป็นแบบข ัน้บนัได และแบบ Stadium รวมท ัง้การวางเกา้อี้สลบัช่องไฟ

ระหว่างแถว ทาํใหไ้ม่เกิดการบงักนัระหว่างแถวหนา้และแถวหลงั อกีท ัง้เพิม่พื้นทีร่ะหว่างแถวหนา้และแถวหลงัใหก้วา้งยิ่งขึ้น เพือ่

ความสะดวกสบายในการนัง่ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร ์นอกจากน้ีสาขาส่วนใหญ่ยงัจดัใหม้บีริการหอ้งวไีอพ ีและมมุกาแฟ

รบัรองลูกคา้ รวมถงึการใหบ้รกิารนวดแบบสปาดว้ยเกา้อี้ไฟฟ้าอย่างด ีเพือ่ใหลู้กคา้รูส้กึผ่อนคลายระหวา่งรอชมภาพยนตรอ์กีดว้ย 

ในดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ โรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอรซ์นีีเพลก็ซท์ุกสาขา ไดต้ิดต ัง้จอฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่ 

Mega Screen ทีม่ขีนาดหนา้กวา้งตามขนาดความกวา้งภายในโรงภาพยนตร ์ทาํใหผู้ช้มสามารถเหน็ภาพไดช้ดัเจนในทกุตาํแหน่งที่

น ัง่ รวมท ัง้ความสมบรูณแ์บบทนัสมยัดา้นเทคโนโลยรีะบบเสยีงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital 

Surround EX ,JBL 3 ways และสุดยอดนวตักรรมเทคโนโลยคีวามบนัเทงิครบรสท ัง้ภาพ แสง และเสยีงบนจอภาพ ซลิเวอร์

สกรนี ทีม่คีวามละเอยีดคมชดั  สมจริง กว่าระบบดจิติอลท ัว่ไปถงึ 30% ผ่านเครื่องฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตรด์จิติอล

ระบบ Real D 3 มติ ิ

“โรงภาพยนตร ์จอยกัษ ์กรุงศรไีอแมกซ”์ 

เปิดใหบ้รกิาร 1 โรง ทีพ่ารากอนซนีีเพลก็ซ ์เป็นโรงภาพยนตรจ์อยกัษแ์ห่งแรกของภูมภิาคเอเชยี ภายในโรงภาพยนตร์

สามารถรองรบัผูช้มไดสู้งสุดถงึ 556ที่น ัง่ เป็นโรงภาพยนตรท์ีม่จีอฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่ กวา้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร 

พรอ้มดว้ยระบบเสยีงสมบูรณแ์บบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทาํใหภ้าพและเสยีงทีถ่่ายทอดคมชดัเหมอืนเขา้อยู่ใน

เหตกุารณจ์รงิ และปจัจบุนัทางเมเจอรย์งัไดน้าํระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขา้มาซึง่เป็นระบบการฉายในรูปแบบใหม่ที่

ใหภ้าพคมชดักวา่ปกตถิงึ 10 เท่า พลงัเสยีง Digital Surround 12,000 วตัต ์ 

ปจัจบุนัราคาบตัรเขา้ชมโดยเฉลีย่ 190 บาทสาํหรบัภาพยนตร ์3 มติ ิ(3D) และราคา 150บาท สาํหรบัภาพยนตร ์2 มติ ิ

(2D) เปิดใหบ้ริการทกุวนัต ัง้แต่เวลา 10.00 น. ถงึ 23.30 น. ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่องใชเ้วลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถงึ 2.30 

ช ัว่โมง นอกจากน้ีโรงภาพยนตรจ์อยกัษก์รุงศรีไอแมกซย์งัสามารถรองรบัการฉายภาพยนตรฮ์อลลวูีดความยาว 2-3 ช ัว่โมงไดแ้ละ

คดิราคาบตัรเขา้ชม 250-300 บาททกุทีน่ ัง่ 

 “โรงภาพยนตร ์4DX” 

เปิดใหบ้ริการ 1 โรง ที่พารากอนซนีีเพลก็ซ ์เป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่แห่งโลกภาพยนตร ์ที่จะใหลู้กคา้ไดร้บั

อรรถรสในทกุๆดา้น ไมว่า่จะเป็น ภาพ แสง ส ีเสยีง สมัผสั และกลิน่ เอฟเฟคต่าง ๆดว้ยการเพิม่ความ พเิศษใหก้บัโรงภาพยนตร์

ดว้ยเกา้อี้แบบเฉพาะ พรอ้มเอ็ฟเฟ็กซต์ระการตาถงึ 24 ชนิด และระบบฉายแบบดจิิตอล 3 มติิ ซึ่งเอ็ฟเฟ็กซแ์ต่ละชนิดถูก

ออกแบบมาเป็นอย่างด ีเพิม่ความตื่นเตน้ใหก้บัภาพยนตรไ์ม่ว่าจะเป็นการขยบัของเกา้อี้ ลมเป่า ละอองนํา้ กลิน่ แรงส ัน่สะเทอืน 

สะกิดขา สะกิดหลงัและเทคนิคอื่น ๆ อกีมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซลิเวอรส์กรีน ทีใ่หภ้าพคมชดัสมจริงภาพที่ฉายเป็น

ระบบ Masterimage 3D พรอ้มแวน่ตาบางเบาทีร่บัภาพเฉพาะระบบ 4 มติเิท่านัน้  สาํหรบัภาพยนตรท์ีจ่ะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์

ดจิิตอล 4 มติิลว้นเป็นภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษท์ี่หลายคนชื่นชอบแตกต่างจากโรงภาพยนตรท์ี่เป็น Simulator ท ัว่ๆไป เช่นที ่

Dreamworld หรอื Siam Ocean World ทีฉ่ายหนงัเพยีง 7 นาทเีท่านัน้หรอืแมก้ระท ัง่ภาพยนตรไ์ทยทีส่ามารถทาํ 4D Effect ได ้

เช่นกนั โดยภายในโรงภาพยนตรส์ามารถรองรบัผูช้มไดสู้งสุดถงึ 140 ทีน่ ัง่ ราคาบตัรเขา้ชมประมาณ 320 -500 บาท 

 

ในดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์เป็นสิง่ทีบ่ริษทัฯ คาํนึงเป็นพเิศษ และถอื

เป็นหลกัการสาํคญัของงานบรกิารทีจ่ะตอ้งม ีโดยจะเหน็ไดจ้ากการเป็นผูเ้ริ่มตน้ในการออกแบบโรงภาพยนตรใ์หม้ทีางเดนิดา้นนอก
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โรงโดยรอบเชื่อมต่อถงึกนัไม่สบัสน  ซึ่งจะตอ้งออกแบบตัง้แต่เริ่มตน้ เช่นสาขาที่เป็น Stand Alone เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จะ

ออกแบบโดยมโีรงภาพยนตรไ์วใ้นอาคารต ัง้แต่เริ่มตน้ขออนุญาตกบัทางราชการเลย และต่อเชื่อมกบัทางหนีไฟ โดยเชื่อมต่อไปยงั

บนัไดหนีไฟทีส่ามารถลงมาถงึช ัน้ลา่งและมปีระตูหนีไฟออกนอกอาคารไดท้นัท ีขอ้สาํคญัทางเดนิโดยรอบ หรอืบนัไดหนีไฟ จะมไีฟ

ฉุกเฉินตดิต ัง้โดยตลอดเพือ่ความสวา่งหากเกิดเหตกุารณข์ึ้น สาํหรบัสาขาทีอ่ยู่ตามอาคารของผูอ้ื่น ทางบริษทัฯ ก็จะคาํนึงถงึความ

ปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกัการเดียวกบัอาคารที่เป็นของบริษทัฯ เอง ทางเดินไม่มดืมแีสงสว่างเพยีงพอ มไีฟฉุกเฉินติดต ัง้

โดยรอบ และเดินไดร้อบถึงกนัโดยตลอด ไม่สบัสน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดต้ิดต ัง้กลอ้งวงจรปิดในจุดต่างๆและเครื่องมือ

ตรวจจบัอาวุธเพิม่เตมิในทกุสาขา เพือ่ความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์นิของผูม้าใชบ้รกิารอกีดว้ย 

การประกอบธุรกจิโรงภาพยนตรข์องกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ มลีกัษณะเด่นของธุรกจิ 6 ประการ ดงัน้ี 

1. กลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสรา้ง งานตกแต่งโรงภาพยนตร ์และการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยขีองโรงภาพยนตรท์ี่สาํคญัคือระบบการฉายภาพและระบบเสยีง หรือจะเรียกรวมว่าเป็นผูล้งทุนใน Hardware โดย

เจา้ของภาพยนตรห์รอืผูส้รา้งภาพยนตรจ์ะเรยีกเป็น ผูล้งทนุใน Software 

2. กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์ม่มภีาระตน้ทุนในส่วนของการจดัซื้อภาพยนตร ์(หนงั) เป็นหนา้ที่ของบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายภาพยนตรซ์ึง่ส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลติภาพยนตรท์ ัง้ในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นผูส่้งฟิลม์หรือ

เทปภาพยนตรใ์หโ้รงภาพยนตรเ์พือ่ฉายในโรงภาพยนตรเ์ป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจา้ของ Software จะ

เป็นผูล้งทนุโปรโมทภาพยนตรข์องตวัเองใหเ้ป็นทีนิ่ยมของคนดู ซึง่หมายถงึตน้ทนุทางการตลาดท ัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัภาพยนตรเ์รื่อง

นัน้ๆ เจา้ของภาพยนตรจ์ะตอ้งลงทนุเอง  

3. รายไดจ้ากค่าบตัรชมภาพยนตร ์ทางเจา้ของโรงภาพยนตรจ์ะเป็นผูเ้ก็บจากผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่าต ัว๋หนงัทีไ่ด ้

รบัมาใหก้บัเจา้ของภาพยนตร ์โดยเฉลีย่ในอตัรารอ้ยละ 48 ถงึ 50 ท ัง้น้ีรายไดส่้วนน้ีคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50ของรายได ้

รวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์ยงัมีรายไดเ้สริมจากการขายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น 

(Concession) รายไดจ้ากการขายบตัรส่วนลด (Major Card) รายไดจ้ากการขายบตัรสมาชกิ (M-Generation Card)ซึง่เป็น

บรกิารเสรมิทีส่นบัสนุนยอดขายตัว๋หนงัไดเ้ป็นอย่างด ี 

4. รายไดท้ีม่บีทบาทสาํคญัอกีรายการหน่ึงคือรายไดจ้ากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Onscreen Advertising) และ

พื้นที่ใชส้อยนอกโรงภาพยนตร ์ในฐานะเจา้ของสถานที่รวมถึงการไดร้บัเงนิสนบัสนุนทาํกิจกรรมร่วมกบัเจา้ของสินคา้ต่างๆ 

(Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มคีวามโดดเด่น คือเป็นเจา้ของอาคารเอง (บางสาขา) ดงันัน้จึงสามารถที่จะ

จดัการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตรไ์ดง้่ายกว่าการเขา้ไปเช่าพื้นที่ในอาคารของผูอ้ื่น เช่นฉายรอบแรกเร็วกว่า หรือรอบ

สุดทา้ยสามารถเลกิไดด้กึกวา่คู่แขง่ และยงัสามารถทีจ่ะใชพ้ื้นทีใ่นการจดักจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวกบัภาพยนตรใ์นการส่งเสริมการขาย

ได ้ 

6. ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่งบางโรงของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มขีนาดใหญ่สามารถจุผูช้มไดถ้งึประมาณกว่า 1,000 ที่
น ัง่ ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการรองรบักบัปริมาณของผูช้ม ที่เขา้ชมเมือ่เวลาที่มภีาพยนตรใ์นระดบั   Blockbuster   เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์สามารถทีจ่ะทาํเงนิรายไดจ้ากโรงขนาดใหญ่ไดม้าก แต่สาํหรบัโรงขนาดเลก็จะตอ้งฉายภาพยนตรเ์รื่องเดยีวกนัหลายรอบจงึ

จะไดร้ายไดเ้ท่าโรงขนาดใหญ่ 

 

4.1.1.2 สาขาและทาํเลที่ต ัง้ 

สาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปจัจบุนั มพีื้นทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมแหลง่ชมุชนจาํนวนมาก สรุปไดด้งัน้ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์

สาขา สถานที่ต ัง้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร   

1. สาขาป่ินเกลา้ เลขที ่554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขา้มศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซา ป่ินเกลา้ 

2. สาขาสุขมุวทิ เลขที ่1221/39 ถนนสุขมุวทิปากซอยสุขมุวทิ 61 

3. สาขารชัโยธนิ เลขที ่1839 ถนนพหลโยธนิ ใกลส้ีแ่ยกรชัโยธนิ 

4. สาขารามคาํแหง เลขที ่73 ถนนรามคาํแหงใกลเ้ดอะมอลล ์3 รามคาํแหง 

5. สาขาแจง้วฒันะ โครงการ ด ิอเวนิวบนถนนแจง้วฒันะ ใกลห้า้งบิก๊ซ ี

6. สาขารงัสติ เลขที ่439 ถนนพหลโยธนิและถนนรงัสติ-นครนายก ใกลศู้นยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 

7. สาขาพระราม 3 บนชัน้ 7 และช ัน้ 8  อาคารเซน็ทรลัพลาซ่า พระราม 3 

8. สาขาบางนา บนชัน้ 6  อาคารเซน็ทรลัซติี้ บางนา 

9. สาขาบางกะปิ บนชัน้ 3  อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ 

10. สาขาพระราม 2 บนชัน้ 4  อาคารเซน็ทรลัพลาซ่า พระราม 2 

11. สาขานนทบรุ ี บนชัน้ 4 , 6 หา้งรเิวอร ์พลาซ่า ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์

12. สาขาแฟชัน่ ไอซแ์ลนด ์ บนชัน้ 3 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ถนนรามอนิทรา 

13. สาขาเพชรเกษม บนชัน้ 2 อาคารสยามฟิวเจอร ์เพาเวอร ์เซน็เตอร ์

14. สาขาสาํโรง บนชัน้ 5 อาคารศูนยก์ารคา้อมิพเีรยีล เวลิด ์สาํโรง จงัหวดัสมทุรปราการ 

15. สาขาศาลายา บนชัน้ 1 ของหา้งเทสโก-้โลตสั บนถนนพทุธมณฑลสาย 5 

16. สาขานวนคร - บิก๊ซ ี บนชัน้ 2 บิก๊ซ ีนวนคร ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอ คลองหลวงจ.ปทมุธานี 

17. สาขาธญับรุ ี บนชัน้ 2 บิก๊ซ ีรงัสติคลอง 6 ตาํบลรงัสติ อาํเภอ ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 

18. สาขานวนคร - โลตสั บนชัน้3 อาคารเทสโกโ้ลตสั 98/103 หมู ่13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทมุธานี 

19. สาขาศรนีครนิทร ์ บนชัน้ 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั หมู ่6 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืงใหมจ่.สมทุรปราการ 

20. สาขาพาราไดซ ์ เลขที ่61 อาคารเดอะเสรเีซน็เตอร ์ช ัน้ 3 ถนนศรนีครนิทร ์เขตประเวศ 

21. สาขาสามเสน เลขที ่1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรมี สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสติ 

ในต่างจงัหวดั   

1. สาขาเชยีงใหม ่ บนชัน้ 4  ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แอรพ์อรต์ พลาซ่าเชยีงใหม ่

2. สาขานครสวรรค ์ บนชัน้ 3  อาคารวถิเีทพจงัหวดันครสวรรค ์

3. สาขาอดุรธานี บนชัน้ 5  ศูนยก์ารคา้เจรญิศร ีคอมเพลก็ซ ์

สาขา สถานที่ต ัง้ 

4. สาขาฉะเชงิเทรา บนชัน้ 2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชงิเทรา 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

5. สาขาอบุลราชธานี บนชัน้ 3 เอส เคชอ้ปป้ิง พารค์ อบุลราชธานี 

6. สาขาหวัหนิ บนชัน้ 3 อาคารศูนยก์ารคา้มารเ์ก็ต วลิเลจ 

7. สาขาสมยุ ช ัน้ 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมยุ 

8. สาขาพษิณุโลก ช ัน้ 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั 

9. สาขาพทัยา ช ัน้ 4 โครงการดอิเวนิว พทัยา 

10. สาขาชลบรุ ี ช ัน้ 2 อาคารบิก๊ซสีาขาชลบรุ ี

11. สาขากระบี ่ ช ัน้ 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขากระบี ่

12. สาขาอยุธยา ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 2 ของหา้งบิก๊ซ ีบนถนนสายเอเชยี อยุธยา 

13. สาขาเพชรบูรณ ์ ช ัน้ 1 ของหา้งโลตสับนถนนเกตปุญัญา เพชรบูรณ ์

14. สาขาบา้นโป่ง ช ัน้ 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 110 หมู5่ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี

15. สาขาอมตะนคร ช ัน้ 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั 700/75  หมู ่5 ต.คลองตาํหรุอ.เมอืง จ.ชลบรุ ี

16. สาขาสระบรุ ี เลขที ่179/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี

17. สาขาเชยีงราย เลขที ่99/9 ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า เชยีงราย ต.รอบเวยีง จ.เชยีงราย 

18. สาขามหาชยั เลขที ่79 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซซูีเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขามหาชยั จ.สมทุรสาคร 

19. สาขาพษิณุโลก – เซน็ทรลั ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาพษิณุโลก เลขที ่9/99  หมูท่ี ่5 ต.พลายชมุพล จ.พษิณุโลก 

20. สาขาจนัทบรุ ี ช ัน้ 2 ศูนยก์ารคา้บิก๊ซซูีเปอรเ์ซน็เตอร ์เลขที ่1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จนัทบรุ ี

 

อจีวี ี

สาขา สถานที่ต ัง้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. สาขาป่ินเกลา้ บนชัน้ 5 อาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซ่า ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนนี 

2. สาขาบางแค บนชัน้ 4 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร ์พารค์ บางแค ถนนเพชรเกษม 

3. สาขาลาดพรา้ว บนชัน้ 7 อาคารศูนยก์ารคา้ อมิพเีรยีล เวลิด ์ลาดพรา้ว ถนนลาดพรา้ว 

4. สาขาเมโทรโพลสิ บนชัน้ 5-7 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซรีาชดาํร ิ

5. สาขารงัสติ บนชัน้ 3 F อาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ ถนนวภิาวดรีงัสติ 

6. สาขาซคีอน สแควร ์ บนชัน้ 4 อาคารศูนยก์ารคา้ ซคีอน สแควร ์ถนนศรนีครนิทร ์

ในต่างจงัหวดั  

7. สาขาโคราช บนชัน้ 3 อาคารหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์ถนนมติรภาพ จงัหวดันครราชสมีา  

8. สาขาศรรีาชา บนชัน้ 3 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

9. สาขาออ้มใหญ่ บนชัน้ 2 ศูนยก์ารคา้บิก๊ซ ีออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม 

10.   สาขาขอนแก่น ช ัน้ 1-2 เทสโกโ้ลตสัซุเปอรเ์ซน็เตอร ์เลขที ่709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น 
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พารากอนซีนีเพลก็ซ ์และเอสพละนาดซีนีเพลก็ซ ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สาขา สถานที่ต ัง้ 

พารากอนซนีีเพลก็ซ ์ บนชัน้ 5 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1 

เอสพละนาดซนีีเพลก็ซ ์ บนชัน้ 5 อาคารศูนยก์ารคา้เอสพลานาด ถนนรชัดาภเิษก 

เอสพละนาดซนีีเพลก็ซ ์2  

งามวงศว์าน แคราย 

เลขที3่7/139 หมู ่8 ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000 

 

4.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนงั 

โรงฉายภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์นแต่ละสาขา เปิดใหบ้ริการทกุวนัต ัง้แต่เวลา 10.00 น. ถงึ 24.00 น. รวม 14 

ช ัว่โมงต่อวนั โดยเฉลีย่หนงั 1 เรื่องใชเ้วลาในการฉายประมาณ  2-3 ช ัว่โมง ทาํใหโ้รงภาพยนตรแ์ต่ละโรงสามารถทาํรอบฉายได ้

เฉลีย่ 4 ถงึ 7 รอบต่อวนั การวางโปรแกรมหนงัจะถูกกาํหนดโดยจาํนวนหนงัใหม่ทีจ่ะเขา้ฉายในแต่ละสปัดาห ์(Movie Line up) 

และหนงัทีอ่ยู่ระหวา่งฉาย ซึง่โดยเฉลีย่ในแต่ละสปัดาหจ์ะมหีนงัใหม่เขา้ฉายประมาณ 5-6 เรื่อง และหนงัแต่ละเรื่องจะมรีะยะเวลา

ในการฉายโดยเฉลีย่ประมาณ 2-3 สปัดาห ์หรอือาจจะนานกวา่นัน้ขึ้นอยู่กบักระแสความนิยมของหนงั   

 

4.1.1.4 ภาพยนตรท์ี่เขา้ฉาย 

โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอรซ์นีีเพลก็ซก์รุป้ ดาํเนินนโยบายผูกพนัธมติรกบัทกุค่ายบรษิทัตวัแทนภาพยนตร ์เปิดกวา้ง

ใหท้กุค่ายนาํภาพยนตรเ์ขา้ฉายดว้ยเงือ่นไขการแบ่งรายไดค่้าบตัรเขา้ชมทีต่่างกนัขึ้นอยู่กบัความนิยมของภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆ ในปี 

2554 ทีผ่่านมา มจีาํนวนภาพยนตรเ์ขา้ฉายในโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์รวมท ัง้สิ้น 165 เรื่อง จากจาํนวนภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉาย

ในประเทศท ัง้สิ้น 216 เรื่อง โดยมรีายละเอยีดประกอบ ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาพยนตร ์ จาํนวนที่ฉายทัง้หมด(เรื่อง) 
จาํนวนที่ฉายใน 

เครอืเมเจอรซี์นีเพลก็ซ ์(เรื่อง) 

รวมภาพยนตรต่์างประเทศ 165 115 

ภาพยนตรไ์ทย 51 50 

รวมภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉายท ัง้หมด¹ 216 165 

 

จากตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายในปี 2554 มจีาํนวน 216 เรื่อง หรือเฉลีย่มภีาพยนตรเ์ขา้ใหม่ทุก

สปัดาห์ๆ  ละ 3-4 เรื่อง เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไดพ้จิารณาคดัภาพยนตรท์ี่มคุีณภาพหลากหลายแนว ตรงความตอ้งการของผูช้มเขา้

ฉายท ัง้หมด165 เรื่อง หรอืรอ้ยละ 76ของภาพยนตรท์ ัง้หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตรใ์หน้านขึ้น  

 

4.1.1.5 ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร ์

ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์หรือราคาต ัว๋หนังจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัสาขาและประเภทของเกา้อี้ น ัง่ที่ใหค้วาม

สะดวกสบายระหวา่งการชมภาพยนตรท์ีต่่างกนั ดงัน้ี  
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โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

ประเภทเกา้อี้นัง่ ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต์อ่ที่นัง่ (บาท) 

Normal พื้นฐาน 80-180 

Honeymoon seat แบบพบัทีเ่ทา้แขนได ้ 100-200 

First class เกา้อี้น ัง่แบบพบัทีเ่ทา้แขนไดบ้นช ัน้ลอย 180-200 

Platinum chair เกา้อี้น ัง่มทีีว่างเครื่องดืม่, ป๊อปคอรน์และมี

ผา้รองศีรษะ 
200-220 

Opera chair  เกา้อี้ คู่ขนาดกวา้ง  500-700 

Emperor chair เกา้อี้ประเภทปรบัเอนนอนยดืขาได ้ 300-400 

 

โรงภาพยนตรใ์นเครอือจีวี ี 

ประเภทเกา้อี้นัง่ ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต์อ่ที่นัง่ (บาท) 

มาตรฐาน (Standard) 80-180 

Honeymoon , First Class 120-200 

พรเีมยีร ์สวที(Premier Suite) 300 

โกลด ์คลาส (Gold Class) 350 

 

โรงภาพยนตรพ์ารากอนซีนีเพลก็ซ ์(2D,3D,4DX) 

ประเภทเกา้อี้นัง่ ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต์อ่ที่นัง่ (บาท) 

Premium 190-400 

Privilege 210-500 

Royal Balcony 270-340 

Paragon Chair(คู่) 700-900 

Enigma(คู่) 3000 

Nokia VIP 700-850 

 

โรงภาพยนตรเ์อสพละนาดซีนีเพลก็ซ ์ 

ประเภทเกา้อี้นัง่ ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต์อ่ที่นัง่(บาท) 

Normal 120-200 

Honeymoon 140-220 

Platinum 190 

Deco Opera 300 

Ultima 400 

Galleria Seat 600 
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4.1.1.6 บรกิารจาํหน่ายเครื่องด่ืมและป๊อปคอรน์ (Concession) 

รายไดจ้ากส่วนบรกิาร Concession หนา้โรงภาพยนตร ์เป็นรายไดเ้สรมิทีส่าํคญัและสรา้งความครบวงจรในงานบริการ

ใหแ้ก่ธุรกิจโรงภาพยนตร ์ซึ่งในปีที่ผ่านมามสีดัส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 12 ของรายไดร้วม โดยมสีนิคา้หลกัคือ ป๊อปคอรน์ 

(Popcorn) และเครื่องดืม่อดัลม (Soft Drink) ในภาชนะทีอ่อกแบบใหเ้ขา้กบัภาพยนตรเ์รื่องดงัทีก่าํลงัเขา้ฉายอยู่ในขณะนัน้ และมี

สนิคา้เสรมิเพือ่เพิม่ความหลากหลายและเพิม่ทางเลอืกใหลู้กคา้ เป็นแซนวชิ ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่นจาํพวกขนมซองนานา

ชนิดเช่นมนัฝร ัง่แผ่นกรอบ (Potato Chip) ผลไมอ้บแหง้ และลูกอม เป็นตน้ 

การกาํหนดจาํนวนจุดขายหรือเคานเ์ตอรบ์ริการใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนโรงภาพยนตร ์ จาํนวนที่น ัง่รวมและจาํนวนผูม้า

ใชบ้รกิาร ประกอบกบัการตกแต่งเคานเ์ตอรบ์รกิารใหส้ะอาดสวยงามสะดุดตาทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคา้ อกีท ัง้การจดั

ตาํแหน่งการวางสนิคา้ในเคานเ์ตอรใ์หส้ะดวกต่อการใหบ้ริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขา้ซื้อ เป็นกลยุทธก์ารขายที่สาํคญัที่

สามารถสรา้งความประทบัใจ ความสนใจ และกระตุน้ยอดขายสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

4.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธก์ารตลาด  

ดว้ยการวางเป้าหมายทางธุรกิจทีจ่ะเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิครบวงจรที่มโีรงภาพยนตรเ์ป็นสนิคา้หลกั ดงัสโลแกนที่

วางไว ้“สุดยอดเมอืงหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทงิสาํหรบัชีวติคนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and 

Lifestyle Entertainment Provider) กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตรด์ว้ยการดาํเนินกลยุทธ์

การแข่งขนัอย่างมอือาชีพตลอดมาต ัง้แต่เริ่มกิจการ โดยการวางตาํแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ใหโ้รง

ภาพยนตรเ์ป็นโรงภาพยนตรท์ี่มมีาตรฐานของสถานที่และงานบริการในระดบัสูง ควบคู่ไปกบัการสรา้งความนิยมในศูนยบ์นัเทงิ 

และดว้ยการใชก้ลยุทธก์ารสรา้งชื่อสนิคา้ “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์” (Brand Awareness Strategy) ใหก้บัท ัง้โรงภาพยนตรแ์ละศูนย์

บนัเทงิ ทาํใหป้จัจบุนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ป็นทีนิ่ยมของลูกคา้ในดา้นบรกิารบนัเทงิทีไ่ดม้าตรฐานและครบวงจร 

 

รายละเอยีดกลยุทธก์ารตลาดทีน่าํมาใชป้ระกอบดว้ย 4 กลยุทธห์ลกัดงัน้ี 

กลยุทธโ์รงภาพยนตรม์าตรฐานสูง  

โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทกุสาขาทกุโรง มจีดุเด่นทีเ่หนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตรข์องคู่แข่งอย่างชดัเจน 

(Product Differentiation) ในเรื่องความสวยงามหรูหราของสถานทีบ่รกิารท ัง้ภายนอกและภายในโรงภาพยนตรแ์ละความทนัสมยั

ของระบบเทคโนโลยีดา้นภาพและเสียง ท ัง้น้ีเป็นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร ์

(Moviegoer) อย่างต่อเน่ือง พบว่าลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานทีเ่ป็นอนัดบัหน่ึงในการ

เลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์ดงันัน้กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จงึมกีารกาํหนดเป็นนโยบายและแผนงานทีต่่อเน่ืองในการปรบัปรุงและ

พฒันาสาขาใหม้คีวามสวยงามและทนัสมยัอยู่เสมอ ดว้ยรูปแบบของโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นหลกั  

1) กลยุทธด์า้นทาํเลที่ต ัง้ที่สมบูรณ์ 

กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กาํหนดนโยบายในการเลอืกทาํเลที่ต ัง้สาขาโรงภาพยนตร ์โดยมอีงคป์ระกอบสาํคญัคืออยู่ใน

เขตพื้นทีแ่หล่งชมุชนใจกลางเมอืง ใกลส้ถานศึกษา ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ ใกลส้ถานทีท่าํงานบริษทัเอกชน ใกลส้ถานทีร่าชการ ใกล ้

แหลง่ชมุชนทีพ่กัอาศยั และอยู่ในเสน้ทางทีก่ารสญัจรไปมาสะดวก มรีถประจาํทางผ่านหลายสายและเป็นทางผ่านออกสู่ภาคต่างๆ 
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เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจไดแ้ก่  Stand Alone Complex, สาขาในหา้งสรรพสนิคา้, สาขาใน 

Discount Store และสาขาในศูนยก์ารคา้แบบเปิดใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละทาํเลทีต่ ัง้สาขา 

2) กลยุทธก์ารทาํตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ 
เพือ่สรา้งฐานลูกคา้และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดอีย่างต่อเน่ือง กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดด้าํเนินกลยุทธก์ารตลาดเชิง

รุกกบัลูกคา้ แผนการตลาดที่มีความรวดเร็วและมีความคล่องตวัในการปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดที่

เปลีย่นแปลงอยู่เสมอรวมถงึแผนการทาํการตลาดแบบ Direct marketing เพือ่ขยายฐานลูกคา้  

กลยุทธก์ารทาํการตลาดเชงิรุกทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนัประกอบดว้ย 

- การนาํเสนอสนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลาย รวมถงึจดัภาพยนตรท์ีค่รบอรรถรสมากทีสุ่ด 

- งานบรกิารทีป่ระทบัใจระดบัมาตรฐานโรงแรม ทีเ่ขา้ใจลูกคา้ 

- กจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 วธิกีาร 

แบบที ่1) กจิกรรมส่งเสรมิการขายพเิศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, ช่วงปลายปี เป็นตน้ 

 และกิจกรรมส่งเสริมกาขายท ัง้ปี เช่น ทาํบตัรอเิลค็โทรนิคแทนเงนิสด เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ในการเขา้

ชม และการซื้อบตัรชมภาพยนตร ์นอกจากน้ี ยงัมกีารทาํกิจกรรมรอยลัตี้โปรแกรม (Royal Program) รวมถงึการทาํโปรโมช ัน่

ส่วนลดพเิศษบางช่วงเวลาอกีดว้ย 

แบบที ่2) แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนดบ์ลิ (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณาภาพยนตรท์ีค่่ายภาพยนตรผ์ลติ

ออกมาเพือ่แจกใหก้บัผูช้มภาพยนตรท์ีนิ่ยมสะสมเป็นทีร่ะลกึ  

แบบที ่3)   แบบเป็นบตัรกํานลั เช่น บตัรกิฟ๊ การ์ด ใชแ้ทนการส่งของขวญัใหแ้ก่กนัในเทศกาลต่างๆ และบตัร

ของขวญัสาํหรบัองคก์ร ทีส่ามารถพมิพรู์ปภาพ หรอืผลติภณัฑท์ีต่อ้งการได ้เพือ่มอบใหลู้กคา้หรอืผูม้อีปุการคุณ 

3) กลยุทธก์ารสรา้งพนัธมิตรธุรกจิ 
กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์หค้วามสาํคญักบัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัพนัธมติรธุรกิจ เช่นบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

ภาพยนตร ์กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์หค้วามร่วมมอือาํนวยความสะดวกดา้นสถานที่ในการทาํโปรโมช ัน่หนงัแต่ละเรื่องจดัฉายหนงั

รอบปฐมทศัน ์(Sneak Preview) รวมท ัง้การช่วยจดัโปรแกรมรอบฉายหนงัใหเ้หมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะ

วางโปรแกรมหนงัจาํนวนรอบฉายของหนงัแต่ละเรื่องไม่เหมอืนกนั มคีวามยดืหยุ่นค่อนขา้งมาก โดยหนงัเรื่องใดทีม่กีระแสความ

นิยมมากจะถูกวางรอบฉายจาํนวนมากรอบ ในขณะเดยีวกนัหนงัเรื่องใดที่เขา้ฉายแต่ไดร้บัความนิยมจากผูช้มตํา่ก็จะถูกถอดจาก

โปรแกรมเร็ว ท ัง้น้ีเพื่อจะไดน้าํหนงัเรื่องที่ไดร้บัความนิยมมากกว่าเขา้ฉายแทนเพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

พนัธมติรธุรกจิอกีประเภททีส่าํคญัคอืสปอนเซอร ์เป็นบรษิทัเจา้ของสนิคา้บรษิทัใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็นบริษทัทีม่ชีื่อ

ทางการคา้เป็นสากล (International Brand) และมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดยีวกบัลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยโรง

ภาพยนตรจ์ะร่วมทาํแผนการตลาดกบักลุ่มสปอนเซอรอ์ย่างต่อเน่ือง เช่นการทาํโฆษณาบนจอภาพยนตรแ์ละการทาํโปรโมช ัน่

ภายในพื้นทีส่าขา เป็นตน้ 

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

เน่ืองดว้ยภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายในปจัจุบนัมจีาํนวนมากและมคีวามหลากหลายของประเภทสูง มภีาพยนตรท์ี่เหมาะกบั

ผูช้มทกุวยั ทาํใหฐ้านลูกคา้ผูช้มภาพยนตรค่์อนขา้งกวา้ง กลุม่ลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะครอบคลุมต ัง้แต่วยัรุ่น วยัทาํงาน วยั

สูงอายุ และกลุม่ทีม่าเป็นครอบครวั โดยกลุม่วยัรุ่นและวยัทาํงานจะมคีวามถีใ่นการใชบ้ริการชมภาพยนตรสู์งกว่ากลุ่มอื่น ท ัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากความสะดวกดา้นเวลาและความชอบดูภาพยนตรห์ลากแนวกวา่กลุม่ลูกคา้อืน่ 
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นอกจากกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูนิ้ยมชมภาพยนตรท์ ัว่ไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

ขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึ้น โดยมเีป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท้ีย่งัไม่นิยมชมภาพยนตร ์(Non-moviegoers) หรือผูท้ีย่งัไม่ชอบไป

โรงภาพยนตรซ์ึง่บริษทัฯ เชื่อว่ายงัมอีกีเป็นจาํนวนมาก การทาํการตลาดโดยใชก้ลยุทธก์ารเขา้ถงึหรือ Direct marketing ชกัชวน

ใหล้องใชบ้ริการ มส่ีวนลด หากการทาํการตลาดกบัลูกคา้กลุ่มน้ีสาํเร็จจะสามารถทาํใหก้ลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เพิม่ฐานลูกคา้และ

จาํนวนยอดขายใหก้ลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดเ้ป็นอย่างดี นอกเหนือจากการกระตุน้ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซึ่งนิยม

ตดิตามชมภาพยนตรเ์ป็นประจาํ 

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

การจาํหน่ายต ัว๋เขา้ชมภาพยนตรผ่์านช่องจาํหน่ายต ัว๋ (Box Office) บริเวณดา้นโรงภาพยนตร ์เป็นวธิีเดมิทีย่งัคงเป็นที่

นิยมใชอ้ยู่ในปจัจบุนั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการซื้อต ัว๋เขา้ชมภาพยนตร ์และลดระยะเวลาในการรอซื้อต ัว๋ที่

จดุจาํหน่ายต ัว๋ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางการจอง และ/หรอื จาํหน่ายต ัว๋ทีเ่รยีกวา่ E –Cinema เพิม่อกี 4 วธิ ีดงัน้ี 

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

2) เวบ็ไซตข์องเมเจอรซ์นีีเพลก็ซท์ี ่www.majorcineplex.com , อจีวี ีที ่www.egv.com,  พารากอนซนีีเพลก็ซท์ี ่

www.paragoncineplex.comและ เอสพละนาดซนีีเพลก็ซ ์ที ่www.esplanadecineplex.com 

3) Bug Live 1113 

4) ระบบโทรศพัทม์อืถอื กด*4999 หรอืกด 4874999 เพือ่ฟงัรอบการฉาย 

4.1.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร ์

มลูค่าตลาดภาพยนตรใ์นปี 2554 ทีผ่่านมา มมีลูค่ารวมท ัง้สิ้นโดยประมาณ 3,900 ลา้นบาท เป็นส่วนของมลูค่าตลาด

ภาพยนตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครที่ใชร้ะบบส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าขายตัว๋หนงั ประมาณรอ้ยละ 80 ของมลูค่าตลาดรวม ส่วนที่

เหลอือกีรอ้ยละ 20 เป็นมลูค่าตลาดภาพยนตรท์ีจ่าํหน่ายผ่านระบบสายหนงัในต่างจงัหวดั  

มลูค่าตลาดภาพยนตรใ์นปี 2554 ปรบัตวัขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจากมภีาพยนตรท์าํเงนิในปี 2554 อาทเิช่น

ภาพยนตรต่์างประเทศ ฟอรม์ยกัษ ์ อย่าง Transformers 3, Harry Potter 7.2, Fast Five, Twilight 4, Pirate of the 

Caribbean,  Mission Impossible 4 และ ภาพยนตรไ์ทย อย่าง พระนเรศวร ภาค 3 และ 4, ลดัดาแลนด,์ สุเขตสเลดเป็ด ทาํ

ไดร้วมประมาณ 1,400 ลา้นบาท ใหอ้ตุสาหกรรมภาพยนตรเ์ตบิโตขึ้น ถงึแมจ้ะเผชญิกบัภาวะอทุกภยัก็ตาม 

อย่างไรก็ด ีในปี 2554 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากธรุกจิโรงภาพยนตรป์ระมาณรอ้ยละ 27 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 เป็นผล

มาจากความสามารถในการทาํรายไดจ้ากภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉาย โดยคาดวา่จะมภีาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่ของท ัง้ไทยและฮอลลวูีดเขา้ฉาย

จาํนวนหลายเรื่อง และทางตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรไ์ดม้แีผนปรบัปรุงกาํหนดฉายภาพยนตรใ์หก้ระจายตวัมากยิ่งขึ้น เพือ่ช่วย

เพิม่ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องภาพยนตรแ์ต่ละเรื่อง นอกจากนัน้การทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหก้บัภาพยนตรเ์ป็น

ส่วนหน่ึงในการสรา้งกระแสความนิยมใหก้บัภาพยนตรม์ากยิง่ขึ้น ซึง่ส่งผลใหร้ายไดเ้ตบิโตขึ้นตามไปดว้ย 

ข. โอกาสเตบิโตของธุรกจิโรงภาพยนตร ์

1. โอกาสเตบิโตของธุรกิจโรงภาพยนตรส์ามารถประเมนิไดจ้ากตวัชี้ (Indicator) ทางธุรกิจไดแ้ก่จาํนวนประชากรต่อ

โรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คาดว่าประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลต่อโรงอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 40,000-50,000 

คนซึง่สูงมากเมือ่เทยีบกบัตวัเลขของประเทศสหรฐัอเมริกาในปี 2550 ทีม่จีาํนวนประชากรต่อโรงอยู่ทีร่ะดบัเพยีง 6,000 คน และ

ประเทศไทยมรีะดบัราคาต ัว๋เฉลีย่ (Average ticket price) เท่ากบัประมาณ 3.7 ดอลลารส์หรฐัฯ เมือ่เทยีบกบั 10 ดอลลาร์

สหรฐัฯ ของประเทศสหรฐัอเมริกา อตัราการเขา้ชมภาพยนตรข์องประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของประเทศไทย 
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(Admission Per Capita) อยู่ทีร่ะดบั 2 เรื่องต่อคนต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศสงิคโปร ์ทีม่อีตัราการ

เขา้ชมภาพยนตรอ์ยู่ที ่4.73 และ 4.16 เรื่องต่อคนต่อปี ประกอบกบัในปจัจุบนัธุรกิจโรงภาพยนตรอ์ยู่ในภาวะทีเ่รียกว่า Under 

Screen คือมจีาํนวนภาพยนตร ์(Software) ที่ผลติออกมาและรอจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตรร์อบแรกมากกว่าจาํนวนโรง

ภาพยนตร ์(Hardware) ที่รองรบั ทาํใหภ้าพยนตรแ์ต่ละเรื่องมรีะยะเวลาการเขา้ฉายและจาํนวนรอบที่ฉายในโรงภาพยนตรไ์ด ้

ระยะเวลาจาํกดัโดยเฉลีย่ประมาณ 2–3 สปัดาห ์ระยะเวลาการฉายและจาํนวนรอบฉายจะเพิม่ขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กบัความนิยม

ของภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆ เปรยีบเทยีบกบัความนิยมของหนงัเรื่องอืน่ทีม่กีาํหนดการเขา้ฉายในช่วงเดยีวกนัเป็นปจัจยัสาํคญั ในขณะ

ทีใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา ระยะเวลาการฉายเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 4 – 6 สปัดาห ์  และเมือ่พจิารณาเปรียบเทยีบจาํนวนภาพยนตร์

ที่ผลติในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรจ์ากฮอลลวูีดที่มจีาํนวนสูงถงึปีละประมาณกว่า 500 เรื่อง กบัจาํนวนภาพยนตรท์ี่

สามารถนาํเขา้มาฉายในประเทศไดเ้พยีงปีละประมาณ 200-300 เรื่อง  

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บรษิทันอกจากจะไดเ้พิม่การลงทนุในอตุสาหกรรมภาพยนตรม์ากขึ้น ท ัง้ในส่วนของจาํนวน

ภาพยนตรไ์ทยทีเ่พิม่ขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟวส์ตาร,์ GTH , สหมงคลฟิลม์ และยงัเนน้ในดา้นคุณภาพใหม้ากขึ้นดว้ย 

ท ัง้ในส่วนของงบประมาณการถ่ายทาํ สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตรท์ี่มขีนาดใหญ่ และไดม้าตรฐานสูงขึ้นเทยีบช ัน้ไดก้บั Hollywood 

ในสหรฐัอเมริกา ซึ่งทาํใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากภาพยนตรไ์ทยมีสดัส่วนโตขึ้นถึงรอ้ยละ 40-50 ของรายไดร้วมในอุตสาหกรรม  

ในขณะที่ภาครฐัไดพ้ยายามส่งเสริมใหผู้ส้รา้งภาพยนตรต่์างชาติเขา้มาลงทุนใชป้ระเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร ์ซึ่ง

สญัญาณต่างๆ เหลา่น้ีน่าจะเป็นผลดต่ีอธุรกจิในทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

3. ในต่างจงัหวดัของประเทศไทย มเีพยีงไม่กี่จงัหวดัทีม่โีรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่า 

ทีม่สีภาพค่อนขา้งทรุดโทรม ไมท่นัสมยั ทาํใหท้างกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประเมนิวา่โอกาสในการขยายการเตบิโตไปในต่างจงัหวดั 

โดยเฉพาะหวัเมอืงใหญ่ของประเทศไทยนัน้ ยงัมโีอกาสอีกสูง นอกจากนัน้ประชากรในต่างจงัหวดัมกีาํลงัซื้อสูง และขาดความ

บนัเทงิในรูปแบบโรงภาพยนตรท์ีท่นัสมยั ไดม้าตรฐาน ทาํใหค้วามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความบนัเทงิในรูปแบบน้ีมสูีงมากดว้ย 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประเมนิว่าโอกาสการเตบิโตในธุรกิจโรงภาพยนตรภ์ายในประเทศ

ยงัมอีีกมาก จากการที่หลายๆ ฝ่ายเขา้มาลงทุน และสนบัสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรภ์ายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง

ภาพยนตรซ์ึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของอตุสาหกรรม และเป็นตวัหลกัสาํหรบัวงการภาพยนตรท์ ัง้ภายในประเทศ และท ัว่โลกทีต่อ้งอาศยั

ช่องทางน้ีในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตรเ์ป็นลาํดบัแรกก่อนจงึจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลาํดบัถดัไป ดงันัน้โรงภาพยนตรจ์งึ

จาํเป็นตอ้งมมีาตรฐานสูงดา้นสถานที ่และระบบเทคโนโลย ีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงันัน้บริษทัฯ จงึยงัคงนโยบาย

ในการขยายเขา้สู่พื้นทีใ่นเขตปรมิณฑลและในต่างจงัหวดั เพือ่ทาํใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกในการไปชมภาพยนตรม์ากยิง่ขึ้น 

ค. ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์(คู่แข่งขนั) 

ผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงภาพยนตรร์ะบบมลัตเิพลก็ซ ์(Multiplex) ในปจัจบุนั ม ี2 รายหลกั ดงัน้ี  

 

ช่ือโรงภาพยนตร ์ บรษิทัผูป้ระกอบการ จาํนวนสาขา จาํนวนโรงภาพยนตร*์ 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ,์ อจีวี,ี 

พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์และ

เอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 53 383 

เอส เอฟ ซนีีมา่ บจ. เอส เอฟ ซนีีมา่ ซติี้ 19 177 

ทีม่า: บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร,์เวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 

* จาํนวนโรงภาพยนตรข์องแต่ละผูป้ระกอบการ ท ัว่ประเทศ 
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เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรท์ีต่อ้งอาศยัประสบการณใ์นธุรกิจเป็นสาํคญั อกีท ัง้ขนาด

ของเงนิลงทนุจาํนวนมากและทาํเลทีต่ ัง้สาขาทีเ่หมาะสมทางเศรษฐกจิทีค่่อนขา้งจาํกดั ทาํใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจลว้นเป็นรายเดมิ

ทีอ่ยู่ในวงการเท่านัน้และเป็นการยากสาํหรบัรายใหมจ่ะเขา้มาเริ่มธุรกจิ  

ง. สว่นแบ่งตลาด 

ปจัจุบนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนั ประมาณรอ้ยละ 80
1
 ส่วนที่เหลืออีก

ประมาณรอ้ยละ 20 เป็นของโรงภาพยนตรร์ายอื่นอกีจาํนวนหลายราย ท ัง้น้ีส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋ภาพยนตรแ์ต่ละ

เรื่องเฉพาะในรอบสปัดาหแ์รกทีเ่ขา้ฉาย 

จ. แนวโนม้ภาวะการแข่งขนั 

บริษทัฯ ประเมินภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตรปี์ 2553 จะเป็นการแข่งขนักนัในโรงภาพยนตรใ์นระบบ

มลัติเพลก็ซ ์และระบบดจิติอล สามมติ ิซึง่เป็นทีนิ่ยมของลูกคา้ผูช้มภาพยนตรใ์นปจัจบุนั โดยรูปแบบการแข่งขนันอกจากจะเป็น

การเร่งพฒันาระบบเทคโนโลยีภาพและเสยีงแลว้ ยงัเป็นเรื่องการปรบัปรุงตกแต่งสถานที่บริการใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความ

นิยมทีป่รบัเปลีย่นอย่างรวดเร็วของลูกคา้  การอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ถงึบริการของบริษทัฯ รวมถงึการขยายสาขา

เขา้สู่พื้นที่ทาํเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจงัหวดัมากขึ้นแนวโนม้การแข่งขนัจะมุ่งเนน้ไปยงัการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบั

ลูกคา้ในระยะยาวมากกวา่ 

4.1.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.1.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พือ่จาํหน่าย 

ก. ภาพยนตร ์

โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไม่มภีาระตน้ทนุในการจดัซื้อภาพยนตร ์ลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรจ์ะ

เปิดรบัภาพยนตรเ์ขา้ฉาย จากทกุค่ายผูผ้ลติท ัง้ค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรท์ ัง้รายใหญ่

และรายอสิระ โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายไดจ้ากยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตรท์ ัง้น้ีไม่มขีอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการหา้มฉายใน

โรงภาพยนตรเ์ครืออื่น และยอดขาดตัว๋เขา้ชมภาพยนตรน์ ัน้รวมส่วนที่เป็น promotion หรือส่วนลดของโรงภาพยนตรด์ว้ย ใน

ลกัษณะเรื่องต่อเรื่องและโรงต่อโรง ไมม่กีารทาํสญัญาผูกพนัระยะยาว อาํนาจการต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยู่บนพื้นฐานของ

ประวตัยิอดขายตัว๋ ผูป้ระกอบการรายใดทีม่โีรงภาพยนตรจ์าํนวนมาก ลูกคา้ใหค้วามนิยมและมปีระวตัิการทาํยอดขายตัว๋สูงอย่าง

ต่อเน่ือง จะมอีาํนาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปดว้ย  

ข. บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรส์ามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย และบริษทั

ผูส้รา้งภาพยนตรแ์ละจดัจาํหน่าย 

 บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรม์ ี2 กลุม่ คอื 

1. บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65 โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในเครือของ
บริษทัผูผ้ลติภาพยนตรใ์นต่างประเทศ ไดแ้ก่บริษทั ภาพยนตรโ์คลมัเบยี ไทรสตาร ์บวันา วสิตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั 

ยูไนเตด็ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล พคิเจอรส์ (ฟารอ์สีต)์ จาํกดัและ Warner Brothers (FE), Inc 

                                           

1
ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และColumbia Pictures 
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2. บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายอสิระคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36 โดยส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือของบริษทัผลติรายใด 

แต่จะเป็นผูซ้ึง่จะนาํเขา้หนงัจากต่างประเทศ หรือผูท้ีจ่ดัหาหนงัภายในประเทศเอง โดยจะทาํธุรกิจในลกัษณะซื้อลขิสทิธิ์ภาพยนตร์

จากบรษิทัผูผ้ลติหรอืผูส้รา้งภาพยนตร ์จากตลาดคา้ภาพยนตรใ์นต่างประเทศ เช่น เทศกาลภาพยนตรเ์มอืงคานส ์หรือจากผูส้รา้ง

ภาพยนตรร์ายเลก็ภายในประเทศท ัว่ไป โดยอาศยัเน็ตเวริค์ทีม่อียู่ในการดาํเนินธุรกจิ 

 บรษิทัผูส้รา้งภาพยนตรไ์ทยและจดัจาํหน่าย 
บริษทัผูส้รา้งภาพยนตรไ์ทย มผูีท้ี่เขา้มาในวงการผลติภาพยนตรเ์พิ่มขึ้นหลายค่าย เช่น กลุ่มของบริษทั อารเ์อส 

โปรโมช ัน่, กลุม่ของบรษิทัแกรมมี,่ กลุม่ในเครอืสถานีโทรทศันช่์อง 3, กลุม่ไฟวส์ตาร,์ กลุ่มสหมงคลฟิลม์ เป็นตน้ ซึง่แนวโนม้การ

ทีธุ่รกิจภาพยนตรไ์ทยมกีารเตบิโตค่อนขา้งสูง จงึมหีลายค่ายที่เขา้สู่ธุรกิจน้ีเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นทรพัยากรที่มอียู่เพิม่ช่องทางธุรกิจ

ดว้ย  

4.1.3.2 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 

 

4.2 ธุรกจิโบวล์ิ่ง และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดว้ยการวางกลยุทธก์ารตลาดเนน้สรา้งความหลากหลายในงานบริการเพือ่เสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร ์  ซึง่เป็นธุรกิจ

หลกั กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์ดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจโบวล์ิง่ใชช้ื่อทางการคา้ว่า “เมเจอร ์โบวล์ ฮิต” และ “บลูโอ ริทมึแอนดโ์บว”์ สุด

ยอดโบวล์ิง่สมบูรณแ์บบ โดยวางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร ์โบวล์ ควบคู่ไปกบัการขยายสาขาของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์ท ัง้น้ียงัไดเ้สริมกิจการลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหม่เขา้มาภายใตก้ารบริหารของ บลูโอ ริทมึแอนดโ์บว ์สาขาเอสพละนาด 

อกี 2 แห่ง 

4.2.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

เมเจอร ์โบวล์ ฮติ นาํเสนอบรกิารโบวล์ิง่ในลกัษณะของกีฬาเพือ่ความบนัเทงิ (Sport Entertainment) ซึง่เป็นรูปแบบ

ที่แตกต่างจากโบวล์ิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเนน้เพื่อการกีฬา เมเจอร ์โบวล์มรูีปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบวล์ิ่งดว้ยอุปกรณ์

โบวล์ิง่สะทอ้นแสง (Cosmic Bowl) สะทอ้นแสงท ัง้ลูก พนิ และเลน เขา้กบับรรยากาศบนัเทงิ ในลกัษณะ Boutique Bowl 

พรอ้มการใหบ้ริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พรอ้มกนัน้ียงัมบีริการจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และ

บรกิารจดัการแขง่ขนั (Tournament) พรอ้มจดัเลี้ยงเป็นหมูค่ณะ   

อตัราค่าเกมสโ์บวล์ิง่อยู่ระหวา่ง 70 บาทถงึ 140 บาทต่อเกมส ์ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสาขา ช่วงวนัและเวลาทาํการ   นอกจากน้ี

ยงัมบีรกิารเสรมิเพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารไดแ้ก่บรกิารใหเ้ช่ารองเทา้ จาํหน่ายถงุเทา้ และบรกิารจาํหน่ายสนิคา้และ

อปุกรณโ์บวล์ิง่ในรา้นโปรชอป (Proshop) ซึง่เป็นรา้นคา้ทีด่าํเนินการโดยบคุคลภายนอก  

บริการหอ้งคาราโอเกะในนาม “เมเจอร ์คาราโอเกะ” เป็นอีกหน่ึงบริการเพื่อความบนัเทิงที่สอดคลอ้งเป็นอย่างดีกบั

ความนิยมและพฤติกรรมของลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการโบวล์ิง่ที่นิยมมากนัเป็นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร ์โบวล์จะมี

หอ้งคาราโอเกะเปิดใหบ้รกิารตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  

และในปี 2549 เมเจอร ์โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม ่ออกสู่ตลาดภายใตช้ื่อ บูลโอ ริทมึแอนดโ์บวล์ (Blu-O Rhythm 

and Bowl)นาํเสนอบรกิารโบวล์ิง่ในลกัษณะของกฬีาเพือ่ความบนัเทงิ โดยเนน้ความเป็น life style และเป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรค์

ในหมูค่นรุ่นใหม ่โดยสาขาแรกของ Blu-O ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 5 สยามพารากอน และสาขาทีส่องต ัง้อยู่ทีช่ ัน้ 4 ด ิเอสพละนาด (ถนนรชัดา

ฯ)ในส่วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ความบนัเทงิ ในลกัษณะ Club Fashion Bowling พรอ้มการ
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ใหบ้ริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พรอ้มกนัน้ียงัมบีริการจาํหน่ายอาหารและ

เครื่องดืม่ และบรกิารจดัการแขง่ขนั พรอ้มจดัเลี้ยงเป็นหมูค่ณะ  

นอกจากน้ีทีส่าขาเอสพละนาดท ัง้สองสาขา ยงัมบีรกิารลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหม ่ภายใตช้ื่อ “ซบั ซโีร่” ซึง่เป็นลานส

เก็ตนํา้แขง็ทีเ่นน้ความบนัเทงิ แบบ Sport Entertainment จาํนวนสาขาละ 1 ลาน  

ในปจัจบุนัเมเจอร ์โบวล์มจีาํนวนสาขาท ัง้สิ้น 21 สาขา และ บลูโอ จาํนวน 6 สาขา ประกอบดว้ย 

เมเจอร ์โบวล์ จาํนวนเลนโบวล์ิ่ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ 

1 สาขาป่ินเกลา้ 20 15 

2 สาขาสุขมุวทิ (บลูโอ) 20 10 

3 สาขารชัโยธนิ (บลูโอ) 38 28 

4 สาขารงัสติ 26 18 

5 สาขาพระราม 3 26 10 

6 สาขาบางนา 18 14 

7 สาขาสาํโรง 20 13 

8 สาขาบางกะปิ 14 11 

9 สาขาพระราม 2 30 13 

10 สาขานครสวรรค ์ 12 9 

11 สาขาอดุรธานี 16 7 

12 สาขาแฟชัน่ไอรแ์ลนด ์ 16 13 

13 สาขาเพชรเกษม 12 9 

14 สาขาหวัหนิ 8 5 

15 สาขาสมยุ 8 7 

16 สาขาพษิณุโลก 8 6 

17 สาขาแจง้วฒันะ 14 9 

18 สาขาพทัยา (บลูโอ) 22 9 

19 สาขาชลบรุ ี 10 8 

20 สาขาลาดพรา้ว 10 10 

21 สาขาปิยะรมย ์ 30 9 

22 สาขาทองหลอ่ (เจ อเวนิว) 8 11 

23 สาขาอยุธยา 10 10 

เมเจอร ์โบวล์ จาํนวนเลนโบวล์ิ่ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ 

24  สาขาสยามพารากอน (บลูโอ) 38 19 
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25 สาขาเอสพละนาด-รชัดา (บลูโอ) 22 17 

26 สาขางามวงศว์าน-แคราย (บลูโอ) 24 13 

27 สาขาเซน็ทรลัป่ินเกลา้ - 21 

รวมท ัง้สิ้น 480 324 

 

4.2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

4.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธก์ารตลาด 

กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์วางตาํแหน่งสนิคา้และบริการ (Positioning) ให ้“เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” เป็นสุดยอดโบวล์ิง่ทีม่ ี

ความสมบูรณ ์ท ัง้ในเรื่องการออกแบบและการใหบ้ริการที่เขา้ถงึความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวตัถปุระสงคข์องการดาํเนิน

ธุรกจิโบวล์ิง่เพือ่เสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละเพิม่ความหลากหลายใหบ้ริการภายในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทาํใหก้ลยุทธ์

การตลาดดา้นต่างๆ ที่นํามาใช  ้ลว้นเป็นกลยุทธ์การทาํตลาดร่วมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การตลาดของโรงภาพยนตร ์

ประกอบดว้ยกลยุทธม์าตรฐานสูง กลยุทธด์า้นทาํเลทีต่ ัง้ทีส่มบูรณ ์กลยุทธก์ารทาํตลาดเชงิรุก และกลยุทธก์ารสรา้งพนัธมติรธุรกิจ 

แมว้า่จะมรีายละเอยีดต่างกนับา้งเน่ืองจากความต่างในการดาํเนินธุรกจิ 

เมเจอร ์โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม ่ภายใตช้ื่อ บูลโอ ริทมึ แอนด ์โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู่ตลาด

เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยวางตาํแหน่งของผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากเมเจอรโ์บวล์ ซึง่ brand ใหม่น้ีจะเนน้ความ

เป็น urban lifestyle และกลุ่มเป้าหมายผูซ้ึง่ชื่นชอบการพบปะสงัสรรค ์ในสถานทีท่ีม่บีรรยากาศหรู และการบริการเป็นเสศิ โดย 

location ของ บลูโอ รทิมึแอนด ์โบลว ์ไดต้ ัง้อยู่กบัหา้งใหญ่ใจกลางเมอืง ทีช่ ัน้ 5 สยามพารากอน ทีช่ ัน้ 4 ด ิเอสพละนาด ทีช่ ัน้ 4 

โครงการด ิอเวนิว พทัยา  ทีส่าขารชัโยธนิ และลา่สุดทีเ่อสพละนาด 2 สาขางามวงศว์าน แคราย 

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

ฐานลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจโบวล์ิง่ เป็นกลุ่มและช่วงวยัเดยีวกบัลูกคา้ของธุรกิจโรงภาพยนตร ์ทีนิ่ยม

และชื่นชอบในความทนัสมยัของสนิคา้และบรกิาร และมพีฤตกิรรมการใชจ่้ายสนิคา้เพือ่ความบนัเทงิอย่างสมํา่เสมอ 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

1. ทีส่าขาของเมเจอร ์โบวล์ ฮติ ท ัง้ 21สาขา และ บูลโอ รทิมึแอนด ์โบวล์ 6สาขา 

2. ทมีงานขายงานจดัเลี้ยง ทีเ่ขา้ถงึลูกคา้โดยตรง 
4.2.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ก. ผูป้ระกอบการ 

ในปจัจบุนัผูป้ระกอบการสถานโบวล์ิง่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลทีม่สีาขามากกว่า 5 สาขา มเีพยีง 2 ราย ซึง่เมเจอร์

โบวล์ ฮติ จดัอยู่ในอนัดบั 1 ของธุรกจิ  

 

 

 

ช่ือผูป้ระกอบการ จาํนวนสาขา จาํนวนเลน 

เมเจอร ์โบวล์ฮติและ 27 480 
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บลูโอ รทิมึแอนด ์โบวล์ 

เอสเอฟ สไตรซ์ โบวล์ 8 208 

 ทีม่า : บรษิทัฯ , เวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 

 

ข. แนวโนม้การแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยธุรกิจโบวล์ิง่มขีอ้จาํกดัอยู่หลายประการ ซึ่งทาํใหก้ารเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นไดค่้อนขา้งยาก 

ตวัอย่างขอ้จาํกดัเช่นขนาดพื้นทีใ่หบ้รกิารทีม่ขีนาดใหญ่ อกีท ัง้ถูกจาํกดัดว้ยความกวา้งและความยาวของเลนโบวล์ิง่ และเป็นธุรกิจ

ทีต่อ้งใชเ้งนิลงทนุสูงในการก่อสรา้งสถานทีแ่ละจดัซื้ออปุกรณโ์บวล์ิง่ เป็นตน้ 

สาํหรบัแนวโนม้การแขง่ขนัในธุรกจิของกลุม่ผูป้ระกอบการรูปแบบเดมิ น่าจะออกมาในลกัษณะของการเร่งพฒันา

รูปแบบการใหบ้รกิารและอาจมกีารแขง่ขนัในดา้นราคาประกอบดว้ย ท ัง้น้ีไมม่ผีลกระทบกบั “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” และ“บูลโอ รทิมึ

แอนดโ์บวล์”ดว้ยเหตผุลของรูปแบบ และกลุม่ลูกคา้ทีต่่างกนั เช่น กลุม่ครอบครวั เป็นตน้ โดยที ่เมเจอร ์โบวล์ ฮติ สรา้งความ

แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ ดว้ยระบบ Automatic Ball Wall เพือ่ตอบสนองครอบครวัทีพ่าลูกหรอืเดก็เขา้มาใชบ้รกิาร 

4.2.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.2.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พือ่จาํหน่าย 

ก. บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายอปุกรณ์โบวล์ิ่ง  

อปุกรณโ์บวล์ิง่ทีม่จีาํหน่ายในปจัจบุนัเป็นการนาํเขา้จากต่างประเทศโดยบรษิทัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ในกรณีของ 

“เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” และ“บูลโอ รทิมึแอนดโ์บวล์” ใชอ้ปุกรณโ์บวล์ิง่ทีท่นัสมยัของบรนัสวคิ (Brunswick) ผูน้าํอปุกรณโ์บวล์ิง่

ระดบัโลก โดยเป็นการซื้อตรงจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ข. อาหารและเครื่องด่ืม 

สาํหรบัส่วนงานครวัดูแลดา้นอาหารและเครื่องดืม่นัน้การจดัซื้ออาหารสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนัโดยการประมลู

เปรยีบเทยีบราคาแต่ละรายส่วนเครื่องดืม่จาํพวกแอลกอฮอลน์ัน้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ในกลุม่สปอนเซอรเ์ป็นหลกัและมสีนิคา้จาก

รายอืน่เสรมิ การส ัง่ซื้อจะพจิารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็นหลกัไมม่รีายประจาํผูกขาดทาํใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการจดัซื้อ

สูง 

4.2.3.2 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 -ไมม่-ี 

4.3 ธุรกจิบรกิารสือ่โฆษณา (Advertising Business) 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ “บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จาํกดั ”ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยมี

ขอบเขตการประกอบธุรกจิหลกัเพือ่ใหบ้รกิารสือ่โฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์เอสพ

ละนาด ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวี ีรวม 53 สาขา และรวมไปถงึในส่วนของ เมเจอร ์โบว ์เมเจอร ์คาราโอเกะ บลูโอ รทิมึแอนดโ์บว ์และ

ธุรกจิต่างๆที ่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซก์รุป้ ถอืหุน้อยู่ เช่น สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมน้ รวมถงึการใหบ้รกิารทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตรแ์ละ

ใหบ้รกิารทางการตลาด โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

การโฆษณาในโรงภาพยนตรจ์ดัเป็นช่องทางโฆษณาอกีช่องทางหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็นทีนิ่ยมของบรษิทัโฆษณา

และบรษิทัเจา้ของสนิคา้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึกลุม่ลูกคา้เป้าหมายทีก่าํหนดไดม้ากกวา่การโฆษณาผ่านสือ่ประเภทอืน่อย่างสือ่

โทรทศัน ์สือ่วทิยุ หรอืแผ่นป้ายโฆษณา ทีเ่ป็นการโฆษณาถงึกลุม่ลูกคา้เป้าหมายในแนวกวา้ง (Mass Advertising) ในปี 2554 

อตุสาหกรรมโฆษณามมีลูค่ารวมประมาณ 104,6400 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.59 จากปีทีผ่่านมา ท ัง้น้ีธุรกจิสือ่โฆษณาในโรง
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ภาพยนตรม์มีลูค่าประมาณรอ้ยละ 6.9 ของอตุสาหกรรมรวมก่อนหกัส่วนลด เพิม่ขึ้นจากปีทีแ่ลว้ ทีม่มีลูค่าเพยีงรอ้ยละ 5.9 ของ

อตุสาหกรรมรวม ในขณะที ่บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิโรงภาพยนตรอ์ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 77 โดยมจีาํนวนผูเ้ขา้

มาใชบ้รกิารในศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร ์และ โบวล์ิง่ ของบรษิทัฯ  ในปี 2554 ทีผ่่านมาท ัง้สิ้นกวา่ 30 ลา้นคน ส่งผลใหม้ี

ศกัยภาพในการเตบิโตและแขง่ขนัสูง 

การใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายในโรงภาพยนตร ์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์อยู่ภายใตก้าร

ดูแลและบรหิารงานของเมเจอร ์ซนีีแอด  โดยเป็นลกัษณะการจา้งบรหิารและมกีารแบ่งส่วนรายรบัค่าโฆษณาระหวา่งเจา้ของโรง

ภาพยนตรแ์ละเมเจอร ์ซนีีแอด  

 

4.3.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.3.1.1 บรกิารสือ่โฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบรกิารโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) 

2. โฆษณาบนจอวดีโีอ (VDO Wall)  

3. โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลกิได ้3 หนา้ (Tri Vision) บนผนงัหนา้โรงภาพยนตร ์ 

4. โฆษณาบนจอ Plasma บรเิวณจดุจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร ์

5. โฆษณาบน Menu Board ณ บรเิวณเคานเ์ตอรจ์าํหน่ายเครื่องดืม่ 

6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บรเิวณเคานเ์ตอรจ์าํหน่ายเครื่องดืม่ 

7. โฆษณากลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 

จากจาํนวนรูปแบบโฆษณาท ัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหโ้ฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) ใน 53 สาขารวม 

383 โรงภาพยนตร ์(รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวีเีป็นสือ่ทีนิ่ยมและมยีอดเงนิโฆษณาสูงสุด ใน

อุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตรท์ี่บริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้สนใจเลอืกและจดัสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา 

นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสือ่ยอดนิยมอย่างสือ่โทรทศันแ์ละสือ่วทิยุ ท ัง้น้ีเน่ืองจากจดุเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์

สามารถคาดการณจ์าํนวนของผูร้บัสือ่โฆษณาหรอืผูบ้รโิภคไดค่้อนขา้งชดัเจน อกีท ัง้สามารถสือ่ไดต้รงกบักลุม่ลูกคา้ทีต่อ้งการ  

4.3.1.2 การทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตร ์(Movie Promotion) 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะของบรกิาร 

1. การทาํกิจกรรมร่วมกบับริษทัหนงั (Movie Co-promotion) โดยมบีริษทัเจา้ของสนิคา้เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน

รายการค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากการทาํกจิกรรม  

2. การทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตร ์(Film Promotion) เป็นการทาํโปรโมช ัน่นาํเสนอภาพยนตรใ์หก้บัค่ายหนงัอสิระ 

4.3.1.3 การใหบ้รกิารทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นการใหบ้รกิารกบับรษิทัเจา้ของสนิคา้ทาํกจิกรรมทางการตลาดกบักลุม่เป้าหมายทีก่าํหนด โดยกิจกรรมทางตลาดใน

แต่ละครัง้จะจดัขึ้นภายในพื้นทีข่องสาขาโรงภาพยนตร ์
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4.3.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

4.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธก์ารตลาด 

ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร ์กลยุทธก์ารตลาดจะเนน้การนาํเสนอใหลู้กคา้บริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของ

สนิคา้เห็นว่าโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มรีสนิยมการใชจ่้ายซื้อสินคา้เพื่อความบนัเทิง

อย่างไมจ่าํกดั ฐานอายุค่อนขา้งกวา้งต ัง้แต่วยัรุ่น วยัทาํงานและกลุ่มทีม่าเป็นครอบครวั โดยกลุ่มทีม่คีวามสมํา่เสมอในการเขา้มาใช ้

บริการจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน จากขอ้มูลรายไดโ้รงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งสามารถประเมนิยอดจาํนวนผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการ 

(Visitor) ภายในสาขาท ัง้สิ้น 53 สาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์อจีวี ีพารากอน ซนีีเพลก็ซ ์และเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์ในปี 2554 

ไดว้่ามจีาํนวนสูงถงึประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี ในจาํนวนน้ีอาจมคีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้ริการมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสาขา ท ัง้น้ี

จาํนวนผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละสาขาจะแปรผนัตามจาํนวนโรงภาพยนตร ์โบวล์ิง่ และบริการอื่นๆ ในสาขา เช่นทีส่าขารชัโยธินจะมี

จาํนวนผูเ้ขา้มาชมหนาแน่นมากทีสุ่ดประมาณ 2 ลา้นคนต่อปี โดยจาํนวนผูม้าใชบ้รกิารจะหนาแน่นในช่วงวนัศุกร ์เสาร ์อาทติยแ์ละ

ช่วงปิดภาคเรียน สาํหรบัปี 2554ดว้ยจาํนวนสาขาที่เพิม่ขึ้นบริษทัประเมนิว่าจะมจีาํนวนผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเพิม่ขึ้นเป็น

ประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี 

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทาํไดก้บัทุกพื้นที่สาขาของ เมเจอร ์ซีนี

เพลก็ซ ์และอีจวีอีนัไดแ้ก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร ์บริเวณลานโบวล์ิง่ หอ้งคาราโอเกะ พื้นที่ส่วนกลางในสาขา รวมท ัง้

ลานภายนอกอาคาร  

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

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

เจา้ของสนิคา้ ในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

สาํหรบัลูกคา้บรษิทัโฆษณา การเขา้ถงึลูกคา้บรษิทัใชว้ธิ ีDirect Approach 

4.3.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ก. มูลค่าตลาดและสว่นแบ่งตลาด 

จากขอ้มลูของบริษทั เอซ ีนีลเซน (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าค่าใชจ่้ายโฆษณาผ่านสื่อโรงภาพยนตรใ์นปี 2554 มี

มลูค่ารวมประมาณ 7,224 ลา้นบาท ซึง่เป็นมลูค่าก่อนหกัส่วนลดใหก้บัลูกคา้ คดิเป็น 6.9% ของมลูค่าอตุสาหกรรมโฆษณาท ัง้หมด 

และมกีารเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง การใชจ่้ายโฆษณาในโรงภาพยนตรเ์ครือเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ มส่ีวนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ

ประมาณรอ้ยละ 77 ซึง่สะทอ้นถงึความนิยมของบริษทัโฆษณาในโรงภาพยนตรเ์ครือเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ในดา้นโอกาสการ

เขา้ถงึกลุม่ผูช้มสูงสุดโดยเปรยีบเทยีบ  

ข. แนวโนม้การแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสนิคา้ที่มค่ีอนขา้งจาํกดัในแต่ละปี ทาํใหก้าร

จดัสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทตอ้งมกีารพจิารณาถงึโอกาสในการเขา้ถงึกลุม่ลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ทาํใหแ้นวโนม้การแข่งขนั น่าจะ

ออกมาในรูปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตรห์นัมาขยายสาขาและปรบัปรุงโรงภาพยนตรใ์หม้คีวามทนัสมยัเพื่อเพิ่มความนิยม  แต่

ท ัง้น้ีเมเจอร ์ซีนีเพล็กซไ์ดก้า้วรุดหนา้อย่างโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภาพยนตร ์เน่ืองจากเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เป็น 

Entertainment Complex และมบีริการที่มากกว่าโรงภาพยนตร ์มสีนิคา้และบริการเพือ่ความบนัเทงิหลากหลายชนิด พรอ้ม

ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้ริการในสาขา และมพีื้นทีภ่ายในสาขาทีส่ามารถจดักิจกรรมทางการตลาดได ้ทาํใหโ้อกาสในการสรา้ง
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และขยายฐานลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มลีกัษณะทีแ่น่นอนและต่อเน่ืองดว้ยนโยบายการพฒันาที่ไม่หยุดน่ิงท ัง้การขยายสาขา

และปรบัปรุงงานบรกิารทีส่ม ํา่เสมอโดยคาํนึงถงึความตอ้งการและรสนิยมของลูกคา้เป็นหลกั ทาํใหโ้อกาสในการแข่งขนัของเมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์เหนือกวา่คู่แขง่โดยเปรยีบเทยีบ 

4.3.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.3.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พือ่จาํหน่าย 

เป็นการใชท้รพัยากรเฉพาะที่มีอยู่ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์ เพื่อจดักิจกรรมสรา้งรายไดเ้ขา้บริษทัฯ  เช่น โรง

ภาพยนตร ์โบวล์ิง่ พื้นทีภ่ายในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รวมท ัง้ระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 

4.3.3.2 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 

4.4 ธุรกจิใหบ้รกิารพื้นที่เช่า (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบ้ริการพื้นที่เช่าของกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะเกิดขึ้นและขยายตวัควบคู่ไปกบัการเปิดสาขาใหม่

โดยการใหบ้ริการพื้นที่เช่ามเีป้าหมายเพื่อสรา้งความหลากหลายใหก้บับริการภายในสาขา โดยการคดัเลอืกประเภทรา้นคา้ให ้

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใชจ่้ายของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเป็นสาํคญั  

4.4.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.4.1.1 พื้นทีใ่หเ้ช่า 

ในปจัจบุนักลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ป็นเจา้ของ และบรหิารพื้นทีเ่ช่าใน 20 สาขา ไมร่วมทีส่าขาป่ินเกลา้ โดยพื้นทีส่่วนใหญ่ภายใน

สาขาจะถกูจดัสรรใชไ้ปเพือ่กิจการภายในกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประกอบดว้ยพื้นที่ใหบ้ริการของโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่ ส่วนที่เหลอืจะ

เป็นพื้นทีส่่วนกลาง และพื้นทีใ่หเ้ช่าเป็นรา้นคา้ท ัว่ไป รายละเอยีดพื้นทีใ่หเ้ช่าในแต่ละสาขาเป็นดงัน้ี 

เมเจอรซี์นีเพลก็ซ ์ จาํนวนหอ้งรา้นคา้ พื้นที่ใหเ้ช่า (ตรม.) 

Occupancy Rate 

(%) สทิธิการเช่า 

1. สาขาสุขมุวทิ 43 6,514 95 เจา้ของ 

2. สาขารชัโยธนิ* 9 1,921 100 เจา้ของ 

3. สาขารามคาํแหง 5 444 73 ใหเ้ช่าช่วง 

4. สาขาเชยีงใหม่ 2 62 100 ใหเ้ช่าช่วง 

5. สาขารงัสติ* 10 1,564 100 เจา้ของ 

6. สาขาบางกะปิ 1 135 100 ใหเ้ช่าช่วง 

7. สาขาพระราม 2 3 466 100 ใหเ้ช่าช่วง 

8. สาขานครสวรรค ์ 2 190 100 ใหเ้ช่าช่วง 

9. สาขาอดุรธานี 0 351 0 คนืพื้นทีใ่หโ้รงฯ 

10. สาขาสมยุ 4 436 100 ใหเ้ช่าช่วง 

11. สาขาสยามพารากอน 4 298 100 ใหเ้ช่าช่วง 
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12. สาขาสาํโรง 10 2,148 57 ใหเ้ช่าช่วง 

13. สาขาพษิณุโลก 1 186 100 ใหเ้ช่าช่วง 

14. สาขาชลบรุี 2 115 64 ใหเ้ช่าช่วง 

15. สาขาทองหลอ่ 1 335 100 ใหเ้ช่าช่วง 

17. สาขางามวงศว์าน แคราย 44 11,320  82  เจา้ของ 

18. สาขาซูซูก ิอเวนิว 0 184  0 โอนใหก้องทนุ 

19. สาขารชัโยธนิ (เปิดทา้ย) 5 312 100   ใหเ้ช่าช่วง 

20. สาขาโลตสั นวนคร 1 99  100  ใหเ้ช่าช่วง 

รวม 147 27,080 93   

*  เฉพาะพื้นทีภ่ายใตส้ญัญาเช่าแบบมค่ีาตอบแทนสทิธกิารเช่า ซึง่มไิดโ้อนไปทีก่องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 

พื้นที่เช่าภายใตก้ารบรหิารของ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ จาํนวนหอ้งรา้นคา้ พื้นที่ใหเ้ช่า* (ตรม.) Occupancy Rate (%) 

1.  สาขารชัโยธนิ 43 5,756 100 

2.  สาขารงัสติ 24 2,269 100 

3. แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์ 1 2,585 100 

4. สาขาซูซูก ิอเวนิว 54 8,410 100 

รวม 122 19,020 100 

 

นอกจากน้ีในส่วนพื้นทีใ่หเ้ช่าของ บมจ. อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ มจีาํนวน 5สาขา โดยมรีายละเอยีดพื้นทีใ่หเ้ช่าในแต่ละสาขาเป็นดงัน้ี 

อจีวีี เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ จาํนวนหอ้งรา้นคา้ 

พื้นที่ใหเ้ช่า (ตรม.) Occupancy rate (%) 

1. สาขาเมโทรโพลสิ 4 21,761 100 

2. สาขารงัสติ 6 692 100 

3. สาขาออ้มใหญ่ 5 1,878 100 

4. สาขาลาดพรา้ว 2 362 0* 

5. สาขาซคีอนสแควร ์ 1 95 100 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

รวม 18 24,788 100 

* สาขาลาดพรา้ว ไดร้บัเป็นรายได ้non-leasing income โดยเฉลีย่ 11,000 บาทต่อเดอืน 

4.4.1.2 รูปแบบสญัญาเช่า 

พื้นที่ใหเ้ช่าเปิดเป็นรา้นคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือรา้นคา้เช่าทีท่าํสญัญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และ

รา้นคา้เช่าที่ทาํสญัญาเช่าระยะส ัน้ไม่เกิน 3 ปี จากจาํนวนพื้นที่ 51,868 ตารางเมตร รา้นคา้ท ัง้หมด 165 รา้น ไม่รวมรา้นคา้ที่อยู่

ภายใตก้ารบรหิารของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

4.4.1.3 บรกิารระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริการเสริมที่ควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลกัๆ เช่นการใหบ้ริการแสงไฟ ไอ

เย็น และบริการพื้นที่ส่วนกลางเช่น ลฟิทโ์ดยสาร บนัไดเลือ่น บริการระบบป้องกนัอคัคีภยั บริการทาํความสะอาด บริการรกัษา

ความปลอดภยั และการใหบ้รกิารทีจ่อดรถภายในสาขา 

4.4.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

4.4.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธก์ารตลาด 

เน่ืองจากลกัษณะเด่นของพื้นที่ใหเ้ช่าอยู่ในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เป็นกลยุทธก์ารขายในตวัที่ทาํใหก้ารขายพื้นที่

เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ท ัง้น้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้และจาํนวนลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเป็นประเด็น

พจิารณาหลกัทีเ่จา้ของรา้นคา้เลอืกทีจ่ะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้ที่เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะตอ้งเป็นรา้นคา้ระดบัแนวหนา้ที่ไดร้บัการพจิารณาว่ามสีนิคา้และบริการทีม่เีอกลกัษณ์

และโดดเด่นในประเภทนัน้ๆ  อกีท ัง้มรูีปแบบการตกแต่งรา้นคา้ทีส่อดคลอ้งกบัรูปแบบของสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซท์ีว่างแนวไว ้

โดยรา้นคา้ส่วนใหญ่เป็นพนัธมติรที่มคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ต่อเน่ืองมาต ัง้แต่สาขาแรกที่สุขุมวทิ และดว้ย

ความสมัพนัธอ์นัดทีาํใหก้ารใหเ้ช่าพื้นทีส่าํหรบัสาขาใหม่ทีจ่ะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่น ประกอบกบัพื้นทีข่องเมจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไม่

มมีากเหมอืนพลาซ่าอื่นๆ ดว้ยการรกัษาภาพลกัษณข์องเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ทีไ่ม่มุ่งหวงัทาํธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์แต่

เป็นการรกัษาสมดุลการใชพ้ื้นที่เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของสินคา้ จึงสามารถรกัษาระดบั 

Occupancy Rate ไดเ้กอืบท ัง้หมดทกุสาขา เน่ืองจากเป็นลูกคา้รายเดมิทีข่ยายสาขาไปพรอ้มกบัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

เช่น รา้นเค เอฟ ซ ีรา้นเอม็ เค สุกี้ รา้นแมคโดนลั รา้นแบลค แคนยอน และรา้นหนงัสอืดอกหญา้ เป็นตน้  

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ดาํเนินการใหเ้ช่าพื้นทีโ่ดยผ่านทมีงานขายพื้นที ่เขา้เสนอรูปแบบ และจดุเด่นของ เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์ โดยมจีาํนวนลูกคา้และฐานลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเป็นจุดขายสาํคญั ประกอบกบัภาพลกัษณ์ที่โดดเด่นตรง

เป้าหมายกลุม่ผูม้าใชบ้รกิารภายในอาคารเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ ซึง่เป็นอกีทางเลอืกของเจา้ของกจิการในการลงทนุ 

4.4.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ดว้ยความแตกต่างจากคู่แขง่ในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ดว้ย

ประสบการณก์ารเปิดสาขาทีผ่่านมา แมว้า่จะมบีางสาขาทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัศูนยก์ารคา้และบางสาขาต ัง้อยู่ในศูนยก์ารคา้ ลูกคา้พื้นทีเ่ช่า

ของกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ยงัคงใหค้วามเชื่อม ัน่ที่จะเปิดและขยายสาขาตามไปกบัสาขาใหม่ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยเฉพาะ



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี2554 (แบบ56-1) 

อย่างยิ่งพื้นทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในวนัน้ียงัขาดแคลนและมจีาํนวนไม่เพยีงพอ ดงันัน้จงึเริ่มเกิดการลงทนุศูนยก์ารคา้ใหม่ขึ้น

ในเขตพื้นทีต่่างๆ ท ัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

4.4.3 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 -ไมม่-ี 

 

4.5 ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตรถ์อืเป็นอกีธุรกิจหน่ึงทีส่่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุใน

ธุรกจิประเภทน้ีภายใตบ้รษิทั แปซฟิิค มารเ์ก็ตติ้ง จาํกดั และบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั  

3.5.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการนําเขา้ภาพยนตร์เพื่อจดัจาํหน่ายภายในโรง

ภาพยนตร ์และการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นตลาดโฮมวดีโีอ ไดแ้ก่ วซีดี ีและดวีดี ีโดยเขา้ซื้อลขิสทิธิ์ในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์

จากผูผ้ลติภาพยนตร ์และทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธค์วบคู่กนัไป 

3.5.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทย ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ของเครื่องเล่นวี

ซดี ีและดวีดีมีรีาคาที่ถูกลง ทาํใหผู้บ้ริโภคมกีาํลงัในการซื้อมากยิ่งขึ้น และจากภาพยนตรใ์หม่ที่ออกสู่ตลาดมจีาํนวนมากขึ้นทุกปี 

ประกอบกบัโรงภาพยนตรใ์นปจัจุบนัมจีาํนวนจาํกดัดว้ยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สปัดาหต่์อปี ทาํใหบ้ริษทัจดัจาํหน่าย

ภาพยนตรม์กีารแข่งขนักนัสูง ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกภาพยนตรท์ี่น่าสนใจและมแีนวโนม้ที่จะไดร้บัความนิยมเมือ่เขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร ์ตลอดจนมกีารวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้หนัมาสนใจ

สะสมภาพยนตรม์ากยิง่ขึ้น 

ในปจัจบุนับรษิทัทีท่าํธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตรม์อียู่ 9 รายหลกัคอื 

1. บรษิทั ซวีดี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิทั แมงป่อง จาํกดั (มหาชน) 

3. บรษิทั แปซฟิิค มารเ์ก็ตติ้ง แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 

4. บรษิทั ไรท้พ์คิเจอร ์จาํกดั 

5. บรษิทั ไรท ์บยีอน จาํกดั 

6. บรษิทั แคทาลสิท ์อลัลาย แอนด ์ประเทศไทย จาํกดั 

7. บรษิทั ยูไนเตด็ โฮมเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

8. บรษิทั เจ-บิค๊ส ์ฟิลม์จาํกดั 

9. บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั 

ผลกระทบทางดา้นการละเมดิลขิสทิธิ์ภาพยนตรย์งัคงเป็นปญัหาทีม่มีาอย่างต่อเน่ืองในปจัจบุนั เน่ืองจากมกีารลกัลอบ

วางจาํหน่ายอย่างแพร่หลาย และราคาตํา่กว่าราคาขายของภาพยนตรล์ขิสทิธิ์มาก ซึ่งรฐับาลไดม้นีโยบายปราบปรามการละเมดิ

ลขิสทิธิ์อย่างเคร่งครดัมากยิ่งขึ้น  ดงันัน้ในส่วนของบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตรจ์งึพยายามคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คุีณภาพและตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากทีสุ่ด  

3.5.3 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ มมีลูค่าตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 สรุปรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

5.1 สทิธิการเช่าที่ดิน 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้นสุดปี 2567 

 

 

 

เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567 

-ไมม่-ี  

 

 

 

12.25 

โอนสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงนิกูข้องบริษทั เมเจอร์ พรอพเพอร์ตี้ 

จาํกดั และบริษทั ซึง่ปจัจบุนับริษทั ไดช้าํระ

เงินกูค้รบท ัง้จํานวนแลว้ อย่างไรก็ตาม

บริษทัยงัมไิดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั

จากสถาบนัการเงนิ 

งามวงศว์าน-

แคราย 

เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดอืน 10 วนั 

สิ้นสุดปี 2573 

23.37 -ไมม่-ี 

  

5.2 อาคาร 

สาขา ผูถ้อืกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 148.65 เป็นหลกัประกนัร่วมกบัสทิธกิารเช่าทีด่นิ

ตาม (5.1) 

รชัโยธนิ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล,์รชัโยธนิ 

เรยีลตี้ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

รงัสติ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล,์เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

งามวงศว์าน-

แคราย 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

5.3 สทิธิการเช่าพื้นที่ในอาคาร 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

เชยีงใหม ่ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 6 ปี สิ้นสุด ปี 

2560 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

 

ป่ินเกลา้ 

 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2560 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 

2573 

-ไมม่-ี 

 

50.78 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

รชัโยธนิ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2565 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

รงัสติ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2565 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

พระราม 3 เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2555 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2556 (โบวล์ิง่) 

-ไมม่-ี 

 

 

 

เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทั  

กบัธนาคาร กรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 

บางนา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2555 (โรงภาพยนตร)์ 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2557 (โบวล์ิง่) 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

บางกะปิ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 24 ปี สิ้นสุดปี 

2569(โรงภาพยนตร)์ 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 

2569 (โบวล์ิง่) 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

เสรเีซน็เตอร ์ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 13 ปี 5 เดอืน 

สิ้นสุดปี 2566 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

รามคาํแหง เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 17 ปี 9 เดอืน 

สิ้นสุดปี 2560 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

พระราม 2 เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2555 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2556 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

นนทบรุ ี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2561 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 
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สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

ฉะเชงิเทรา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 24 ปี 10 เดอืน 

สิ้นสุดปี  2572 

6.95 -ไมม่-ี 

อดุรธานี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2561  

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

 

แฟชัน่ ไอส์

แลนด ์

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 

2558 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ทองหลอ่ 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2567 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

 เมโทรโพลสิ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปีสิ้นสุดปี  

2565  

103.95 -ไมม่-ี 

อบุลราชธานี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2568 

7.54 -ไมม่-ี 

 เพชรเกษม เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 

2578 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สยาม 

พารากอน 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 

2574  

232.20 โอนสทิธกิารเช่าพื้นทีเ่พือ่เป็นหลกัประกนั

วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทั กบัธนาคาร 

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

หวัหนิ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2564 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สมยุ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2564 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

แจง้วฒันะ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 12 ปี สิ้นสุดปี 

2561 (โบวล์ลิง่) 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 12 ปี สิ้นสุดปี 

2562 (โรงภาพยนตร)์ 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

 

พษิณุโลก เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2564              

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 

2574  

119.84 โอนสทิธกิารเช่าพื้นทีเ่พือ่เป็นหลกัประกนั

วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทั กบัธนาคาร ทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาํโรง 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดปี 

2557 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

พทัยา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2570 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ชลบรุ ี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2570  

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

กระบี ่ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2565          

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ศาลายา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2566  

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

อยุธยา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2571              

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เพชรบูรณ ์ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2566 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

บิก๊ซ ีนวนคร เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2571 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

โลตสั นวนคร เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2566 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ธญับรุ ี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2571 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ราชบรุ ี เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2566 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ศรนีครนิทร ์ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2566 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

อมตะนคร 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2567 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

มหาชยั 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2573 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สระบรุ ี
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 18 ปีสิ้นสุดปี 

2571 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สามเสน 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 25 ปีสิ้นสุดปี 

2578 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

กาํแพงเพชร 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปีสิ้นสุดปี 

2573 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ ิ
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

เชยีงราย 
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปีสิ้นสุดปี 

2569 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เซน็ทรลั 

พษิณุโลก 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2569 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

จนัทบรุ ี
เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปีสิ้นสุดปี 

2574 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สาํนกังานใหญ่ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 

2581 

29.92 -ไมม่-ี 

ออ้มใหญ่ 

 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 

2568 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ลาดพรา้ว 

 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 

2557 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ซคีอน 

 

เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 

2567 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ฟิวเจอร ์รงัสติ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดปี 

2564 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เซน็ทรลัป่ินเกลา้ เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 

2557 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

โคราช เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 

2568 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ขอนแก่น เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2569 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ศรรีาชา เช่าพื้นทีร่ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 

2558 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

 

5.4 อปุกรณ์ 

5.4.1 อปุกรณ์ในโรงภาพยนตร ์ 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโรงภาพยนตรป์ระกอบดว้ย โครงสรา้งของโรงภาพยนตร ์งานตกแต่ง งานเกา้อี้ 

งานสเตเดยีมยกระดบัพื้น งานระบบเสยีง เครื่องฉาย งานโครงจอ และอปุกรณเ์ครื่องใชใ้นโรงภาพยนตร ์มมีลูค่าตามบญัช ีณ 31 

ธนัวาคม 2554 รวมจาํนวนท ัง้สิ้น 3,088.43 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ/ิผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

ป่ินเกลา้ เช่าระยะยาว/ผูใ้หเ้ช่า, เจา้ของ/บรษิทัฯ -ไมม่-ี 

รชัโยธนิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รงัสติ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พระราม 3 เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เชยีงใหม ่ เจา้ของ / บรษิทัฯ -ไมม่-ี 

บางนา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

บางกะปิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เสรเีซน็เตอร ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รามคาํแหง เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พระราม 2 เจา้ของ/ บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

นนทบรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

ฉะเชงิเทรา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อดุรธานี เจา้ของ / บรษิทัฯ -ไมม่-ี 

แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อบุลราชธานี เช่าระยะยาว / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เพชรเกษม เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

หวัหนิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

สมยุ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

แจง้วฒันะ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

พษิณุโลก เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

สาํโรง เจา้ของ / บรษิทัฯ -ไมม่-ี 

พทัยา เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ชลบรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ/ิผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

กระบี ่ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ศาลายา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อยุธยา เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

เพชรบูรณ ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

บิก๊ซ ีนวนคร เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

โลตสั นวนคร เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ธญับรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ราชบรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ศรนีครนิทร ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

อมตะนคร เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

มหาชยั เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

สระบรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

สามเสน เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

กาํแพงเพชร เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

เชยีงราย เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

เซน็ทรลั พษิณุโลก เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

จนัทบรุ ี เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

สยามพารากอน เจา้ของ / สยาม ซนีีเพลก็ซ ์ -ไมม่-ี 

กรุงเทพ ไอแมกซ ์ เจา้ของ / กรุงเทพ ไอแมกซ ์ -ไมม่-ี 

ซคีอน เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ฟิวเจอร ์รงัสติ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

บางแค เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ลาดพรา้ว เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

เมโทรโพลสิ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ/ิผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ เจา้ของ/ อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

โคราช เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ขอนแก่น เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์  -ไมม่-ี 

ศรรีาชา เจา้ของ / อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

 

5.4.2 อปุกรณ์โบวล์ิ่ง 

อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการดาํเนินงานกจิการโบวล์ิง่ประกอบดว้ย อปุกรณโ์บวล์ิง่ และเครื่องตกแต่ง มมีลูค่าตามบญัช ีณ 31 

ธนัวาคม 2554 รวมจาํนวน 784.61 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ/ิผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

รชัโยธนิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

รงัสติ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พระราม 3 เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

บางนา เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

บางกะปิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พระราม 2 เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

อดุรธานี เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

เพชรเกษม เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

สยามพารากอน เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

หวัหนิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

สมยุ เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พษิณุโลก เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  -ไมม่-ี 
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สาขา ลกัษณะกรรมสทิธ/ิผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

แจง้วฒันะ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

สาํโรง เจา้ของ / อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

ลาดพรา้ว เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พทัยา เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

ชลบรุ ี เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

อยุธยา เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

งามวงศว์าน-แคราย เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

ทองหลอ่ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

ปิยรมย ์ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

 

หมายเหต ุ มีคนืพื้นที่สว่นโบวล์ิ่ง 3 สาขา 

   สาขาฉะเชงิเทรา ปิดวนัที ่1 สงิหาคม 2552 

   สาขาออ้มใหญ่  ปิดวนัที ่1 กนัยายน 2552 

  สาขาเสรเิซน็เตอร ์ ปิดวนัที ่1 พฤศจกิายน 2552 

 

5.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท์ บนัไดเลื่อน และอาคารที่จอดรถดว้ย มีมูลค่าตามบญัชี ณ  

31 ธนัวาคม 2554 รวมจาํนวน 168.32 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ / เมเจอร ์เซอรว์สิ -ไมม่-ี 

งามวงศว์าน แค

ราย 
เจา้ของ / เมเจอร ์เซอรว์สิ -ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สรุปสาระสาํคญัของสญัญา 

   สาระสาํคญัของสญัญาเช่าทีดิ่น 

สาขาสุขมุวทิ 

ฉบบัที ่1   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธริตันงักูล, นายชาญวุฒ ิโพธริตันงักูร, นางสุภาวรรณ รตันมงัคละ, 

นางอรวรรณ เทีย่งธรรม, นายชตุภิทัร โพธริตันงักูร, นางจฑุาทพิ ไกรฤกษ,์ และ

นางกณัณิกา วโิรจนว์ธัน ์  

ผูเ้ช่า : เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 

วนัทีท่าํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัที ่5 มถินุายน 2539 

รายละเอยีดทีด่นิเช่า : โฉนดเลขที ่9777 เลขทีด่นิ 1277 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นที ่1-0-76 ไร่ 

หมายเหต ุ : สิง่ปลูกสรา้งอาคารจะตกเป็นกรรมสทิธิ์แก่ผูใ้หเ้ช่าเมือ่สญัญาน้ีเลกิกนัไปไมว่า่ดว้ย

เหตใุดก็ตาม 

ฉบบัที ่2   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธริตันงักูล (ผูท้รงสทิธเิก็บกนิ), นายชาญวุฒ ิโพธริตันงักูร,  

นางสุภาวรรณ รตันมงัคละ, นางอรวรรณ เทีย่งธรรม, นายชตุภิทัร โพธริตันงักูร, 

นางกณัณิกา วโิรจนว์ธัน ์และ นางจฑุาทพิ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่า : เมเจอร ์ พรอพเพอรต์ี้ 

วนัทีท่าํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัที ่5 มถินุายน 2539 

รายละเอยีดทีด่นิเช่า : โฉนดเลขที ่9776 เลขทีด่นิ 1278 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นที ่1-1-83 ไร่ 

หมายเหต ุ : สิง่ปลูกสรา้งอาคารจะตกเป็นกรรมสทิธิ์แก่ผูใ้หเ้ช่าเมือ่สญัญาน้ีเลกิกนัไปไมว่า่ดว้ย

เหตใุด 

 

สาขางามวงศว์าน-แคราย 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เอก–ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม จาํกดั   

ผูเ้ช่า : เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 

วนัทีท่าํสญัญา : 24  มนีาคม 2551 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 21 ปี 4 เดอืน 10 วนั นบัจากวนัที ่28 ตลุาคม 2551 

รายละเอยีดทีด่นิเช่า : โฉนดเลขที ่1995 เลขทีด่นิ 4  และ โฉนดเลขที ่213114 เลขทีด่นิ 5 ตาํบลบางซือ่ 

อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี  

ขนาดพื้นที ่5 ไร่ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขารชัโยธนิ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

ทีต่ ัง้ : 1839 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 

วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  

เน้ือที ่ : 10,969.84 ตรม. 

 

สาขารชัโยธนิ (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

ทีต่ ัง้ 

 

: 

   

อาคารเมเจอรร์ชัโยธนิ 1839 ช ัน้ 4 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 

วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี 

เน้ือที ่ : 4,651.61 ตรม. 

 

สาขารงัสติ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

ทีต่ ัง้ : 439 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  

เน้ือที ่ : 8,477 ตรม. 

 

สาขารงัสติ (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

ทีต่ ัง้ 

วนัทีเ่ริ่มสญัญา 

: 

: 

439 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 

26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 15 ปี  

เน้ือที ่ : 3,922 ตรม. 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาป่ินเกลา้ ฉบบัที ่1 ( โรงภาพยนตร ์) 

ผูใ้หเ้ช่า : หจก. เวล เอนเตอรเ์ทนเมนท ์(ถอืหุน้โดยคุณจาํเรญิ พลูวรลกัษณ ์บดิาคุณวชิา  

พลูวรลกัษณซ์ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ท ัง้น้ีคุณจาํเรญิ ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีใน

บรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 1 กมุภาพนัธ ์2545 

ทีต่ ัง้ : บรเิวณชัน้ที ่2,3,4 อาคารเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สาขาป่ินเกลา้  

ตัง้อยู่เลขที ่554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.  

เน้ือที ่ : 7,000 ตรม. 

ระยะเวลาสญัญาเช่า  15 ปี 

 

สาขาป่ินเกลา้ ฉบบัที ่1 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เวล ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (ถอืหุน้โดยคุณจาํเรญิ พลูวรลกัษณ ์บดิาคุณ

วชิา พลูวรลกัษณซ์ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ท ัง้น้ีคุณจาํเรญิ ไม่มส่ีวนได ้

เสยีในบรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

รายละเอยีดทรพัยส์นิทีเ่ช่า : อปุกรณท์ ัง้หมดในโรงภาพยนตร ์จาํนวน 8 โรง  

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 28 มกราคม 2545 

ระยะเวลา : 15 ปีนบัจาก 1 กมุภาพนัธ ์2545 

 

สาขาป่ินเกลา้ ฉบบัที ่2 ( โรงภาพยนตร ์) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถอืหุน้โดยคุณสมเวยีง พลูวรลกัษณ ์มารดา 

คุณวชิา พลูวรลกัษณซ์ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัท ัง้น้ีคุณสมเวยีง ไมม่ส่ีวน

ไดเ้สยีในบรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

ทีต่ ัง้ : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 

เน้ือที ่ : 5,311.45 ตรม.  

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 1 เมษายน 2548 

ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัใหเ้ปิดบรกิาร 

 

สาขาป่ินเกลา้ ( โบวล์ิง่ ) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถอืหุน้โดยคุณสมเวยีง พลูวรลกัษณ ์มารดา 

คุณวชิา พลูวรลกัษณซ์ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัท ัง้น้ีคุณสมเวยีง ไมม่ส่ีวน

ไดเ้สยีในบรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทั.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  จาํกดั 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

ทีต่ ัง้ : 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

เน้ือที ่ : 2,357.43 ตรม.  

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 1 มกราคม 2548 

ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัใหเ้ปิดบรกิาร 

 

สาขาเชยีงใหม ่

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา เชยีงใหม ่จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 6 ปี / 10 มนีาคม 2554   

ทีต่ ัง้ : 2 ถนนมหดิล 252-252/1 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าเชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

ถนนววัลาย ตาํบลหายยา อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

เน้ือที ่ : 5,180 ตรม. 

 

สาขาพระราม 3  (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมธุรกจิไทย 1 โดย บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม3 จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / 1 พฤษภาคม 2545   

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 7-8 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซา พระราม 3 

เน้ือที ่ : 6,530 ตร.ม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้          

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดมิ 

สาขาพระราม 3  (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมธุรกจิไทย 1 โดย บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม3 จาํกดั (มหาชน)  

ผูเ้ช่า  บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี/29 พฤษภาคม 2546 

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 7 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั รชัดา-พระราม 3  ถ.สาธุประดษิฐ ์   แขวงช่อง

นนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

เน้ือที ่ : 2,626.25 ตร.ม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดมิ 

 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เซน็ทรลั เพลย ์แลนด ์จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / 27 กรกฎาคม  2545 

ทีต่ ัง้ : 1091 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัซติี้ บางนา ช ัน้ 6 หมูท่ี ่12 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือที ่ : 6,000 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดมิ 

สาขาบางนา (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั บางนา เซน็ทรลั พร็อพเพอรต์ี้ จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / 25 ธนัวาคม 2547 

ทีต่ ัง้ : 1091 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัซติี้ บางนา ช ัน้ 5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา  

เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือที ่ : 2,181.41 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้          

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดมิ 

 

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 24 ปี / 4 ตลุาคม 2545 

ทีต่ ัง้ : 3109  อาคารโลตสั ซูปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางกะปิ ช ัน้ 3 ถนนลาดพรา้ว คลอง

จ ัน่ บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

เน้ือที ่ : 6,685 ตรม. 

 

สาขาบางกะปิ (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 21 ปี / 15 ตลุาคม 2547 

ทีต่ ัง้ : 3109 อาคารโลตสัซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางกะปิ ช ัน้1 ถนนลาดพรา้ว คลองจ ัน่ 

บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  

เน้ือที ่ : 1,476.00 ตรม. 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาเสรเีซน็เตอร ์

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 12 ปี 5 เดอืน/ 1 มกราคม 2553 

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 3 ของอาคารพาราไดซ ์พารค์  

เน้ือที ่ : 5,374 ตรม. 

 

สาขารามคาํแหง 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เดอะมอลล ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 1 ธนัวาคม 2542 

ทีต่ ัง้ : 73 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

เน้ือที ่ : 7,852 ตรม. 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 17.9 ปี 

หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นผูเ้ช่าพื้นทีแ่ทนเมเจอร ์ซนีีมา่ ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2542 

 

สาขาพระราม 2 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั โฟกสั โฮลดิ้ง จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / 5 ธนัวาคม 2545 

ทีต่ ัง้ : 128 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาพระราม 2 ช ัน้ 4 ถนนพระรามที ่2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

เน้ือที ่ : 6,156 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดมิ 

 

สาขาพระราม 2 (โบวล์ิง่) 

 

 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 7 ปี 4 เดอืน 26 วนั / 15 สงิหาคม 2548 

ทีต่ ัง้ : 125 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาพระราม 2 ช ัน้ 4 ถนนพระรามที ่2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

เน้ือที ่ : 2,665.14 ตรม.  

 

 

  



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขานครสวรรค ์   

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นิภาพรพฒัน ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546 

ทีต่ ัง้ : 320/11 อาคารศูนยก์ารคา้ว-ีสแควร ์พลาซา ช ัน้ 3  ถนนสวรรคว์ถิ ี

ตาํบลปากนํา้โพ  อ.เมอืงนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 

เน้ือที ่ : 6,952 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : เมือ่ครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอ้กี 5 ปีโดยตอ้งม ีหนงัสอืแจง้ต่ออายุสญัญาไมน่อ้ย

กวา่ 3 เดอืนก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 

 

สาขานนทบรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.กรุงสยามเซน็เตอรว์วิ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี / 1 พฤศจกิายน 2546 

ทีต่ ัง้ : 5/81  อาคารศูนยก์ารคา้รเิวอรม์อลลพ์ลา่ซ่า ช ัน้ 4,6 ม.4 ถ.พบูิลสงคราม ต 

สวนใหญ่  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000 

เน้ือที ่ : 4,599 ตารางเมตร 

 

สาขาฉะเชงิเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 25 ปี / 1 กมุภาพนัธ ์2547 

ทีต่ ัง้ : 9/2 อาคารศูนยก์ารคา้เอสเอฟฉะเชงิเทรา ช ัน้1-2 ถนนฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.

หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 

เน้ือที ่ :  5,386 ตารางเมตร 

   

สาขาอดุรธานี (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เจรญิศรอีาเขต จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บรษิทั อดุรไฟวส์ตาร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี / 1 มกราคม 2547 

ทีต่ ัง้ : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมอืงอดุรธานี  จ.อดุรธานี 41000 

เน้ือที ่ : 6,330 ตารางเมตร 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาอดุรธานี (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เจรญิศรอีาเขต จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี / 1 ตลุาคม 2547 

ทีต่ ัง้ : 277/1-3 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา  ถนนประจกัษศิ์ลปาคม 

ตาํบลหมากแขง้  อ.เมอืงอดุรธานี  จ.อดุรธานี 41000 

เน้ือที ่ : 2,550 ตารางเมตร 

 

สาขาแฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ (โรงภาพยนตร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาสาขาแฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์(โบวล์ิง่) 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาอบุลราชธานี   

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 10 ปี / โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการโรงภาพยนตร ์( เปิด 4 เมษายน 2548 )  

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ที ่3 เลขที ่5/5-6 หมูท่ี ่7 ถ.รามอนิทรา แขวง/เขตคนันายาว  

กรุงเทพมหานคร 

เน้ือที ่ : ประมาณ 5,322 ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา 

: บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

:   10 ปี  / โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  (เปิด 30 เมษายน  2548) 

ทีต่ ัง้ : เลขที ่5/5-6 อาคารศูนยก์ารคา้แฟช ัน่ไอสแ์ลนด ์ช ัน้ 3F7 ถ.รามอนิทรา แขวงคนั

นายาว  เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

เน้ือที ่ : 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เรอืงรงัษอีบุล 2003 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี /  6 สงิหาคม 2548   

ทีต่ ัง้ : พื้นทีช่ ัน้ 3 อาคารศูนยก์ารคา้ SK SHOPPING  PARK  เลขที ่105 ต.ในเมอืง 

อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี  

เน้ือที ่ : 2,520  ตารางเมตร 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาเพชรเกษม 

 

 

 

 

 

 

    

 

สาขาหวัหนิ  

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า– ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโบวล์ิง่ 

: 

 

: 

บรษิทัฯ 

 

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  18 กมุภาพนัธ ์2549 

ทีต่ ัง้ : เลขที ่234/1 อาคารศูนยก์ารคา้หวัหนิ มารเ์ก็ตวลิเลจ  ช ัน้ที ่3   

ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์77110 

เน้ือที ่ : 3,967 ตารางเมตร  

 

สาขาสมยุ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร ์ : บรษิทัฯ 

ผูเ้ช่า-โบวล์ิง่ : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  5 พฤษภาคม 2549 

ทีต่ ัง้ : 1/7 หมูท่ี ่6 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสมยุ ช ัน้ 1 หมูท่ี ่6ตาํบลบ่อผดุ  

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 84320 

เน้ือที ่ : 3,761 ตารางเมตร 

 

สาขาแจง้วฒันะ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า-โรงภาพยนตร ์ : บรษิทัฯ 

ผูเ้ช่า-โบวล์ิง่ : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 12 ปี  /  1 พฤษภาคม 2549   

ทีต่ ัง้ : เลขที ่104/42 อาคารดเิอฟเวอรนิ์ว ช ัน้ 3 หมูท่ี ่1  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เพชรเกษม พาวเวอร ์เซน็เตอร ์ 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

ธุรกจิโบวล์ิง่ 

: 

: 

บรษิทัฯ 

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้   

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 30 ปี / 1 กนัยายน 2548 

ทีต่ ัง้ : 611/2 อาคารสยามฟิวเจอร ์เพาเวอร ์เซน็เตอร ์ช ัน้ 1 ถนนเพชรเกษม   

แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160 

เน้ือที ่ : 5,973 ตารางเมตร 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

เน้ือที ่ : ประมาณ 4,687 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโบวล์ิง่เปิดดาํเนินการ 28 สงิหาคม 2549 (ธุรกจิโรงภาพยนตร ์            

เปิดดาํเนินการปี 2550) 

 

สาขาพษิณุโลก (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  15 กนัยายน 2549   

ทีต่ ัง้ : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพษิณุโลก ช ัน้ 1,2 

หมูท่ี ่10 ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก    จ.

พษิณุโลก  65000 

เน้ือที ่ : 2,950 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 14 กนัยายน 2549 

 

สาขาพษิณุโลก (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า : บรษิทั  เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  13 กรกฎาคม 2550 

ทีต่ ัง้ : 909 อาคารเทสโกโ้ลตสัซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพษิณุโลก ช ัน้ 2 

หมูท่ี ่10 ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก    จ.

พษิณุโลก  65000 

เน้ือที ่ : 874.44 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโบวล์ิง่เปิดดาํเนินการ 10 กรกฎาคม 2550 

 

สาขาเอสพละนาด  

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอรพ์ร็อพเพอรต์ี้ 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 25 ปี  /  1 พฤษภาคม 2549   

ทีต่ ัง้ : 99 อาคารเอสพละนาด ช ัน้2-5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

เน้ือที ่ : ประมาณ 10,325 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 14 ธนัวาคม 2549 ธุรกจิโบวล์ิง่และ    ไอซส์

เก็ตเปิดดาํเนินการ 25 กมุภาพนัธ ์ 2550 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาสาํโรง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. อมิพเีรยีล พลาซ่า จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 3 ปี โดยใหค้าํม ัน่ใหเ้ช่าต่อไปอกี 2 คราวๆ ละ ไมเ่กนิ 3 ปี /   

1 เมษายน 2550 

ทีต่ ัง้ : เลขที ่999 หมูท่ี1่ ถนนสุขมุวทิ ตาํบลสาํโรงเหนือ  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

สาขาพทัยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอรพ์ร็อพเพอรต์ี้ 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ   

ทีต่ ัง้ : 399/9 ช ัน้ 2-4 อาคารดเิอฟเวอรนิ์ว ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 

เน้ือที ่ : ประมาณ 7,145 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 9 สงิหาคม 2550 ธุรกจิโบวล์ิง่เปิด      

ดาํเนินการ 11 สงิหาคม 2550 

 

สาขาชลบรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ   

ทีต่ ัง้ : 49/1 หมูท่ี ่3 ศูนยก์ารคา้บิก๊ซซูีเปอรเ์ซน็เตอร ์ช ัน้ที ่2  ต.หว้ยกะปิ  อ.เมอืง

ชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี 20000 

เน้ือที ่ : 5,634.12 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 11 ตลุาคม 2550 ธุรกจิโบวล์ิง่เปิด      

ดาํเนินการ 20 ตลุาคม 2550 

 

สาขากระบี ่

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  5 ธนัวาคม 2550 

ทีต่ ัง้ : 191 อาคารเทสโกโ้ลตสั ช ัน้ 2 หมูท่ี ่12  ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืงกระบี ่ 

จ.กระบี ่ 81000 

เน้ือที ่ : 3,065 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 5 ธนัวาคม 2550 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาศาลายา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม 

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  25 มกราคม 2551 

ทีต่ ัง้ : 99/14 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศาลายา ช ัน้ที ่1 หมูท่ี ่1  ต.บางเตย  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

เน้ือที ่ : 2,546 ตารางเมตร 

 

สาขาอยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ 28 กมุภาพนัธ ์2551 

ทีต่ ัง้ : 80 หมูท่ี ่2 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซ ีสาขาอยุธยา ช ัน้ที ่2  ต.บา้นกรด  

อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160 

เน้ือที ่ : 4,790 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตร-์ธุรกจิโบวล์ิง่เปิดดาํเนินการ 28 กมุภาพนัธ ์2551 

   

สาขาเพชรบูรณ ์

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  / 25 เมษายน 2551 

ทีต่ ัง้ : 929 หมูท่ี ่2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาเพชรบูรณ ์ช ัน้ที ่1 ต.สะเดยีง        อ.

เมอืงเพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ ์

เน้ือที ่ : 3,620 ตารางเมตร 

 

สาขาโลตสันวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  11 กนัยายน 2551 

ทีต่ ัง้ : 98/103  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ช ัน้ที ่2 หมูท่ี ่13  ต.คลองหน่ึง     

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 

เน้ือที ่ : 3,600 ตารางเมตร 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาบิก๊ซนีวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  4 สงิหาคม 2551 

ทีต่ ัง้ : 98/196  อาคารบิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ที ่2 ต.คลองหน่ึง     

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 

เน้ือที ่ : 2,980 ตารางเมตร 

 

สาขาธญับรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ 8 สงิหาคม 2551 

ทีต่ ัง้ : 158/17  อาคารบิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ที ่2  หมูท่ี ่4  ต.รงัสติ     

อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 12110 

เน้ือที ่ : 3,285 ตารางเมตร 

 

สาขาราชบรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  / 19 กนัยายน 2551 

ทีต่ ัง้ : 110  อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบา้นโป่ง ช ัน้ที ่1    ต.หนองออ้     

อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี

เน้ือที ่ : 3,050 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 25 กนัยายน 2551 

   

สาขาศรนีครนิทร ์

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม  

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 15 ปี  /  28 พฤศจกิายน 2551 

ทีต่ ัง้ :  9  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ช ัน้ที ่2 หมูท่ี ่6 ต.บางเมอืงใหม ่    

อ.สมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10270 

เน้ือที ่ : 3,393 ตารางเมตร 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาอมตะนคร          

ผูใ้หเ้ช่า :  บจก.เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  15 ปี  / 21 ตลุาคม 2552 

ทีต่ ัง้ :  700/75 หมูท่ี ่5 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาอมตะนคร ช ัน้ 1  

 ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 20000 

เน้ือที ่ :  3,348 ตารางเมตร 

สาขามหาชยั 

ผูใ้หเ้ช่า :  บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  1 เมษายน 2553 

ทีต่ ัง้ :  79 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซซูีเปอรเ์ซน็เตอรส์าขามหาชยั 

 หมูท่ี ่8 ต.ท่าทราย   อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 

เน้ือที ่ :  3,140 ตารางเมตร 

สาขาสระบรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สุขอนนัต ์ปารค์ 

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 18 ปี /โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  8 เมษายน 2553 

ทีต่ ัง้ : 179/5 ถนนสุดบรรทดั ตาํบลปากเพรยีว  อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดั

สระบรุ ี 18000 

เน้ือที ่ : - ตารางเมตร 

 

สาขาสามเสน           

ผูใ้หเ้ช่า :  บจ. สุพรมี สามเสน 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  25 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  30 สงิหาคม 2553 

ทีต่ ัง้ :  เลขที ่1024 อาคารศูนยก์ารคา้สุพรมี สามเสน  

 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 

เน้ือที ่ :  ประมาณ 4,000 ตารางเมตร 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขากาํแพงเพชร          

ผูใ้หเ้ช่า :  บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  20 ปี  / โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ  2 ธนัวาคม 2553 

ทีต่ ัง้ :  เลขที ่613/1 ถนนเจรญิสุข ตาํบลในเมอืง  

 อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 62000 

เน้ือที ่ :  2,477 ตารางเมตร 

 

สาขาเชยีงราย 

ผูใ้หเ้ช่า :  บจ. ซพีเีอน็ เชยีงราย 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  15 ปี  /  30 มนีาคม 2554 

ทีต่ ัง้ :  99/9 หมูท่ี ่13 ตาํบลรอบเวยีง  

 อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

เน้ือที ่ :  3,365.93 ตารางเมตร 

 

สาขาเซน็ทรลัพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า :  บจก. เซน็ทรลัเวลิด ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  15 ปี  /  20 ตลุาคม  2554 

ทีต่ ัง้ :  9/99 หมูท่ี ่5 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาพษิณุโลก 

 แขวงพลายชมุพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

เน้ือที ่ :  2,939.90 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 22 ธนัวาคม  2554 

 

สาขาจนัทบรุ ี

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  / โดยนบัต ัง้แต่วนัทีเ่ปิดดาํเนินการ 19 ธนัวาคม 2554 

ทีต่ ัง้ : 1012 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซซูีเปอรเ์ซน็เตอร ์ช ัน้ 2  ถนนท่าแฉลบ  

ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี 22000 

เน้ือที ่ : 3,448 ตารางเมตร 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาทองหลอ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี / 1  กนัยายน 2547 

ทีต่ ัง้ : 323 อาคารเอสเอฟ ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรท์องหลอ่ 15 ช ัน้4   

ซ.สุขมุวทิ55(ทองลอ่) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เน้ือที ่ : 834 ตารางเมตร 

 

สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สยามพารากอนดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า–โรงภาพยนตร ์

 

ผูเ้ช่า–โบวล์ิง่ 

: 

: 

: 

บจก. สยาม ซนีีเพลก็ซ ์

บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์  

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้   

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 25 ปี  /  1 มนีาคม 2549 

ทีต่ ัง้ : 991 ช ัน้ 5-6 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระราม 1  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

เน้ือที ่ : 20,000  ตารางเมตร 

 

เน้ือที ่ :  ประมาณ 3,011.29 ตารางเมตร 

สาขาซคีอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 30 ปี /  7 กนัยายน 2537 

ทีต่ ัง้ : 904 ช ัน้ 4 หมูท่ี ่6  ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 

10260 

เน้ือที ่ : ประมาณ 8,600 ตารางเมตร 

 

สาขารงัสติ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. รงัสติพลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บจก.เอน็เตอรเ์ทน โกลเดน้ วลิเลจ จาํกดั  

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 27 ปี /  1 มถินุายน 2538 

ทีต่ ัง้ : 94 ถ.พหลโยธนิ ตาํบลประชาธปิตัย ์ อาํเภอธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธานี 12130 

เน้ือที ่ : 7,391.99  ตารางเมตร 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาลาดพรา้ว 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ลาดพรา้ว พลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 3 ปี /  1  มกราคม 2549  

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 6-7 อมิพเีรยีลเวลิด ์ ลาดพรา้ว 

เน้ือที ่ : 4,400 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ผูเ้ช่าสามารถต่ออายุสญัญาไดท้กุ 3 ปี 

 

สาขา ลาดพรา้ว (โบวล์ิง่) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ลาดพรา้ว พลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 3 ปี /  1  มกราคม 2549  

ทีต่ ัง้ : 2539 อาคารอมิพเีรยีลเวลิด ์ลาดพรา้ว ช ัน้ 6 ถนนลาดพรา้ว  

แขวงวงัทองหลาง  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10310 

เน้ือที ่ : 1,126.75 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ผูเ้ช่าสามารถต่ออายุสญัญาไดท้กุ 3 ปี 

 

สาขาเมโทรโพลสิ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชดาํร ิพลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี  /  26 ธนัวาคม 2545 

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 5 บิก๊ซ ีราชดาํร ิ

เน้ือที ่ : 18,500  ตารางเมตร 

 

สาขาป่ินเกลา้ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมธุรกจิไทย 2 โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 12 ปี /  1 ตลุาคม 2546 

ทีต่ ัง้ : 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร  10700 

เน้ือที ่ : 6,406.80  ตารางเมตร 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

สาขาออ้มใหญ่ (โรงภาพยนตร)์ 

  

 

 

 

 

 

 

สาขาโคราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชสมีาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ ์

ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีไฟวส์ตาร ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 25 ปี /  11 สงิหาคม  2543 

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 3 เดอะมอลล ์นครราชสมีา 

เน้ือที ่ : 5,000  ตารางเมตร 

 

สาขาขอนแก่น 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม 

ผูเ้ช่า  :  บมจ. อจีวี ีเอน็ตอรเ์ทนเมน้ท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา :  15 ปี  /  1 ธนัวาคม 2554 

ทีต่ ัง้ :  709 หมูท่ี3่ ช ัน้ที ่1-2 ตาํบลศิลา  อ.เมอืงขอนแก่น 

 จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 

สาขาศรรีาชา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 

ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 17 ปี 5 เดอืน /  20 มนีาคม 2545 

ทีต่ ัง้ : ช ัน้ 3 แปซฟิิค พารค์ 

เน้ือที ่ : 2,586.88  ตารางเมตร 

 

 

 

   

 

 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัทีเ่ริ่มสญัญา : 20 ปี / 22 เมษายน  2548 

ทีต่ ัง้ : 17/17 หมูท่ี ่8 อาคารศูนยก์ารคา้บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.

สามพราน จ.นครปฐม 73160 

เน้ือที ่ : 4,175  ตารางเมตร 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 

   ในปจัจบุนั บรษิทัมไิดเ้ป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทั หรอืบริษทัย่อยทีม่ี

จาํนวนสูงกวา่รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 รวมท ัง้มไิดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดทีีก่ระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั  

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)              7. โครงสรา้งเงนิทนุ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

7. โครงสรา้งเงนิทนุ 

 

7.1  หลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมทีุนจดทะเบยีนที่เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 881,897,219 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 

881,897,219 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ัง้น้ี บริษทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท เป็นมลู

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2546 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2546  

นอกจากน้ี เมือ่วนัที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 6/2550 บริษทัไดร้บัอนุมตัิใหอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญั ระบชุื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้จาํนวน 13,000,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 1.48 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-W3) โดยมอีตัราการใชส้ทิธิ 1 ใบสาํคญัแสดง

สทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัต่อ 1 หุน้สามญัทีร่าคา 16.77 บาท ซึง่เป็นราคาเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของราคาปิดของหุน้สามญัของบริษทัเฉลีย่ 

15 วนัทาํการ หลงัวนัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 6/2550 วนัที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (ก่อนกาํหนดวนัออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั) และมอีายุไมเ่กนิ 5 ปี โดยมรีะยะเวลาการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 รอ้ยละ 30 เริ่มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 

เดือน นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ 

พฤศจกิายนของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 

ส่วนที ่2 รอ้ยละ 30 เริ่มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 

เดือน นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ 

พฤศจกิายน ของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 

ส่วนที ่3 รอ้ยละ 40 เริ่มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 

เดือน นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ 

พฤศจกิายน ของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 

กรณีที่วนักาํหนดใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไปเวน้แต่ในกรณีที่วนักาํหนดใชส้ิทธิคร ัง้

สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดทาํการ ใหเ้ลือ่นวนักาํหนดใชส้ทิธดิงักลา่วเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนักาํหนดใชส้ทิธนิ ัน้ 

ท ัง้น้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทีไ่ดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัสามารถสะสมหรือเลือ่นการใชส้ทิธิ

ในแต่ละครัง้ ตามขา้งตน้ออกไปไดถ้งึ 5 ปีนบัจากวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญันัน้ 

ในกรณีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัทาํใหเ้กิดเศษหุน้ที่ไม่ถงึจาํนวนเต็มของหน่วยการซื้อขาย

หุน้ (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ดัรวมไปใชส้ทิธใินการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

ในกรณีทีก่ารใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัทาํใหเ้กิดเศษหุน้ทีไ่ม่ถงึจาํนวนเต็มของหน่วยการซื้อขาย

หุน้ (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ดัรวมไปใชส้ทิธใินการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

นอกจากน้ี ทีป่ระชมุฯ ยงัไดอ้นุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพือ่ 

(1) การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัเพือ่จดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของ
บรษิทั (ESOP-W3) จาํนวน 13,000,000 หุน้ 

(2) ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเหลอืเน่ืองจากการไม่ใชส้ทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัทีจ่ะจดัสรร
แก่กรรมการและพนกังาน (ESOP-W3) ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัต่ิอไป 
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 ผลการปรบัสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญั  

ภายหลงัจากที่บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (ESOP-

W3) บริษทัไดจ่้ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบริษทัต ัง้แต่ปี 2551 – 2553 

ดงันัน้ จากเงือ่นไขการปรบัสทิธใินขอ้ จ บรษิทัจงึไดพ้จิารณาเพือ่กาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิเพือ่ซื้อ

หุน้สามญัใหม ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ESOP-W3 2550 2551 2552 2553 

ราคาการใชส้ทิธใิหม ่(บาท) 16.447 15.726 15.459 15.056 

อตัราการใชส้ทิธใิหม ่ 

(หุน้ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

1.020 1.067 1.085 1.114 

วนัทีก่ารปรบัสทิธมิผีลบงัคบัใช ้ 11 เมษายน 2551 9 เมษายน 2552 12 เมษายน 2553 10 มนีาคม 2554 

 

ผลการใชส้ทิธิ ESOP W-3 

ในปี 2554 ไมม่กีรรมการและพนกังานซึง่ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั (ESOP – W3) ใชต้าม

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพือ่ซื้อหุน้สามญัแต่อย่างใด 

 

7.2  โครงการซ้ือหุน้คนื 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่ 7/2551 เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2551 ไดอ้นุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพือ่บริหาร

การเงนิ เพือ่สะทอ้นมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสม เน่ืองจากราคาหุน้ของบรษิทัในตลาดฯ ปจัจบุนัมรีาคาตํา่กวา่มลูค่าทางบญัช ีนอกจากน้ียงั

ช่วยใหหุ้น้มสีภาพคล่องเพิม่ขึ้น และขณะเดยีวกนัยงัเป็นการบริหารทางการเงนิของบริษทั ซึง่จะส่งผลดต่ีออตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 

(EPS) และเกดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คนื จาํนวนไมเ่กนิ 650 ลา้นบาท  

 จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนื จาํนวนไมเ่กนิ 88 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืคดิเป็นรอ้ยละ 

9.98 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด โดยมรีะยะเวลาการซื้อคนื ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2551 ถงึวนัที ่28 มถินุายน 2552 

 วธิกีารในการซื้อหุน้คนื ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ราคาซื้อคนืไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 115 ของราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัทาํการซื้อขายก่อนหนา้นัน้ 

ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คืน จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปนัผลต่อหุน้สูงขึ้น เน่ืองจากหุน้ทีบ่ริษทัซื้อคืนจะไม่มสีทิธิ

ไดร้บัเงนิปนัผล และจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้สูงขึ้นดว้ย  

ผลการซื้อหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ จํานวนรวมของหุน้ที่ซื้ อคืนในโครงการท ัง้สิ้น 

40,907,700 หุน้ คดิเป็น 4.64% ของทนุทีช่าํระแลว้ มลูค่ารวม 267,920,095 บาท 
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การจาํหน่ายหุน้ที่ซ้ือหุน้คนื 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2553 ไดอ้นุมตักิารจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อหุน้คืนโดย

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 จาํนวนหุน้ทีจ่ะจาํหน่ายคนื 40,907,700 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.64 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

 วธิกีารในการจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื – ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 กาํหนดระยะเวลาในการขายหุน้ทีซ่ื้อคนืต ัง้แต่วนัที ่12 มนีาคม 2553 ถงึวนัที ่27 มถินุายน 2555 (ภายหลงั 6 

เดอืน นบัแต่การซื้อหุน้คนืเสร็จสิ้นแต่ตอ้งไมเ่กนิ 3 ปี)  

 บรษิทัจะใชห้ลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหุน้ราคาตามตลาด ท ัง้น้ีจะตอ้งไมต่ํา่กวา่ 85% ของราคาปิดเฉลีย่ 5 วนัทาํการ

ซื้อขายลา่สุด 

 ในวนัที ่27 เมษายน 2554 บรษิทัไดจ้าํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนืท ัง้หมดจาํนวน 40,907,700 หุน้ โดยเป็นการขายหุน้ทีซ่ื้อ

คนืผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในราคาหุน้ละ 13.60 บาท และไดร้บัเงนิจากการขายหุน้ทีซ่ื้อคนืท ัง้สิ้นเป็นเงนิจาํนวน 

556,344,720 บาท  

7.3  ผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มดีงัน้ี 

ลาํดบัที ่ กลุม่ผูถ้อืหุน้ 

จาํนวนหุน้ 

รอ้ยละ (ลา้นหุน้) 

1 นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ 308.84 35.02% 

2 ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 104.55 11.85% 

3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 62.52 7.09% 

4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 33.89 3.84% 

5 นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์ 30.47 3.46% 

6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 28.90 3.28% 

7 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 19.30 2.19% 

8 นายทวฉีตัร จฬุางกูร 16.50 1.87% 

9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15.71 1.78% 

10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12.79 1.45% 

*
 บริษทัเหล่าน้ีไม่มผูีถ้ือหุน้ใหญ่และผูถ้อืหุน้ที่อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมเดียวกนักบักลุ่มพูลวรลกัษณ์หรือมี

ความเกี่ยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 

7.4  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 บริษทัและบริษทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี หากไม่มเีหตุ

จาํเป็นอืน่ใด และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั 
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8. การจดัการ 

 

โครงสรา้งการจดัการ  

 โครงสรา้งการจดัการบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

อนุกรรมการท ัง้หมด 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการแต่ละคณะ มดีงัน้ี.- 

 (1) คณะกรรมการบรษิทั  

   คาํนิยาม 

   1.1  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร   

      กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถงึ กรรมการภายนอกซึง่ไม่ไดม้ตีาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือ

พนกังานประจาํของบริษทั และไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั รวมท ัง้เป็นอิสระจาก        

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง สามารถทาํหนา้ที่คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และ

สามารถช่วยดูแลไมใ่หเ้กดิรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทักบับคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

   1.2  กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร   

       กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํ       

มอีาํนาจในการจดัการ และมอีาํนาจในการลงนามผูกพนักบับรษิทั 

      คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร

และเป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 6 คน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 11 คน เหน็

ว่าเป็นองคป์ระกอบที่มคีวามเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารมสีดัส่วนรอ้ยละ 45 เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถให ้

ความเหน็ดา้นธุรกจิอตุสาหกรรมบนัเทงิและอตุสาหกรรมภาพยนตร ์รวมท ัง้อตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งในเชงิลกึ และวางแผนกลยุทธ์

ในการดาํเนินธุรกจิ ในขณะทีก่รรมการอสิระมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 55 เป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้นดา้นอตุสาหกรรมโดยรวม การเงนิ การ

ธนาคาร การบรหิารสนิทรพัย ์การตรวจสอบ กฎหมาย และความรูท้างธุรกจิดา้นอืน่ๆ ทาํใหก้ารแสดงความคิดเหน็ในทีป่ระชมุของ

คณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างสรา้งสรรค ์ โดยการพจิารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการยึดถอืผลประโยชนข์องบริษทัเป็นสิ่ง

สาํคญั  

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการท ัง้หมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง % ถอืหุน้ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ - 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 35.02% 

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 0.89% 

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 3.46% 

5. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 0.09% 

6. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 0.47% 

7. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการ/กรรมการอสิระ - 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                  8. การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง % ถอืหุน้ 

8. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

0.08% 

9. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 0.02% 

10. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ - 

11. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ - 

 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับรษิทั คอื“นายวชิา พลูวรลกัษณ ์นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์นายวรีวฒัน ์

องคว์าสฎิฐ ์นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์สองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั”    

 อาํนาจของคณะกรรมการบรษิทั 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ

ก็ได ้

2. กรรมการอาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั ได ้

3. คณะกรรมการอาจแต่งต ัง้บุคคลอื่นใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีาํนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

4. กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรื่องนัน้ 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบริษทัมผีลกาํไร

สมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

6.  การใดที่พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดว่าตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการจะกระทาํไดก้็ต่อเมือ่ไดร้บัมติจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาทเิช่น การพจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไร ขาดทุน 

การพจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง การเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนด

ค่าตอบแทน การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีท ัง้หมด หรือบางส่วนและกาํหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือ

บางส่วนที่สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคญั การทาํ 

แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม

กจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

 หนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏบิตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั 

2. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณีที่กรรมการมส่ีวนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย

ออ้ม ในสญัญาใด ๆ ทีบ่ริษทัทาํขึ้นระหว่างรอบปีบญัช ีหรือถอืหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบจุาํนวนท ัง้หมดที่

เพิม่ขึ้นหรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี

3. คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการท ัง้หมด การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหช้ี้ขาดตดัสนิดว้ยเสยีงขา้งมาก 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                  8. การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

สิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

5. กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรอืกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั 

ท ัง้น้ี ในกรณีทีก่ารดาํเนินการเรื่องใดทีก่รรมการรายใดเป็นบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มส่ีวนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการรายนัน้ไม่มี

อาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักลา่ว ท ัง้น้ีเพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

 

 (2)  กรรมการอสิระ  

   คาํนิยาม 

   กรรมการอสิระของบรษิทั หมายถงึ  กรรมการทีม่คุีณสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ  

นิติบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถอืโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผูม้อีาํนาจควบคุมรวมถึงอาํนาจในการลงนามผูกพนับริษทั     

ไม่เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจาํของบริษทั หรือเป็นที่ปรึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ หรือผูม้อีาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ท ัง้ปจัจบุนัและในช่วง 3 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้  

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะที่เป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และ
บตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้ริหารหรือ   

ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคุม  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้        

ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั    

5. ไม่เป็นการไดร้บัแต่งต ัง้ขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็น

ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

6. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

7. สามารถทาํหนา้ทีคุ่ม้ครองผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลมใิหเ้กิดรายการที่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั            

เพือ่ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่าํคญัของบรษิทัได ้

    โดยกรรมการอิสระทาํหนา้ที่พิจารณาดว้ยดุลพินิจที่เป็นอิสระ เพื่อใหน้โยบาย แผนการดาํเนินงาน และ      

การบริหารงานของบริษทัใหถู้กตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั มติที่ประชุมผูถ้อืหุน้

และกฎหมายทีเ่กยีวขอ้ง เพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั 

   อน่ึง การกาํหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษทัดงักล่าว ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามเคร่งครดัมากกว่าที่

กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 บริษทัมหีลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ี่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ท ัง้ยงัเป็นผูม้วีิสยัทศัน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่ รวมท ัง้มีคุณสมบตัิตามประกาศ 

ระเบยีบ ขอ้กาํหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางการ และขอเชญิท่านเหลา่นัน้เขา้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่บรษิทัเหน็วา่กรรมการอสิระ

ขา้งตน้สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชนอ์ย่างเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

 (3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดม้มีติใหแ้กไ้ขคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดป้ระกาศใช ้พรอ้มท ัง้

ปรบัปรุงขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัประกาศที่

เกี่ยวขอ้ง 

 คาํนิยาม 

กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหเ้ป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ตลอดจนมคุีณสมบตัแิละหนา้ทีใ่น

ลกัษณะเดยีวกบัที่กาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบตัิ

และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีส่อบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้รวมท ัง้การทาํหนา้ทีอ่ืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมคุีณสมบตัิตามนิยามที่บริษทักาํหนดขึ้น และ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

นายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นบญัชีและการเงนิ และมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพยีงพอที่จะทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิไดเ้ป็นอย่างดี จึงมมีติแต่งต ัง้ใหเ้ป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มกบัไดเ้ปิดเผยประวตัขิองนายชยั จรุงธนาภบิาล ไวใ้นหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการ

ตรวจสอบทีไ่ดน้าํส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามระเบยีบใหมเ่พิม่เตมิแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอสิระ 

จาํนวน 3 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนไดผ่้านการอบรมหลกัสูตร “Audit 

Committee” ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 3 คน ดงัน้ี 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธิผลและพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วาม

เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต ัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

  (ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

    (ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาด 

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

  (ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

  (จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  (ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

  (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Charter) 

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตอ้งรายงานผลการปฏบิตัิงาน รวมถึงขอ้เสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัทราบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
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ท ัง้น้ี ในกรณีที่การดาํเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ การมส่ีวนไดส่้วนเสยี

หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษทัจดทะเบียน  

รวมถงึรายการที่เกี่ยวโยงกนั (ถา้ม)ี ตามประกาศสาํนกังานก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งนาํเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหพ้จิารณาและอนุมตัิรายการ

ดงักลา่วภายใตข้อ้บงัคบัหรอืประกาศหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

   (4)  คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 4 

คน ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี 

 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการบรหิาร 

3. นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์ กรรมการบรหิาร 

4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏิบตัิงานและดําเนินกิจการของบริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัตามที่

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2. ปฏบิตังิานและดาํเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของกรรมการบรษิทั 

3. ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย ์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั 

4. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารกูห้รอืใหกู้ย้มืเงนิ หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการ

เขา้เป็นผูค้ํา้ประกนั หรือการชาํระหรือใชจ่้ายเงนิเพือ่ธุรกรรมตามปกตธุิรกิจของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเงนิเพือ่การลงทุน และเพือ่

การดาํเนินงานต่างๆ ท ัง้น้ี ภายในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิกวา่ 60 ลา้นบาท หรอืจาํนวนเทยีบเท่า  

5. มอีาํนาจแต่งต ัง้ ถอดถอนเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัในตาํแหน่งทีไ่มสู่งกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
6. มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อ

คณะกรรมการ 

7. จดัต ัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั 

8. กาํหนดแผนธุรกจิ อาํนาจการบรหิารงาน อนุมตังิบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกจิประจาํปี และงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธท์างธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแ้ถลง

ต่อคณะกรรมการ 
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ท ัง้ น้ี การมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ท ําให ้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึงหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. มส่ีวนไดส่้วนเสียหรือมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับริษทัหรือบริษทัย่อย โดยคณะกรรมการบริหาร

จะตอ้งนาํเสนอเรื่องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหพ้จิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวภายใต ้

ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

   (5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คาํนิยาม 

กรรมการสรรหา  

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทัให ้

เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นกรรมการ

อสิระ และในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมกีรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นกรรมการอสิระ

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏบิตัิหนา้ที่ นอกจากน้ีจะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีง

พอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมท ัง้การทาํหนา้ทีอ่ื่นใน

ฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 3 คน และเป็น

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริษทัเหน็ว่า กรรมการสรรหาทกุคนมคุีณสมบตัิ

ตามนิยามที่บริษทักาํหนดขึ้น และเป็นไปหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีที่กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และที่

ประชมุคณะกรรมการสรรหาเหน็วา่นายชยั จรุงธนาภบิาล ซึง่เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง จึงไดม้ีมติแต่งต ัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 4 คน มวีาระการดาํรงตาํแหน่วคราวละ 3 ปี ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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หนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หนา้ที่เกีย่วกบัการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

2. พจิารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร โดยพจิารณาจาก

บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิและ/หรือเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชมุหรือรายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบ

ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

หนา้ที่เกีย่วกบัการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการชดุ

ต่างๆ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

แลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนที่จาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัในแต่ละปี 

3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ

บรษิทัควรทราบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

   (6)  เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้ใหน้างสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร ทาํหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทัในการให ้

คําแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ และปฏิบตัิหนา้ที่ในการดูแลกิจการของ

คณะกรรมการบรษิทั รวมท ัง้ประสานงานและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

*คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งต ัง้นางสาวกฤตญิาณฏัฐ เตชะสุขถาวร ทาํหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทั แทนนาย

ฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ โดยการแต่งต ัง้ดงักลา่วมผีลต ัง้แต่วนัที ่13 พฤษภาคม 2554 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิทั 

1.  ใหค้าํแนะนาํเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบั

ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีตลอดจนตดิตามใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถกูตอ้งและสมํา่เสมอ 

2.  จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการ และประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ปฏบิตัิต่างๆ รวมถงึปฏบิตัิตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

3. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รบัผิดชอบตามระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และดูแลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 
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4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

    (ก) ทะเบยีนกรรมการ 

    (ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปีของ

บรษิทั 

    (ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

5. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7. ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

   (7) คณะผูบ้รหิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิาร 4 คน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้รหิาร ตาํแหน่ง 

1  นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2  นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ธุรกจิฟิลม์โรงภาพยนตร ์

3  นางจนิดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานบรหิารพื้นทีเ่ช่า 

4  นายเชษฐ มงัคโลดม รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ธุรกจิสือ่โฆษณา 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตัิต่อคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

2. รบัผดิชอบการบรหิารจดัการโดยรวม และพจิารณานโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัเพือ่ใหก้าร

ดาํเนินงานของบริษทับรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ภายใตก้รอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ไดร้บัการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

3. พจิารณาอนุมตัิใหด้าํเนินการ หรืออนุมตักิารใชจ่้ายเงนิเพือ่การดาํเนินการต่างๆ ตามระเบยีบอาํนาจอนุมตัิ

ของบรษิทั หรอืตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจา้ง แต่งต ัง้ สบัเปลี่ยน โอนยา้ย พกังาน และเลกิจา้งผูบ้ริหารและพนกังานในทุกตาํแหน่ง 

รวมถึงการกําหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถา้เป็นตําแหน่งระดบัเทียบเท่าต ัง้แต่

ผูอ้าํนวยการอาวุโสขึ้นไป ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อรบัทราบ และถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทียบเท่าผูบ้ริหารฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ใหด้าํเนินการภายใตค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งต ัง้ผูม้อีาํนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทัท ัง้ดา้นบญัชี  การเงนิ การส ัง่ซื้อ การผลติ การขาย 

และการบรหิารท ัว่ไป รวมท ัง้เอกสารสาํคญัอืน่ๆ 

6. กาํหนด เปลี่ยนแปลง แกไ้ข และยกเลกิกฎระเบยีบ คาํส ัง่ ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมท ัง้ระบบ

ควบคุมภายใน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานทุกคน และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตาม

นโยบายทีบ่รษิทักาํหนด 
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7. แต่งต ัง้ที่ปรึกษาดา้นต่างๆ ที่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานเพื่อประโยชนต่์อบริษทั ท ัง้น้ีรวมถงึมอีาํนาจในการ

แต่งต ัง้ทนายความเพือ่ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีหรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 

8. มอบหมายเพื่อใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานหรือกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และ
สามารถยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

9. รายงานผลการดํา เ นินงาน ความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อ  

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 

10. ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

ท ัง้น้ี ในกรณีทีก่ารดาํเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วน

เสยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไมม่อีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักลา่ว 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 1/2554 เมือ่วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2554 ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม

ขอ้เสนอและความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 

2554 พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10.4 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 3.8 ลา้นบาท ซึ่งโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทน

กรรมการเป็นดงัน้ี.- 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี

และเบี้ยประชมุ 

บาํเหน็จพเิศษ 

(บาท) (บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอสิระ 

800,000 775,000 

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ กรรมการ 662,500 775,000 

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการ 608,333 250,000 

4. นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์ กรรมการ 583,334 250,000 

5. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 583,333 250,000 

6. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ 500,000 250,000 

7. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการอสิระ 500,000 250,000 

8. นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์ กรรมการ 500,000 250,000 

9. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ 687,500 250,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
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ช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี

และเบี้ยประชมุ 

บาํเหน็จพเิศษ 

(บาท) (บาท) 

10 นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

587,500 250,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

11.นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ 587,500 250,000 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

ค่าตอบแทนอืน่ 

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกต ิบริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั โดย

ไม่นาํใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีเพือ่เป็นการตอบแทนการปฏบิตัิงานของกรรมการและ

พนกังานของบรษิทั และเพือ่เป็นแรงจูงใจใหป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความตัง้ใจและทาํงานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว โดยใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีย่งัไมห่มดอายุมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ESOP-W3) ไดจ้ดัสรรใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ 

(ลา้น) 

สดัสว่น 

นายกติตกิร พุ่มสว่าง ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารโครงการ 0.60 4.62% 

นางจนิดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานบรหิารพื้นทีเ่ช่า 0.60 4.62% 

 

การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี  

ในปี 2554 น้ีคณะกรรมการบริษทัยงัคงสบืสานเจตนารมณ์อนัมุ่งม ัน่ในการที่จะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริษทัจงึไดน้าํเอาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีด่ ี(Corporate Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ที่กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบบริหารการจดัการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถ้ือหุน้       

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ ท ัง้น้ีก็เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั โดยในปีทีผ่่านมามรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการปฏบิตัใินเรื่อง

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัจะรายงานใหท้ราบ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
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หมวดที่ 1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ 

    1.1 นโยบายในการกาํกบัดูแลกจิการที่ดีเกี่ยวกบัการดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีกี่ยวกบัการดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้

ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้นเมือ่ปี 2552 โดยมุ่งเนน้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม

กนั และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ที่สาํคญั ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนบัสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้         

โดยกาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

 นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถื้อหุน้ 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที่ในการปกป้องและเคารพสิทธิของผูถ้ือหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่    

สทิธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สทิธิในการมส่ีวนแบ่งในกาํไรของกิจการ สทิธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูกิจการอย่างเพยีงพอ สทิธิใน

การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งต ัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปนัผล การกาํหนดหรือแกไ้ข

ขอ้บงัคบัหรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

2. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที่ในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่างๆ      

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ สทิธิในการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืก

เป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการส่งคาํถามต่อทีป่ระชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ สทิธิในการแสดงความคิดเหน็และต ัง้คาํถามต่อที่

ประชมุ เป็นตน้  

3. คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ที่ในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรือจาํกดัสทิธ ิ

หรือการลดิรอนสทิธิของผูถ้อืหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 

เช่น ไม่แจกเอกสารที่มขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให ้  

ผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

4. คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ที่ในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ทิธิต่างๆ เช่น การให ้

ขอ้มลูสาํคญัทีเ่ป็นปจัจบุนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั การจดัใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมกจิการ เป็นตน้ 

 

      1.2  การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศึกษาขอ้มูลกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้ํานโยบายสิทธิของผูถ้ือหุน้มาปฏิบตัิและมีความ

ครอบคลุมมากกว่าสทิธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสทิธิในการรบัรูข้อ้มลูและสารสนเทศ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2554 เมือ่วนัที่ 5 เมษายน 2554 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลากว่า 30 วนั

ก่อนการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และเผยแพร่ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนั โดยมขีอ้มูลเหมอืนกบัขอ้มลูใน

รูปแบบเอกสารทีบ่รษิทัจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่เปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 

2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 

3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM 

4. เอกสารแนบ 3 งบการเงนิสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 

5. เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูพจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธ ิและจ่ายเงนิปนัผล 

6. เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูพจิารณาประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเลอืกต ัง้กลบัเขา้มาแทน 

       กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจาํนวน 4 คน 
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7. เอกสารแนบ 6  ขอ้มลูพจิารณารายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ 

8. เอกสารแนบ 7  ขอ้มลูรายนามผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัช ี

9. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบท ัว่ไป) 

10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข (แบบทีก่าํหนดโดยกระทรวงพาณิชย)์ 

11. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค (แบบสาํหรบั custodian) 

12. ขอ้มลูประวตักิรรมการอสิระ (สาํหรบัประกอบการมอบฉนัทะ) 
13. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

14. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

15. แผนทีต่ ัง้สถานทีป่ระชมุ 

ในการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั ซึ่งมช่ีวงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกว่าตามทีก่ฎหมายไดก้าํหนดไว ้ท ัง้น้ี เพือ่เปิดโอกาสให ้  

ผูถ้อืหุน้ไดม้รีะยะเวลาศึกษาขอ้มลูมากขึ้น 

ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิเขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสยีงดว้ยการใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีน และนบัคะแนนเสยีง รวมท ัง้จดัใหม้อีากรสแตมป์ไวบ้ริการในกรณีที่ผูถ้อื

หุน้ไมไ่ดน้าํมาในการมอบฉนัทะ พรอ้มท ัง้จดัทาํป้ายสญัลกัษณส์าํหรบั ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแลว้ เพือ่ความสะดวกในการเขา้ออกที่

ประชมุ โดยไมต่อ้งเสยีเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม ่

หลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัไดน้ําเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบดว้ย 

รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถ้ือหุน้ รวบรวมจดัทาํเป็น 

“รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554” เผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

      1.3  การป้องกนักรณีการจาํกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศึกษาขอ้มูลและสารสนเทศ 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมการใชส้ทิธิของผูถ้อืหุน้ และไม่จาํกดัสทิธิของผูถ้อืหุน้ 

โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ ท ัง้ในการเขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัไม่

มกีารแจกโดยกะทนัหนัซึง่เอกสารทีม่ขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชมุ ไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญั

โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้   

 

      1.4  การอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีนเพือ่เขา้

ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการนาํระบบการลงทะเบยีน และนบัคะแนนเสยีงโดยวธิี Barcode มาใช ้พรอ้มท ัง้แจกใบลงคะแนนเสยีง

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองก่อนการประชมุ 

บริษทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธิีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบในหนงัสือเชิญ

ประชุม รวมท ัง้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม และข ัน้ตอนการออกเสยีงลงมติให ้   

ผูถ้ือหุน้ทราบที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และไดม้กีารบนัทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการออกเสยีงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ 
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นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิในการเขา้เยี่ยมชมบริษทั และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้มลูปจัจบุนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัอย่างสมํา่เสมอ  

 

      1.5  การจดัสรรเวลาและการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รว่มแสดงความคดิเหน็ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุหรือเกี่ยวขอ้งกบับริษทั

และแสดงความคดิเหน็ โดยประธานกรรมการไดส้อบถามทีป่ระชมุในแต่ละวาระทกุวาระ รวมท ัง้ไดม้กีารบนัทกึ ขอ้ซกัถามในเรื่อง

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุหรอืเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัและแสดงความคิดเหน็ของผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้คาํชี้แจงของคณะกรรมการบริษทั

และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ 

บริษทัจดัใหม้กีารบนัทึกเสียงการประชุมผูถ้ือหุน้ และเปิดเผยรายละเอียดสาระสาํคญัของการ

ซกัถามในระหวา่งการประชมุไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สามารถใชอ้า้งองิในภายหลงั และช่วยใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้

ร่วมการประชมุสามารถตดิตามรายละเอยีดได ้

 

      1.6  การเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2554 มคีณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชมุ 11 คน จงึสรุปไดว้่าบริษทัยงัคงพฒันาการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2554 ใหม้คีวามเคร่งครดักวา่แนวทางการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ทีีก่าํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง   

 

   หมวดที่ 2  การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

       การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยอยา่งเท่าเทยีมกนั 

  คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายในการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี.- 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่ถือหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 
100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัที่ถอืหุน้จนถึง

วนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นการ

ล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์อง

บริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 (ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2553 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 

2554) ซึง่มเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทาํหนา้ทีเ่ป็นผูร้วบรวมวาระการประชมุและนาํเสนอต่อกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาก่อน

ในเบื้องตน้ หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ใหน้ําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือน

กุมภาพนัธ ์2554 เพือ่พจิารณาออกเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึง่ปรากฏว่าในปี 2554 ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอ

วาระการประชมุลว่งหนา้   

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่ถือหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 
100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัที่ถอืหุน้จนถึง

วนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน ไดเ้สนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และเวบ็ไซตข์องบรษิทัลว่งหนา้เป็นเวลา 4 เดอืนก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 (ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2553 ถงึวนัที ่
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31 มกราคม 2554) ซึ่งมเีลขานุการคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ที่เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ และ  

การใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือ่พจิารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ส่วน

นอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะสม ก็ให ้

นาํเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในเดอืนกมุภาพนัธ ์2554 เพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึง่ปรากฏวา่ใน

ปี 2554 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เสนอรายชื่อ 

 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏบิตัิตามนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้ที่ไดก้าํหนดไว ้โดย
ในการประชมุผูถ้อืหุน้คณะกรรมการบรษิทัไดด้าํเนินการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุอย่างเคร่งครดั โดยไมม่ี

การแจกเอกสารที่มขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั  และไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ได ้

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นการลว่งหนา้ 

 คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกาํหนด
ทศิทางการลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง  โดยไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ขึ้น นอกจากน้ีบริษทัยงัได ้

จดัทาํหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะท ัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรบั 

custodian) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตล์ว่งหนา้เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุสาํหรบัใหด้าวนโ์หลดอกีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
แต่มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการลงคะแนนเสยีงโดยวธิีการมอบฉนัทะ  โดยบริษทัไดเ้สนอใหม้กีรรมการอสิระเขา้ประชุมและ

ลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ จาํนวน 2 คน คือ นายชยั จรุงธนาภบิาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) และ  

นายนฤนาท รตันะกนก (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิเลอืกกรรมการ

อสิระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได ้

 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัร

ลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไวแ้ละแจกในขณะลงทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุ ซึง่ไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนเสยีงครบทกุวาระ เช่น 

การพจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผล  การพจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี การพจิารณาอนุมตัิแต่งต ัง้กรรมการแยก

เป็นรายบุคคล เป็นตน้ รายละเอียดการนบัคะแนนเสยีงดงักล่าวมกีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ เพื่อความ

โปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีหากมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึ้นในภายหลงั 

     

 มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพือ่หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอื

ผูอ้ืน่ในทางมิชอบ  

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพือ่

หาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมชิอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ซึง่ครอบคลุมถงึเรื่องการใช ้

ขอ้มลูภายในเพือ่ซื้อขายหลกัทรพัย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการรกัษาความลบั  โดยมกีารแจง้มาตรการดงักล่าวผ่าน

ทางคู่มอืหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การจดัอบรม และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการแจง้หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล และติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรายงานการถอื

ครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนไดส่้วนเสยีหรือการทาํรายการระหว่างกนัของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร  
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   หมวดที่ 3  บทบาทของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

      3.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ดีเกี่ยวกบัการดูแลผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  

 บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพยีงแต่เฉพาะ

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดเท่านัน้ ในปีทีผ่่านมาบริษทัจงึไดพ้จิารณาชี้บ่งผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีขึ้นใหม่ พรอ้มกบักาํหนดเป็นนโยบายและ

มาตรการในการดูแลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเพิ่มเติม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มของบริษทั ที่ไดย้ึดถือปฏิบตัิควบคู่กนัไป โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียของบริษทัแบ่ง

ออกเป็น 5 กลุม่ ดงัน้ี 

1. พนกังานและครอบครวั 

2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

3. ผูถ้อืหุน้ 

4. พนัธมติรทางธุรกจิ 

5. นกักวเิคราะห,์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงนิ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดงัต่อไปน้ี.- 

 1. พนกังานและครอบครวั 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลพนกังานและครอบครวั 

  1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและ

สามารถวดัผลได ้อาทิ รายไดค่้าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการทาํงานล่วงเวลา โบนสัประจาํปี การประกนัชีวติและประกนั

สุขภาพ กองทนุสาํรองเลี้ยงชพี เป็นตน้ 

  2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง อาท ิจดัใหม้ี

การอบรมและสมัมนาผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั เป็นตน้ 

  3) บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การ

ประเมนิผลงานของพนกังาน การรกัษาความลบัประวตักิารทาํงาน และการใชส้ทิธต่ิางๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

  4) บริษทัคาํนึงถงึสทิธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรบัรอ้งเรียนกรณี

พนกังานไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้บัความคดิเหน็ หน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบคุคลทีร่บัเรื่อง เป็นตน้ 

  5) บรษิทัมหีนา้ทีดู่แลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และ

เอื้อต่อการทาํงานอย่างมปีระสทิธผิล  

 

 2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลลูกคา้ 

  1) บริษทัมหีนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยึด

หลกัความซือ่สตัยสุ์จรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

  2) บริษทัมหีนา้ที่ในการสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทั ดว้ยการรบัผดิชอบ 

เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปญัหาและความตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบตัิตาม

มาตรการดงัต่อไปน้ี 
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  ยึดม ัน่ในการนําเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

  ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อย่างดทีีสุ่ด 

  การเสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุม่เดยีวกนัตอ้งมคีวาม  เท่า

เทยีมกนั 

  ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติได ้เพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบรษิทั 

  พรอ้มที่จะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมท ัง้การดาํเนินการเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียน การให ้

คาํแนะนาํ และการตดิตามผลความคบืหนา้ในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลูกคา้ผ่านทาง 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลเจา้หน้ี 

  1) บริษทัมหีนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์

สุจรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

  2) บริษทัมหีนา้ที่ในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ไดท้าํ

ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอย่างดทีีสุ่ด 

 

 3. ผูถื้อหุน้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการดูแลผูถื้อหุน้ 

  1) บริษทัมหีนา้ที่ที่ตอ้งปกป้องและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธิการซื้อขาย

หรือโอนหุน้ สิทธิในการมส่ีวนแบ่งในกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพยีงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งต ัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงนิปนัผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั

หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ การอนุมตักิารรายพเิศษ เป็นตน้  

  2) บริษทัมหีนา้ที่ที่ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ สทิธิในการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ สทิธิในการส่งคาํถามต่อที่ประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สทิธิในการแสดงความคิดเหน็และต ัง้คาํถามต่อที่ประชมุ เป็น

ตน้ ผ่านทาง 

  3) บรษิทัตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจาํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

 4. คู่คา้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการดูแลคู่คา้ 

  1) บรษิทัมหีนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้ทกุราย 

  2) บริษทัมหีนา้ที่ในการเปิดโอกาสใหคู่้คา้ทุกรายนาํเสนอสินคา้/บริการไดโ้ดยเท่าเทียมกนั 

โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคู่คา้ตอ้งปฎบิตัติามมาตรการต่อไปน้ี 

 ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติและมคีวามเท่าเทยีมกนั 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                  8. การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 การพจิารณาและตดัสนิใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทยีบคุณภาพและเงือ่นไข
ต่างๆ โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องบรษิทัในระยะส ัน้และระยะยาว 

 ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรือค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ 

รวมถงึหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรอืขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรอืหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอืน่ๆรบัทราบท ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 

 5. นกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลนกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

  1) บริษทัเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห ,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิไดร้บัทราบขอ้มูลการ

ดาํเนินงานของบรษิทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงือ่นไขของกฎหมาย และการ

กาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเรื่องการเปิดเผยขอ้มลู 

  2) บริษทัจะอาํนวยความสะดวกโดยจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนของบริษทัใหแ้ก่นกัลงทุน

ผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์

 

      3.2 มาตรการชดเชยผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมิด  

 คณะกรรมการบริษทัมมีาตรการที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบตั ิ   

ในการใชข้อ้มลูภายในดงัน้ี.- 

 มาตรป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

1) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มหีนา้ที่ในการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบและปฏบิตัิ

ซึง่หนา้ที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

 2) คณะกรรมการบริษทัจะแนะนําใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ทราบขอ้มูลภายใน

หลกีเลีย่งการซื้อขายหุน้ของบริษทัก่อนการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระสาํคญั รวมถงึขอ้มลูงบการเงนิของบริษทั ซึ่งมผีลกระทบต่อ

การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยต่์อสาธารณชน กลา่วคอื เป็นเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มลู และ 1 สปัดาหห์ลงัการเปิดเผย

ขอ้มลู อนัอาจเป็นการกระทาํผดิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

 บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์หแ้ก่

ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานดงัต่อไปน้ี 

 มาตรป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูบ้ริหารและพนกังาน 

1) ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชนห์รอืเบยีดบงั

ทรพัยส์นิ ซึง่ควรเป็นของบรษิทั หรอืควรเป็นของลูกคา้ของบรษิทั 

2) ผูบ้ริหารและพนกังานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตวั และการมี

ผลประโยชนท์างการเงนิซึง่อาจขดัแยง้กบัหนา้ทีก่ารงานทีผู่บ้รหิารและพนกังานผูกพนัอยู่ 

3) กรณีหากตําแหน่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานมีผลในอนัที่จะเอื้ อ

ประโยชนท์ ัง้ทางตรงตรงและทางออ้มใหแ้ก่ตนเอง หรือสมาชกิในครอบครวั (คู่สมรส บดิา มารดา บตุร ญาตพิีน่อ้ง) หรือบคุคลที่
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รูจ้กั ผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าวไม่ควรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ และจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานให ้

ทราบทนัท ี

4) บริษทัจะหลกีเลีย่งทีจ่ะมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในกรณีที่

อาจจะนาํไปสู่สถานการณท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั หรอืขดัต่อผลประโยชนข์องลูกคา้ของบรษิทั 

5) การที่ผูบ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดาํรง

ตาํแหน่งภายนอกองคก์ร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตวัแทน หรือเป็นพนกังานในองคก์รอื่นๆ กิจกรรมนัน้ๆ จะตอ้งไม่

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั และลูกคา้ของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดผล

เสยีหายต่อบรษิทั รวมท ัง้จะตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุคลนัน้ๆ  

6) หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมหรือรบัตาํแหน่งใดในองคก์รอื่นที่ประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั หรอืกจิการทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั หรอืกจิการทีอ่าจมผีลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มลูส่วนไดส่้วนเสยีในการทาํธุรกรรมกบับรษิทัของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังาน เป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมหีนา้ที่ในการรายงานขอ้มลูส่วนไดส่้วน

เสยีต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพจิารณา และหลงัจากนัน้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบนาํสรุปขอ้มลูส่วนไดส่้วน

เสียต่างๆ รายงานใหแ้ก่คณะกรรรมการบริษทัทราบและพิจารณาต่อไป  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูต้ิดตามผลอย่าง

ต่อเน่ือง  ซึ่งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามขีอ้มูลส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่

บรษิทัแต่อย่างใด  

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการชดเชยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไวใ้นกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิ

ดงัต่อไปน้ี 

 1. พนกังานและครอบครวั 

 มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังานและครอบครวั 

ปจัจุบนับริษทัจดัใหม้กีารดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานอย่างท ัว่ถึง และ

ปฏบิตัติามนโยบายการดูแลพนกังานอย่างเคร่งครดั และไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือขอ้เสนอแนะจากพนกังานไว ้

สาํหรบัเป็นช่องทางในการแจง้เรื่องรอ้งเรยีนของพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการทาํงาน 

ในปี 2554 บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังานในกรณีความเสยีหายจากการละเมดิ  

 

 2.  ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

 มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกคา้ และเจา้หน้ี 

ปจัจุบนับริษทัไดม้ีการดูแลลูกคา้ตามนโยบายการดูแลลูกคา้ และจดัใหม้ีฝ่ายลูกคา้สมัพยัธ ์

(Customer Service) ขึ้นเพือ่เป็นศูนยร์อ้งเรยีนสาํหรบัลูกคา้ ในกรณีทีลู่กคา้มปีญัหาและตอ้งการความช่วยเหลอื  

เพื่อป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ผูบ้ริหารจะพจิาณาคุณสมบตัิ

ของลูกหน้ีและเจา้หน้ีทุกรายก่อนการทาํธุรกรรม เพื่อป้องกนัการเกิดปญัหาขึ้นในภายหลงั โดยพจิารณาตามหลกัความซื่อสตัย์

สุจรติและความน่าเชื่อถอื 

ในปี 2554 บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้และเจา้หน้ีในกรณีความเสยีหายจากการละเมดิ 
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 3.  ผูถื้อหุน้ 

 มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อผูถื้อหุน้ 

ปจัจุบนับริษทัดาํเนินการปกป้องและดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ท ัง้สทิธิในการไดร้บัขอ้มูล

สารสนเทศ  สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชส้ทิธนิอกเหนือไปจากกฎหมาย    

ท ัง้น้ีบริษทัไดป้ระเมนิผลและตดิตามการดาํเนินการเพือ่ป้องกนัความเสยีหากจากการละเมดิของผู ้

ถอืหุน้โดยประเมนิจากท ัง้ภายในองคก์ร ซึง่จะประเมนิกบัฝ่ายจดัการทีด่าํเนินการดูแลสทิธิ ผูถ้อืหุน้ และประเมนิผลจากภายนอก 

ในรูปของโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ซึ่งประเมนิโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคม

ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน เป็นประจาํทกุปี   

ในปี 2554 บริษทัไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจากผูถ้อืหุน้กรณีความเสยีหายจากการละเมดิ และไม่มี

ความเสยีหายจากเรื่องอืน่ๆ หรอืขอ้รอ้งเรยีนในการจาํกดัสทิธหิรอืลดิรอนสทิธต่ิางๆ  

 

 4.  นกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

 มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อนกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้ ักวิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบนัการเงินไดร้บัทราบขอ้มูลการ

ดาํเนินงานของริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็นประจาํอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 

ครัง้ อีกท ัง้ยงัมกีารจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ท ัง้การสอบถามขอ้มูลผ่านทางนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor 

Relation - IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ one on one และ group meeting หรือทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทั  

ดงันัน้ที่ผ่านมาบริษทัจึงไม่เคยไดร้บัการรอ้งเรียนจากการไม่ไดร้บัทราบขอ้มูลจากนกัวเิคราะห ์   

นกัลงทนุ และสถาบนัการเงนิแต่อย่างใด 

  

3.3 กลไกการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

        คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดกลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดงัต่อไปน้ี 

        1. บรษิทัไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและ/หรอืแสดงความคดิเหน็  

        2. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหม้ช่ีองทางการส่งขอ้เสนอแนะถงึกรรมการบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทั หวัขอ้นกัลงทนุ 

 

      3.4 กลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  

  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระทาํผดิ

กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ หรอืระบบควบคุมภายในบกพร่อง 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  โดยการไม่เปิดเผยและเก็บ

ขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้กีระบวนการดาํเนินการหลงัจากมผูีแ้จง้เบาะแส โดยใน

เบื้องตน้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาํการรวบรวมสรุปเรื่องดงักล่าวเพื่อนาํแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา

พสูิจนห์าขอ้เทจ็จรงิ และหากพบวา่เป็นขอ้มลูทีก่ระทบต่อบรษิทั จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป  
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   หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

      4.1 ผลการปฏบิตันิโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

 ในรอบปี 2554 บริษทัไดท้าํการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัท ัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูที่มใิช่

ขอ้มลูทางการเงนิต่างๆ ตามเกณฑท์ี่กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านทางผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั อกี

ท ัง้ไม่เคยถูกสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตาม

กาํหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัไดด้าํเนินการประเมนิประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจาํ และปฏบิตัิตามกาํหนด

ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ อย่างเคร่งครดั  

 นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้าํขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถงึข่าวสารต่างๆ ของบริษทัเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนัอย่างสมํา่เสมอ และจดั

ใหม้ที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไดท้ราบขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั  

 

      4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดก้าํหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงสาํหรบัปี 2553 ไวด้งัต่อไปน้ี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งพจิารณา

ถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพยีงพอ การเทยีบเคียงกบั

ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มขีนาดใกลเ้คียง

กนั รวมถงึพจิารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบื้ องตน้ และนํา เสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ และนาํเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํเพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป ซึง่

ไดแ้ก่ การอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 

3. ท ัง้น้ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้นุมตัิ

วงเงนิค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผยรวมถงึส่วนที่

กรรมการไดร้บัจากการทาํหนา้ทีอ่ื่นใหบ้ริษทั เช่น ที่ปรึกษา และรวมถงึส่วนทีไ่ดร้บัจากการเป็นกรรมการและการทาํหนา้ทีอ่ื่น เช่น 

ทีป่รกึษาในบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

4. ในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการที่ทาํหนา้ที่ในฝ่ายบริหารและไดร้บัค่าตอบแทนใน

รูปเงนิเดอืนจากบรษิทั มใิหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ 

  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณานาํเสนอวงเงนิและรายละเอียดการตอบแทน

กรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2554 เพื่ออนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงนิไม่เกิน 10.4 ลา้นบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมไิดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัขอ้

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ท ัง้น้ีกรรมการของบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัย่อยจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัย่อย 
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      4.3 รายงานของคณะกรรมการบรษิทั  

บริษทัไดม้กีารจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิแสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

 

      4.4 บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการจดัการกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบ

ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชนสู์งสุดของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอยีด 

ตดิตาม ควบคุมการปฏบิตังิาน และกล ัน่กรองงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

 คณะกรรมการบรษิทั 

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริษทั มกีารประชมุรวมท ัง้หมดจาํนวน 5 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารประชุม

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครดั มกีารจดัส่งระเบยีบวาระการ

ประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งใหก้รรมการไดศึ้กษาและพิจารณาล่วงหนา้เฉลี่ย 7 วนัก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให ้

กรรมการอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั โดยมเีลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการ

ประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุม ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย เพื่อใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้ง

สามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

สําหรบัการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2554 โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน       

ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชมุดว้ย  

ท ัง้น้ี รายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทัดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั /

จาํนวนคร ัง้ท ัง้หมด 

การเขา้รว่มประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 3/4  

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 4/4  

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 4/4  

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 4/4 X 

5. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 4/4  

6. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ 4/4  

7. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 4/4  

8. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4  

9. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

4/4  
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั /

จาํนวนคร ัง้ท ัง้หมด 

การเขา้รว่มประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 

10. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

4/4  

11. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการอสิระ 3/4  

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริหาร ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั 

พจิารณากาํหนดนโยบายต่างๆ  แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจาํปี 2554 ของบริษทัเพื่อนาํเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ ติดตาม กาํกบั และควบคุมใหก้ารปฏบิตัิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ไดร้บัการ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัและตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตร

มาสตลอดปี 2554 รวมถงึผลประกอบการประจาํปีใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ในการตรวจสอบ โดยการพจิารณาการ

สอบทานงบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุก

เดือน รวมถึงการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกนั และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลสรุปเรื่องที่สาํคญัใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยบรรจุเป็นระเบยีบวาระการ

ประชมุ และไดใ้หค้วามเหน็จากการทาํหนา้ทีผ่่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจาํปี 

สาํหรบัปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชมุท ัง้หมดจาํนวน 11 ครัง้  โดยมรีายละเอยีด

การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี.- 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ประชมุ /จาํนวน

คร ัง้ท ัง้หมด 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล 11/11 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร 11/11 

3. นายนฤนาท รตันะกนก 11/11 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การทาํหนา้ที่สรรหา 

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการสรรหา

กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 จาํนวน 4 คน โดยพจิารณาถงึคุณสมบตัิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณเ์กี่ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ประวตักิารทาํงานทีด่ ีรวมท ัง้ในดา้นจริยธรรม ซึง่กรรมการทีพ่น้
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จากตาํแหน่งตามวาระท ัง้ 4 คน มคีวามเหมาะสม  จงึนาํเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระ

หน่ึง และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีไดพ้จิารณาอนุมตัดิงักลา่ว                                                                                       

สาํหรบัปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มกีารประชมุท ัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้ 

โดยกรรมการเขา้ร่วมประชมุครบทกุคน 

 

การทาํหนา้ที่กาํหนดค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัซึง่มไิดเ้ป็นพนกังานและผูบ้รหิาร และกาํหนดรายละเอยีดการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ

สาํหรบัปี 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเทียบเคียงไดก้บั

ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ขีนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ตลอดจนคาํนึงถงึผล

ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และไดน้าํเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั และที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาอนุมตัดิงักลา่ว                              

สาํหรบัปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มกีารประชมุท ัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้ 

โดยกรรมการเขา้ร่วมประชมุครบทกุคน 

 

      4.5 ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ  

 คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่สาํคญัของบริษทัอย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืได ้เพยีงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมถงึขอ้มลูท ัว่ไปทีม่คีวามสาํคญัทีอ่าจกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง

บริษทัได ้โดยมอบหมายใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนในการ

สือ่สารกบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้นกัวเิคราะหท์ ัว่ไป และภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง  และสามารถดูไดจ้ากเวปไซตข์อง

บริษทั ซึง่ใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ เช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบับริษทั ขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกิจ ขอ้มลูทางการเงนิ  

ข่าวบริษทัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั  รายละเอยีด

การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ซึง่จะช่วยใหน้กัลงทนุสามารถตดิตามขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างสะดวกยิง่ขึ้น    

  บริษทัไดจ้ดัทาํแผนนกัลงทุนสมัพนัธโ์ดยสงัเขป และแผนดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง

แลว้แต่โอกาสและความเหมาะสม ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. จดัประชมุนกัวเิคราะหเ์ป็นประจาํไตรมาสละ 1 ครัง้ และในกรณีหากนักัวเิคราะหป์ระสงค์

ทีจ่ะสอบถามขอ้มลูในเรื่องอืน่เพิม่เตมิ บรษิทัก็จะเชญิใหน้กัวเิคราะหเ์ขา้มาพบฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ ไป  

  2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

  3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จดัขึ้นเพื่อเผยแพร่และใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน เช่น โดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และองคก์รอืน่ๆ  
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   หมวดที่ 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

      5.1  นโยบายเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

 คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณท์ีจ่ะกาํกบัดูแลธุรกจิโดยยดึม ัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที่ด ีดว้ยตระหนกัถงึประโยชนแ์ละความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ีซึ่งมส่ีวนช่วยใหก้ารบริหารงานและการดาํเนินงานมี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และส่งผลใหบ้ริษทัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และพิม่คุณค่าใหก้บัผูถ้อื

หุน้ในระยะยาวอกีดว้ย คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจงึไดก้าํหนดหลกัการกาํกบักิจการทีด่เีป็นนโยบายทีด่เีป็นลายลกัษณ์

อกัษรขึ้น และคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ดงัมรีายละเอยีดนโยบายการกาํกบักจิการทีด่ต่ีอไปน้ี 

 การคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่างๆ เช่น มสีทิธเิสนอวาระการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ มสีทิธิเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นตน้ ตลอดจนไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และผูเ้กี่ยวขอ้ง อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็น

ธรรมต่อทกุฝ่าย 

 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้กี่ยวขอ้ง อย่างถูกตอ้ง 

เพยีงพอ ท ัว่ถงึ เท่าเทียมกนั และภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งต่างๆ 

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก เช่น ผ่านทางเวปไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  

 การปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลและการ

บรหิารงานดว้ยความซือ่สตัย ์มคุีณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทั และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนดูแลมใิหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ดา้นผลโยชนต่์างๆ  

 การบรหิารงานดว้ยความโปร่งใสภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 การควบคุมและการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

 การดาํเนินธุรกจิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 

      5.2  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 คน ซึง่มคุีณสมบตัทิีห่ลากหลาย ท ัง้ใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชนก์บับริษทั รวมท ัง้การอทุศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัิ

หนา้ที ่เพือ่เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการทีเ่ขม้แขง็  

 คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสาํคญั  

ดงันัน้ประธานกรรมการของบริษทัจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ   

  สาํหรบักระบวนการสรรหากรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดวธิกีารทีเ่ป็นทางการและ

ยดึหลกัความโปร่งใสไวเ้ป็นสาํคญั โดยปราศจากอทิธิพลของผูถ้อืหุน้ทีม่อีาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหา

จะเป็นผูส้รรหาบคุคลผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการโดยทาํการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสม โดยพจิารณาคุณวุฒ ิความสามารถ 

ประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ เพือ่ใหต้รงกบัภาระหนา้ที่ของกรรมการบริษทั และ/หรือในคณะอนุกรรมการต่างๆ  และเมือ่คดัเลอืก

กรรมการทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ จงึนาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้เป็นกรรมการต่อไป 
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  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ ัดใหม้ีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษ ัท และ

คณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบคุคล ตาํแหน่ง อายุ ประวตักิารศึกษา สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั ประสบการณ์

ทาํงาน และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร โดยไดเ้ปิดเผยไวผ่้านช่องทางต่างๆ ท ัง้ในรายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

      5.3  ภาวะผูนํ้าและวสิยัทศัน ์

 คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศัน ์และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหม้กีารแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรรมการและฝ่าย

บริหารชดัเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้าขอ้มูลต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาและคณะกรรมการมหีนา้ที่ในการพจิารณาเรื่อง

ต่างๆ  

 คณะกรรมการบรษิทัมุง่หวงัทีจ่ะใหก้ิจการของบริษทัมคีวามม ัน่คง และมคีวามสาํเร็จทางธุรกิจ
ที่ย ัง่ยนือยู่ไดใ้นระยะยาว จึงไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพจิารณาทบทวนกาํหนดวสิยัทศันแ์ละภารกิจที่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไป รวมถงึกาํหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคาํนึงถงึการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และ

ความม ัน่คงในระยะยาวของบริษทัและของผูถ้อืหุน้ ตลอดจนทาํหนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลและตดิตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหาร

ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนใหเ้กิดระบบบรรษทัภิบาลในการบริหารงานภายในองคก์ร 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ป็นผูน้าํในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ีหลกัจรรยาบรรณ มาตรการและข ัน้ตอนการ

อนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รวมถงึการแบ่งแยกขอบเขตอาํนาจหนา้ทีอ่ย่าง

ชดัเจนระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการกบัผูบ้ริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจ

และสามารถตรวจสอบซึง่กนัไดอ้ย่างอสิระ  

 

      5.4  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการทาํรายการระหว่างกนัที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนร์ะหว่างผูถ้อืหุน้ กรรมการ และฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซือ่สตัยสุ์จริต อย่างมเีหตมุผีล และเป็นอสิระภายใน

กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั โดยยึดถือการ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตามประกาศ คาํส ัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั รวมท ัง้

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของของการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนันัน้ 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั
กบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง หรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยหา้มมใิหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มมส่ีวนร่วมในการ

พิจารณารายการ และกําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวก ับความจําเ ป็นและ                

ความสมเหตสุมผลของรายการทีน่าํเสนอนัน้เพือ่ประโยชนสู์งสุดของบริษทั ตลอดจนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการระหว่าง

กนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท ัว่ไป ในรายงานประจาํปี  
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      5.5  จรยิธรรมทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of 

Conduct) เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานในหนา้ที ่และยดึถอืประพฤตปิฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ

และเคร่งครดั โดยครอบคลุมท ัง้ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความซือ่สตัยแ์ละสุจรติ การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดว้ยความเท่า

เทยีมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมดิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การรกัษาความลบั และการใช ้

ขอ้มลูในทางที่ผดิ ตลอดจนเรื่องการรบัสนิบน ของขวญั และของรางวลั ท ัง้น้ี ไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในติดตามและ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัจะติดตามและดูแลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏบิตัหินา้ทีข่อง

กรรมการ การดาํเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏบิตัิงานของพนกังาน ยึดม ัน่อยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอนัด ี

นอกเหนือจากระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

      5.6  การถว่งดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร  

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ประธานกรรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ กรรมการที่

ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

บรษิทัมกีรรมการจาํนวนท ัง้สิ้น 11 คน โดยมกีารถ่วงดุลของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารดงัน้ี.- 

 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร        จาํนวน  4 คน (รอ้ยละ 35) 

 กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารและเป็นกรรมการอสิระ จาํนวน  7 คน (รอ้ยละ 65)  

 

      5.7  การรวมหรอืแยกตาํแหน่งเพือ่การถว่งดุลอาํนาจการบรหิารงาน  

คณะกรรมการบริษทักําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน รวมถงึการกาํหนดใหบุ้คคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบั  

ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้

ผูบ้รหิารคนใดคนหน่ึงมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั และสามารถทีจ่ะสอบทานถ่วงดุลการบรหิารงานได ้

 

      5.8  บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

 ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบรษิทัไดท้าํหนา้ทีใ่นการพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องที่

สาํคญัเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน รวมท ัง้กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถงึงบประมาณที่กาํหนดไว ้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ตามที่คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบในนโยบายดงักลา่วไวแ้ลว้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารทบทวนเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรขึ้นไวแ้ลว้ และได ้
เผยแพร่แจกจ่ายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เขา้ใหม่ และดาํเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาํหรบักรรมการ 
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ผูบ้รหิาร และพนกังานเดมิ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจริยธรรมทีบ่ริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และคณะกรรมการไดม้อบหมาย

ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างใกลช้ดิ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบต่างๆ  ซึ่งจะมหีน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ดงักล่าว ซึ่งมคีวามอิสระต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ และไดม้กีาร

ทบทวนระบบดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

      5.9  การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

 คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 ครัง้ และ
ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบ และ

จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั 

และจดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุคร ัง้เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมหีนา้ทีต่อ้งเขา้

ร่วมประชมุคณะกรรมการทกุคร ัง้ยกเวน้กรณีทีม่เีหตผุลพเิศษ   

 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัใน 2554 นัน้ ในช่วงเดือนธนัวาคม 2553 เลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชมุประจาํปีเพือ่ใหค้ณะกรรมการรบัทราบกาํหนดการประชมุล่วงหนา้ตลอดท ัง้ปี ท ัง้น้ี

เพือ่ใหก้รรมการสามารถวางแผนลว่งหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชมุได ้

 ในการกาํหนดจาํนวนครัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบั

ภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมประจาํปี

พรอ้มระบเุรื่องทีต่อ้งพจิารณาในการประชมุแต่ละครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัไดร้บัทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ ทีต่อ้งพจิารณา

ในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหนา้ เช่น การจดัประชุมในเดอืนมนีาคมเพือ่พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจาํปี และกาํหนดวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ของบริษทั, การจดัประชุมในเดือนพฤษภาคม 

สงิหาคม และธนัวาคม เพือ่พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถงึการจดัประชุมในเดอืนธนัวาคม

เพือ่พจิารณางบประมาณประจาํปีของบรษิทั เป็นตน้ 

 ในการจดัประชมุแต่ละครัง้ในปี 2554 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชมุ

ใหแ้ก่กรรมการพจิารณาลว่งหนา้เฉลีย่ 7 วนัก่อนการประชมุ และไดม้กีารจดัทาํเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชมุ  

 การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 อย่างเคร่งครดั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั และมเีลขานุการคณะกรรมการ 

และที่ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุม ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย 

เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุม
ประมาณ 1-2 ช ัว่โมง ซึง่เป็นเวลาเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะนาํเสนอเรื่องเพือ่พจิารณา และกรรมการสามารถอภปิรายปญัหาสาํคญั

กนัไดอ้ย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั ท ัง้น้ีประธานกรรมการไดส่้งเสริมใหก้รรมการในที่ประชุมใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบ และสอบถามที่

ประชมุวา่จะมผูีใ้ดสอบถามเพิม่เตมิหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอืน่หรอืไมใ่นการะชมุแต่ละวาระทกุคร ัง้ 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                  8. การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

      5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

โดยในเดอืนธนัวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ “แบบประเมนิตนเองของ

คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัทาํการพจิารณาเป็นรายบคุคล เพือ่พจิารณาผลงานและ

แกไ้ขปญัหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลการทาํงานใหด้ขีึ้น  

 

      5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนซึง่เป็นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้

วา่ค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั  

 

      5.12  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและให ้
ความรูแ้ก่กรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554  

สรุปมคีณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9 คน ทีไ่ดผ่้านการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ 

Director Certification Program (DCP) จากสถาบนั IOD เรยีบรอ้ยแลว้  

 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้เีอกสารคู่มอืกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มูล ประวตัิ การถือครองหลกัทรพัย  ์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย  ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหทุ้กคร ัง้ที่มีการ

เปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่  

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารจดัทาํรายงานเพือ่ทราบเป็นประจาํ
ถงึแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ซึ่งประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ตรียมความพรอ้มในเรื่องผูส้บืทอด

งานในกรณีทีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดไ้วแ้ลว้ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดโครงสรา้งสาํหรบัการพฒันาผูบ้รหิาร โดยมอบหมายใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารรายงานเป็นประจาํทกุปีถงึสิง่ทีไ่ดด้าํเนินการไปในระหวา่งปี และพจิารณาควบคู่กบัแผนการสบืทอดงาน 
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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ ท ัง้ในระดบั

บริหาร และระดบัปฏบิตัิการ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมหีนา้ที่และความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไวซ้ึ่ง

ระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในส่วนต่างๆ ท ัง้ 5 ส่วน คือ องคก์ร

และสภาพแวดลอ้ม, การบรหิารความเสีย่ง, การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร, ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และ

ระบบการตดิตาม ซึง่รวมถงึการกาํหนดทศิทางการดาํเนินธุรกจิ การพฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนบัสนุนระบบการ

ตดัสนิใจ การกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที่ และการกาํหนดวงเงนิอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมกีารกาํหนด

ระเบยีบวธิีปฏบิตัขิองพนกังานแต่ละสายงานไวอ้ย่างชดัเจน การกาํหนดกรอบปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ รวมถงึการมมีาตรการ

ควบคุมและข ัน้ตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมกีารใชน้โยบาย

บญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไปซึง่ผูส้อบบญัชมีอีสิระในการแสดงความเหน็และการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

 บรษิทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเพือ่ทาํหนา้ทีต่รวจสอบท ัง้ในดา้นการเงนิ การดาํเนินงาน และในดา้นอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การประกอบกิจการและดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตาม

แนวทางที่กาํหนดและมปีระสทิธิภาพ และเพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามอสิระ สามารถทาํหนา้ทีต่รวจสอบและถ่วงดุล

ไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการจงึกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุจาํนวน 11 ครัง้ เพือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ

ระหว่างกนั ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถงึการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงนิและพจิารณา

รายงานการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิ ตลอดจนการพจิารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี และติดตามรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในเรื่องจรยิธรรมโดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่องบริษทัจะตอ้งพงึปฏบิตั ิในการใช ้

ขอ้มลูภายในที่มสีาระสาํคญัของบริษทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น รวมถงึการซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยมวีธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชนเ์พือ่ส่วนตนหรอืผูอ้ืน่ ดงัน้ี  

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษทัของตนเอง     

คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ดาํเนินการส่งหนงัสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสาํคญั รวมถงึ

ขอ้มลูงบการเงนิของบริษทั ซึ่งมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ควรหลกีเลีย่งหรืองดการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

บริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบคุคลอื่น ก่อนทีง่บการเงนิหรือขอ้มลูภายใน

นัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ท ัง้น้ี บรษิทัยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบักรณีทีม่กีารฝ่าฝืนในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัไวใ้น

ระเบยีบของบรษิทั โดยมโีทษตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึข ัน้ใหอ้อกจากงาน 
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ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

ปจัจบุนับรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  

 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมนีโยบายจดัใหม้กีารอบรมภายในใหก้บัพนกังานของบริษทั เพือ่พฒันาใหพ้นกังานมทีกัษะความรู ้โดยเรียนรู ้

จากการปฏบิตัจิรงิ และจากคาํแนะนาํของผูม้ปีระสบการณใ์นแต่ละสายงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้อบรมและ

สมัมนากบัหน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนมนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเ่หมาะสม เพือ่จูงใจ

และรกัษาใหพ้นกังานทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คือ ในกรณีปกติทบีริษทัไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อการลงทุน

เพิม่หรอืขยายงาน และมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลและเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทั

จ่ายเงนิปนัผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักลา่วไดต้ามความเหมาะสมและตามความจาํเป็นของบรษิทั เช่น กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ภาวะทางเศรษฐกจิ หรอืสภาพตลาด หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ใดทีม่ผีลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษิทั เป็นตน้  

 

การควบคุมภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจาํปี 2554 ฉบบัลงวนัที่ 3 

กุมภาพนัธ ์2555 ขึ้น และไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ท ัง้น้ีแบบประเมนิดงักล่าวไดน้าํเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2555 แลว้ 

การพจิารณาจดัทาํแบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษทัไดพ้จิารณาท ัง้หมด 5 ส่วนดว้ยกนั 

ประกอบดว้ย ส่วนที ่1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม,  ส่วนที ่2 การบริหารความเสีย่ง, ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่าย

บริหาร, ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า

บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ   

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเรื่องการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

อย่างเพยีงพอแลว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการ

ควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพือ่เสรมิสรา้งการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  

 

การประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํปี 2554 แลว้     

มสีาระสาํคญัท ัง้ 5 ส่วนดงัน้ี 

สว่นที่ 1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

    - คณะกรรมการไดม้กีารกาํกบัดูแลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจาํทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีที่

สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision ของบริษทัใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ เพือ่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละหน่วยงาน
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ทราบและนาํไปปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่วทางบรษิทัจดัใหม้กีาร

ตดิตามผลเดอืนละครัง้ เพือ่รายงานความคืบหนา้และปญัหาทีเ่กิดขึ้นรวมถงึการแกไ้ข อกีท ัง้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นแผนการดาํเนิน

ธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีเรื่องดงักล่าวไดน้ําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

    - คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าฝ่ายบริหารได ้

จดัทาํอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตัง้อยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดตีถงึปจัจุบนั 

ขอ้มลูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในที่มผีลต่อธุรกิจ อกีท ัง้ไดพ้จิารณาทบทวนถงึประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานพนกังานในบริษทัแลว้ว่ามคีวามรูแ้ละความสามารถที่จะปฏบิตัติามเป้าหมายไดจ้ริง โดยวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่งจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ 

รวมถงึไดก้าํกบัดูแลใหม้หีน่วยงานทาํหนา้ทีค่อยตดิตามผลของเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่วอยู่เป็นประจาํ 

    - บริษทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และ

ในแต่ละปีจะมกีารทบทวนโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานว่ายงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสิ่งแวดลอ้มต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

หรอืไม ่เพือ่ใหม้กีารดาํเนินงานทีม่ปีระสนิธภิาพ โดยสาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือทีเ่รียกว่า Support center ไดจ้ดัแบ่งโครงสรา้ง

เป็นฝ่ายต่างๆอย่างชดัเจน ซึ่งทาํหนา้ที่สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ใหแ้ก่สาขาท ัง้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้าย

บรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

    - บรษิทัมขีอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (Code of conduct) ทีเ่ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลทีด่ ีโดยใช ้

เป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมถงึการหา้มมใิหฝ่้ายบรหิารและพนกังานทกุคนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัและคู่คา้ของบรษิทั โดยมกีารกาํหนดบทลงโทษในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไวอ้ย่างชดัเจน 

    - บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ    

การจดัซื้อ และการบริหารท ัว่ไปที่รดักุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบยีบวธิีการ

ปฏบิตังิาน มอียู่ในรูปแบบคู่มอืปฏบิตักิาร (Operation manual) และแผนผงัการปฏบิตังิาน (Business process flow) ท ัง้น้ี

บริษทัไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน เพื่อทาํการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษทัอย่าง

สมํา่เสมอ รวมถงึการพฒันาระบบและการปฏบิตังิานดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพือ่ใชท้รพัยากรทีม่อีย่างคุม้ค่า เกิดประโยชนสู์งสุด

และเป็นเครื่องมอืในการควบคุมและป้องกนัการทจุรติ 

    - ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน บริษทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพือ่ประโยชน์

ร่วมกนัท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและ     

วธิปีฏบิตังิานในเรื่องความเป็นธรรมต่อคู่คา้ทีใ่ชก้บัคู่คา้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิไปจากวธิีการดาํเนินงาน

ธุรกิจตามปกติ และมุ่งม ัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็น   

ผูถ้อืหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถงึชุมชนและสงัคม ดว้ยการปฏบิตัิที่เท่าเทยีมกนั เป็นธรรม เปิดเผย 

และโปร่งใส 
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สว่นที่ 2 การบรหิารความเสีย่ง  

    - บริษทัไดม้ีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสมํา่เสมอ โดยจะวิเคราะหเ์พื่อระบุปจัจยั ท ัง้

ภายนอกและภายในและสญัญาณเตือนภยัต่างๆ รวมท ัง้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษทัจะรีบดาํเนินการจดัการและบริหาร

ความเสีย่งทีเ่กดิขึ้นอย่างเหมาะสม ท ัง้น้ีคณะกรรมการไดม้กีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง 

    - บริษทัไดท้าํการวเิคราะหอ์ย่างระมดัระวงั ถงึเหตกุารณท์ีจ่ะทาํใหป้จัจยัทีเ่ป็นความเสีย่งทีบ่ริษทัไดร้ะบุ

ไวน้ ัน้เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ป็นสญัญาณเตือนภยัในการติดตามและจดัการบริหารความเสี่ยง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทั 

    - บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการใหม้กีารประเมนิการควบคุมความเสีย่งดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวธิีการใน

การตรวจตดิตามเหตกุารณท์ีเ่ป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ลดความเสีย่งอนัจะ

เกดิความสูญเสยีต่อองคก์ร 

    - บริษทัไดม้กีารจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อรายงานความคืบหนา้ ปญัหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน 

หรือตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมช่ีองทางต่างๆในการสื่อสารและทาํความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนในองคก์รเพือ่รบัทราบและ

ปฏบิตัติามมาตรการบรหิารความเสีย่งทีก่าํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณแ์ละปจัจยัความเสีย่งใหม้ี

อย่างต่อเน่ือง รวมถงึการพจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีต่อ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของความเสีย่งทีเ่กิดขึ้นใน

การลดความเสีย่งเหลา่นัน้ เพือ่ใหบ้รษิทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้

    - บริษทัไดม้กีารตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ว่าไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสีย่งที่

กาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมกีารกาํหนดตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงในการติดตามการปฏบิตัิงาน ซึ่งจะมกีารรายงานต่อ

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการทกุเดอืน 

 

สว่นที่ 3 การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร  

    - บริษทัมกีารกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 

อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (1) หนา้ทีอ่นุมตัิ (2) หนา้ทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลู

สารสนเทศ (3) หนา้ที่ในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั และไดม้กีารจดั 

Work Flow ทีแ่สดงถงึข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

- บริษทัไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั และไดก้าํหนดไวเ้ป็น

นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายใหฝ่้าย

ตรวจสอบภายในทาํหนา้ทีใ่นการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง รวมถงึบริษทัหา้มมใิหผู้ม้ี

ส่วนไดเ้สยีร่วมพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ท ัง้น้ีในการตดัสนิใจอนุมตัธุิรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทั

ไดค้าํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัทราบหรอืขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

    - บริษทัไดม้กีารติดตามใหม้กีารปฏบิตัิตามสญัญาในการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่เกียวขอ้งในลกัษณะที่มผีล

ผูกพนับรษิทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักลา่วทีม่ผีลผูกพนัอย่างต่อเน่ือง 
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- บรษิทัไดม้กีารตดิตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยอย่างสมํา่เสมอ ในกรณีทีบ่ริษทัมเีงนิลงทนุใน

บรษิทัย่อย โดยบรษิทัไดส่้งใหก้รรมการของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบริษทัย่อย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัไดส่้งตวัแทน

เขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั  

- บรษิทัไดม้มีาตรการทีจ่ะใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ลดความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ

ของบริษทั โดยบริษทัมีการจดัต ัง้หน่วยงานดา้นกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองคก์รที่

เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัประกาศใช ้และทาํหนา้ที่ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มูลดา้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของบริษทั

ตลอดจนจดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ทาํหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีการกระทาํที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจตาม

กฎหมายทีก่าํหนด 

 

สว่นที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล  

- บริษทัไดม้กีารจดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระการพจิารณาที่สาํคญั เพื่อให ้

คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจล่วงหนา้ และหากเรื่องใดมรีายละเอยีดเพิม่เตมิในภายหลงั (ถา้ม)ี บริษทัก็จะจดั

ใหม้ขีอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่แจกเป็นเอกสารประกอบการประชมุใหก้บัคณะกรรมการในวนัประชมุ ท ัง้น้ีหากในระหว่างการประชมุมกีาร

ใชข้อ้มลูเพิม่เตมินอกเหนือจากทีเ่ตรียมไวก้็จะใหห้น่วยงานหรือผูท้ีเ่กียวขอ้งจดัทาํขอ้มลูมารองรบัการพจิารณาระหว่างการประชุม 

เพือ่ใหท้นักาลต่อการพจิารณาตดัสนิใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั

คร ัง้ที่ผ่านมา พรอ้มท ัง้เอกสารประกอบการพจิารณาการประชุมใหก้บักรรมการบริษทัทกุคร ัง้ที่มกีารประชุม เพือ่เป็นการใหข้อ้มลู

แก่กรรมการบรษิทัโดยจดัส่งลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

- บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสาํคญั 

รวมถึงขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง และขอ้คดัคา้น (ถา้ม)ี และไดใ้หค้ณะกรรมการบริษทัรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ

ประชุมคร ัง้ถดัไป ซึ่งประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัไดแ้กไ้ขหรือเพิม่เติมเน้ือหาในรายงานการประชุมได ้

อย่างอสิระ 

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานที่เพื่อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ย่างเป็น

สดัส่วน ส่วนในกรณีทีผู่ส้อบบญัชไีดใ้หข้อ้สงัเกตในความไม่สมบูรณข์องเอกสารในการทาํธุรกรรมหน่ึงนัน้ บริษทัจะเร่งดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขและจดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณต่์อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทั

ไดม้ีการปรบันโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองท ัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปจัจุบนัที่มีผลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบัและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   

 

สว่นที่ 5 ระบบการตดิตาม 

- บริษทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจประจาํปีเพือ่ขออนุมตักิบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่าย

บริหารจะรายงานความคืบหนา้และเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบอย่าง

สมํา่เสมอและต่อเน่ือง เพือ่ใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมาย 
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- บริษทักาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจมกีารติดตามผลการปฏบิตังิานรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดอืนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชมุแต่ละระดบัของพนกังานและฝ่ายบริหาร เพือ่รายงานความ

คบืหนา้และดาํเนินการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นไดใ้นระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่บรรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้การตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง

เป็นการลดและกระจายความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นได ้ซึง่บริษทัสามารถปรบัวธิีการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และ

ปจัจยัต่างๆ ทีม่ากระทบต่อเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างเหมาะสม 

- ผูบ้รหิารของบริษทัเป็นผูก้าํหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั ท ัง้น้ีบริษทัมกีารแต่งต ัง้

คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และไดจ้ดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ทาํหนา้ทีใ่นการใหค้วามเชื่อม ัน่ถงึการควบคุมภายในของ

บริษทัอย่างสมํา่เสมอว่า การปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่กาํหนดขึ้นท ัง้ภายในภายนอกองคก์ร และการปฏบิตัิตาม

ระบบการควบคุมภายในที่มอียู่ นอกจากน้ียงัรวมถงึการใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆดา้นการควบคุมภายใน 

โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ท ัง้น้ีจะมกีารรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการ

พจิารณาและรบัทราบความเคลือ่นไหวของการควบคุมภายในอย่างสมํา่เสมอ 

- บรษิทัไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็น

ประจําทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ริหารในการปรบัหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมต่อ

สภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสูงสุด 

- บรษิทัมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพ้จิารณาถงึขอ้บกพร่องทีเ่ป็น

สาระสาํคญัทกุคร ัง้ โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปญัหาทีเ่กดิขึ้นเพือ่แกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทกุเดอืน อกี

ท ัง้ยงัไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและตดิตามผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอ 

- หน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนา้

ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีม่สีาระสาํคญัอย่างต่อเน่ือง เพือ่นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ

ทกุเดอืน  

- ฝ่ายบรหิารของบรษิทัมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถงึสิง่ทีไ่ดท้าํ

การตดัสนิใจดาํเนินการในเรื่องต่างๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึปญัหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต หรือการกระทาํที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ท ัง้น้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

(CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มสีทิธิ์และสามารถขอใหม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้โดยนอกจากฝ่าย

บริหารของบริษทั ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัว่ามี

เหตกุารณ์ทจุริต การปฏบิตัิงานทีฝ่่าฝืนกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะทางการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่องดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  
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10. รายการระหว่างกนั 

 

10.1 รายการระหว่างกนัที่เกดิข้ึนในปี 2554 (โปรดพจิารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพิม่เตมิ) 

บคุคล/ นิตบิคุคลที่

อาจมีความขดัแยง้ 

 ความสมัพนัธ ์  ประเภทรายการ  ลา้นบาท

ปี 2554   

 ความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯถอืหุน้

ทางตรงอยู่รอ้ยละ 24.46 

รายได ้  เป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 

ดเีวลอปเมนท ์ เงนิปนัผลรบั 35.41   

 ค่าใชจ่้าย   

 1. ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่า

สาธารณูปโภค 

44.1 เป็นการเช่าพื้นทีเ่พือ่ดาํเนินธุรกจิโรง

ภาพยนตรแ์ละธุรกจิโบวล์ิง่โดยประกอบดว้ย

สาขาฉะเชงิเทรา สาขาทองหลอ่ สาขาปิย

รมณ ์และสาขาเอสพลานาด ซึง่ไดผ่้านการ

พจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด 

 2. ค่าเช่าอปุกรณ ์ 3.07 เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ 

 ลูกหนี้การคา้ 1.01  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

 ลูกหนี้อืน่  15.79  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

 เงนิมดัจาํ  5.52  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

 เจา้หนี้การคา้ 0.52  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้อืน่ 3.57  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.รชัโยธนิ อเวนิว บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯถอืหุน้ รายได ้   

 ทางตรงอยู่รอ้ยละ 50 เงนิปนัผลรบั 219  เป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 

 และถอืหุน้ทางออ้มผ่านบ ค่าใชจ่้าย   

 มจ. สยามฟิวเจอร ์ ดอกเบี้ยจ่าย 9.03   เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ดเีวลลอปเมน้ท ์(บรษิทัร่วม

ของบรษิทัฯ ) ในอตัรารอ้ย

ละ 12.23 

เจา้หนี้อืน่  0.34  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ
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กองทนุรวมสทิธ ิ บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ รายได ้   

การเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์

ไลฟ์สไตล ์

ทางตรงอยู่รอ้ยละ 33.00 1. รายไดค่้าบรหิารจดัการ

และค่าตอบแทนบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

36.89 เป็นค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซึง่เป็นรายการปกตทิางการคา้และเป็นราคา

ตลาดซึง่ผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  2. รายไดค่้าสาธารณูปโภค 23.74 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคทีบ่รษิทั

ฯ ใหบ้รกิารแก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ซึง่เป็นรายการ

ปกตทิางการคา้และเป็นราคาตลาดซึง่ผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ 

  3. เงนิปนัผลรบั 79.5  เป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 

  ค่าใชจ่้าย   

  1. ค่าเช่าและค่าบรกิาร 125.56 เป็นการเช่าพื้นทีเ่พือ่ดาํเนินธุรกจิโรง

ภาพยนตรแ์ละธุรกจิโบวล์ิง่ภายใตพ้ิ้นทีก่าร

บรหิารจดัการของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ซึง่เป็นรายการ

ปกตทิางการคา้และเป็นราคาตลาดซึง่ผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ 

  2.ค่าสนบัสนุนธุรกจิ 0.81 เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  3.ตน้ทนุค่าโฆษณา 5.46  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้การคา้ 7.44  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้อืน่ 4.43  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เงนิมดัจาํ  3.46  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้การคา้ 9.74  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้อืน่ 0.05  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เงนิรบัลว่งหนา้จากการให ้

เช่าทีด่นิ (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่

หมนุเวยีนอืน่") 

30.2  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เงนิมดัจาํ (รวมอยู่ใน"หนี้

ไม่หมนุเวยีนอืน่") 

120  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    หนี้สนิตามสญัญาเช่า

การเงนิ (รวมอยู่ใน 

"เงนิกูร้ะยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ") 

20.21  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ
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บจ.ไทยทคิเกต็ บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ รายได ้     

เมเจอร ์ ทางตรงอยู่รอ้ยละ 40.00 เงนิปนัผลรบั 6.2  เป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 

  ลูกหนี้การคา้ 0.84 ลูกหนี้ เกดิจากบจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร ์ขายตัว๋

ภาพยนตรใ์หเ้มเจอรฯ์ และยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็

เงนิคนื 

  ลูกหนี้อืน่ 1.16  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    เจา้หนี้อืน่  4.56 เงนิทีบ่รษิทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอทาํคนืในเดอืน

ถดัไป 

บจ.พวีอีาร ์บลูโอ กจิการร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอื

หุน้ทางตรงรอ้ยละ 49.00 

ลูกหนี้อืน่ 29.67 เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

เอนเตอรเ์ทนเมนท ์    

        

บจ.เมเจอร ์กนัตนา  กจิการร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอื รายได ้   

บรอดแคสติ้ง หุน้ทางตรงรอ้ยละ 44.99 1. ค่าบรหิารจดัการ 0.48 เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  2. รายไดค่้าเช่าและบรกิาร 0.68 เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  3. ดอกเบี้ยรบั 0.21  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้การคา้ 0.75  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้อืน่ 0.21  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    เจา้หนี้อืน่ 0.34  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บรษิทั แมคไทย จาํกดั บรษิทัทีคุ่ณวชิา  รายได ้   

 พูลวรลกัษณ ์ถอืหุน้ รอ้ยละ 

100 

ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่า

สาธารณูปโภค 

24.69 เป็นการใหเ้ช่าพื้นทีใ่นอาคารของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยสาขารชัโยธนิ 

สุขมุวทิ รงัสติ สาํโรง และเมโทรโพลสิ เป็น

รายการปกตทิางการคา้ และเป็นราคาตลาด

ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

  ลูกหนี้การคา้ 3.85  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้อืน่  0.74  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 1.82  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้การคา้ 0.21  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้อืน่  0.58  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ
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  เงนิรบัลว่งหนา้จากการใหเ้ช่า

ทีด่นิ (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่

หมนุเวยีนอืน่") 

18.6  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    เงนิมดัจาํ (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่

หมนุเวยีนอืน่") 

5.24  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.เวลแอด บรษิทัทีคุ่ณวชิา และคุณภารด ี

พูลวรลกัษณ ์ถอืหุน้ร่วมกนั 

ค่าบรกิารทีป่รกึษา 23.4 เป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารโครงการ อตัรา

เดอืนละ 1.95 ลา้นบาท โดยมอีายุของ

สญัญา เริ่มต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ไดผ่้านการ

พจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาทีต่กลงกนัตามที่

กาํหนดในสญัญา  เป็นการคดิ

ค่าตอบแทนอยู่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 1 ของ

รายได ้ซึง่ตํา่กวา่เมือ่เทยีบกบัประธาน

บรหิารของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอืวา่ตํา่กวา่ 

ท ัง้นี้คุณวชิาไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอืน่ใด 

  

    

บจ.เวล ซนีีเพลก็ซ ์ บรษิทัทีบ่ดิา รายได ้   

 คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์     ถอื

หุน้ 

1. รายไดค่้าบรหิารจดัการ 4.8 รายไดค่้าบรหิารงานอตัราเดอืนละ 4 แสน

บาท เป็นค่าบรหิารศูนยข์องสาขาป่ินเกลา้

ในส่วนของบดิาคุณวชิา เป็นรายการปกติ

ทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซึง่ผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

  ค่าใชจ่้าย   

  ค่าเช่าอปุกรณ ์ 21.6 ค่าเช่าอปุกรณอ์ตัราเดอืนละ 1.8 ลา้นบาท 

เป็นการเช่าอปุกรณโ์รงภาพยนตรจ์าํนวน 

8 โรง โดยมอีายุของสญัญา 15 ปี  เริ่ม

ต ัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2545 ถงึวนัที ่

31 มกราคม 2560  ซึง่ไดผ่้านการ

พจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด เทยีบได ้

กบัราคาอปุกรณโ์ดยรวมของโรง

ภาพยนตรท์ ัง้หมดของเซน็ทรลั สาขาป่ิน

เกลา้ ซึง่มโีรงภาพยนตร ์อจีวี ี

    เงนิมดัจาํ 2.5  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ
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หจก.เวล  บรษิทัทีบ่ดิา ค่าใชจ่้าย   

เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์     ถอื

หุน้ 

1. ค่าเช่าพื้นที ่ค่าบรกิาร 

และค่าสาธารณูปโภค 

29.72 เป็นการเช่าพื้นทีแ่ละบรกิารส่วนกลางเพือ่

ดาํเนินธุรกจิโรงภาพยนตรส์าขาป่ินเกลา้ 

โดยมค่ีาเช่า 800 บาทต่อเดอืนต่อ ตร.ม. 

โดยมอีายุของสญัญา 15 ปี  เริ่มต ัง้แต่

วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2545 ถงึวนัที ่31 

มกราคม 2560  ซึง่ไดผ่้านการพจิารณา

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ เป็นราคาตลาดของเซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 

  ลูกหนี้อืน่ 1.47  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เงนิมดัจาํคา้งรบั 2.5  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

  เจา้หนี้การคา้ 0.7  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    เจา้หนี้อืน่ 1.83  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.เพชรป่ินเกลา้ บรษิทัที ่ ค่าใชจ่้าย     

 คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์     

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

1. ค่าเช่าพื้นที ่ค่าบรกิาร 

และค่าสาธารณูปโภค 

18.71 เป็นค่าสทิธกิารเช่าโครงการเมเจอรซ์นีี

เพลก็ซ ์(ป่ินเกลา้) ซึง่ไดผ่้านการ

พจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาดของ

เซน็ทรลั สาขาป่ินเกลา้ 

  2. ค่าใชจ่้ายอืน่ 4.62  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    เจา้หนี้การคา้ 0.58  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บจ. รชัโยธนิ อเวนิว  บรษิทัทีบ่รษิทัถอืหุน้ ค่าใชจ่้าย     

แมเนจเมนท ์ ทางออ้มผ่านบมจ.สยามฟิว

เจอรด์เีวลอปเมนท ์รอ้ยละ 

12.23  และถอืหุน้ทางออ้ม

ผ่าน บจ.รชัโยธนิ อเวนิว รอ้ย

ละ 49.96 

1.ค่าสาธารณูปโภค 1.18 เป็นค่าบรกิารสาธารณูปโภคสาํหรบัการ

เช่าพื้นทีเ่พือ่สาํหรบัสาํนกังานของบรษิทั

ฯ ในบรเิวณรชัโยธนิ อเวนิว ซึง่ไดผ่้าน

การพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด 

  2.ดอกเบี้ยจ่าย 0.64  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

    ลูกหนี้อืน่  8.5  เป็นรายการทีเ่กดิการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

บจ.พวีอีาร ์ลมิเิตด็ บรษิทัทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรง

รอ้ยละ 9.87% 

รายได ้     

  เงนิปนัผลรบั 7.59  เป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 

 

10.2 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัประเภทค่าบรหิารงานเป็นรายการทีม่ลีกัษณะตามปกตธุิรกิจท ัว่ไป และมนีโยบายการทาํรายการระหว่าง

กนัเป็นไปตามสญัญา 

รายการระหวา่งกนัทกุรายการจะผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ความโปร่งใสในการดาํเนินการ 
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10.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นนัน้เป็นความจาํเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ของบรษิทัฯ โดยผูต้รวจสอบบญัชมีคีวามเหน็วา่ รายการทีเ่กดิขึ้นระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยตามทีป่รากฏในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงนิเป็นรายการทีเ่กดิขึ้นตามปกตธุิรกจิ  

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย กบับริษทัย่อยและ/หรือบริษทัที่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่เป็นรายการจาํเป็นตามปกตธุิรกจิท ัว่ไป และเป็นราคาทีเ่หมาะสม  

 

10.4 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

เพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในกรณีทีม่รีายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในอนาคต ทางบริษทัฯ จะจดัใหม้ี

การทาํสญัญาเพือ่กาํหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักลา่วใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และในกรณีที่มรีายการระหว่างกนัทีม่สีาระสาํคญั บริษทัฯ จะจดัใหผ่้านที่ประชุมคณะกรรมการที่มี

กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพือ่ดูแลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมนีโยบายการกาํหนดราคาที่เหมาะสม 

โดยกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไมม่สีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักลา่ว 

 

10.5 รายการระหว่างกนัในอนาคต 

นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นในปจัจุบนัต่อไปในอนาคต โดยจะมกีารกาํหนดเงือ่นไขต่างๆ ให ้

เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึ้นกบับคุคลภายนอก ท ัง้น้ี บริษทั 

จะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ หรือผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็ถงึความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการดว้ย 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํส ัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัิ

ตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยส์นิที่สาํคญัของบริษทัฯ หรือ

บรษิทัย่อยตามมาตรฐานบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

บริษทัฯ มนีโยบายที่จะไม่ใหกู้ย้ืมหรือคํา้ประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ท ัง้น้ีหากมรีายการระหว่างกนัของ

บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเกิดขึ้นกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนไดส่้วนเสีย หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นอนาคต บริษทัฯ จะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะไดใ้ห ้

ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี ท ัง้น้ีบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
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11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

  รายงานของผูส้อบบญัชีงวดปี 2554 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล จากบริษทั ไพรซ้      

วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดใ้หค้วามเหน็ว่าขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและ   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้   

เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัที่แนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่น้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2554 ของบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นจากสาํนกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้ ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงือ่นไขตาม

รายงานลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองท ัว่ไป ซึ่งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบตัิงานเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อม ัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่          

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการท ัง้ที่เป็นจาํนวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ       

การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่ิจการใชแ้ละประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงนิที่เป็นสาระสาํคญั ซึ่งผูบ้ริหาร

เป็นผูจ้ดัทาํขึ้น ตลอดจนการประเมนิถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชื่อว่าการ

ตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรุปทีเ่ป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ

บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแส

เงนิสดเฉพาะบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะ

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป 

 

รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่)ี 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏใน

รายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายทีเ่หมาะสม

และถอืปฏบิตัิอย่างสมํา่เสมอ  และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัทาํ รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลู

สาํคญัอย่างพอเพยีงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้แีละดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในที่

มปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซ้ึง่

ทรพัยส์นิ และเพือ่ใหท้ราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิทจุรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั 
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ในการน้ีคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็น

ผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน รวมท ัง้ใหค้วามเหน็ถงึรายงานทีเ่กี่ยวโยง หรือ

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์นั ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกบัเรื่องน้ีปรากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มคีวามเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

และสามารถสรา้งความเชื่อม ัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2554 

11.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดลุ 2553 2554

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 202,163,428       460,800,247       

เงนิลงทนุช ัว่คราว 48,526,268         50,595,828         

ลูกหนี้การคา้และลูกหน้ีอืน่ 967,073,390       1,090,004,044     

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -                  -                  

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 134,615,650       153,850,831       

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 10,772,709         17,799,723         

ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ทีถ่งึกาํหนดภายในหนึ่งปี 35,105,240         34,657,257         

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 157,172,079       184,660,948       

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 1,555,428,764     1,992,368,878     

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 278,094,853       177,457,846       

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 5,921,874          5,989,137          

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,470,237         12,381,352         

ลูกหนี้ตามสญัญาระยะยาว 55,867,666         38,788,773         

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ -                  -                  

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - สุทธิ 2,205,262,747     1,977,166,901     

สว่นไดเ้สยีในกจิการร่วมคา้ 61,248,911         113,228,869       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บคุคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 14,288,197         10,695,183         

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์- สุทธิ 5,406,004,733     5,180,795,378     

ค่าความนิยม - สุทธิ 338,408,261       342,112,936       

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 418,346,511       424,759,957       

ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ระยะยาว 589,982,152       555,324,895       

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน่ 81,058,120         156,765,502       

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,464,954,262     8,995,466,729     

รวมสนิทรพัย์ 11,020,383,026    10,987,835,607    
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งบดลุ 2553 2554

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หน้ีสนิหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 497,380,063       473,121,537       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 1,177,589,125     1,260,879,916     

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  158,703,618       1,546,393,362     

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -                  -                  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 64,252,757         82,854,356         

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 117,812,831       142,112,152       

รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 2,015,738,394     3,505,361,323     

หน้ีสนิไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,434,191,175     967,003,723       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 440,126,829       -                  

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน -                  16,532,500         

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 456,814,938       442,522,322       

รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวียน 3,331,132,942     1,426,058,545     

รวมหน้ีสนิ 5,346,871,336     4,931,419,868     

งบดลุ 2553 2554

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 906,000,000 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 906,000,000       906,000,000       

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้เต็มมลูค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 881,897,219 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 881,897,219       881,897,219       

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 3,839,673,605     3,839,673,605     

สว่นเกนิทนุ - หุน้ทนุซื้อคืน -                  288,424,625       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 90,600,000         90,600,000         

   สาํรองเพือ่หุน้ทนุซื้อคืน 267,920,095       -                  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 780,529,813       928,699,746       

หกั หุน้ทนุซื้อคืน (267,920,095)       -                  

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (56,289,327)        (129,755,466)       

รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 5,536,411,310     5,899,539,729     

สว่นไดเ้สยีท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 137,100,380       156,876,010       

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,673,511,690     6,056,415,739     

รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,170,891,753     6,529,537,276     
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งบกาํไรขาดทนุ 2553 2554

รายได ้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,476,388,018 5,083,484,304

รายไดจ้ากการขาย 1,544,695,770 1,664,643,522

รวมรายได ้ 6,021,083,788 6,748,127,826

ตน้ทนุ

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (2,996,908,059) (3,471,589,976)

ตน้ทนุขาย (947,602,108) (945,867,710)

รวมตน้ทนุ (3,944,510,167) (4,417,457,686)

กาํไรขัน้ตน้ 2,076,573,621 2,330,670,140

รายไดอ้ืน่ 142,843,453 137,918,693

ค่าใชจ่้ายในการขาย (389,593,933) (450,757,771)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,117,249,481) (1,066,217,273)

ตน้ทนุทางการเงนิ (138,411,197) (144,035,424)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 328,288,516 212,332,032

กาํไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 902,450,979 1,019,910,397

ภาษเีงนิได ้ (125,644,223) (217,598,173)

กาํไรสาํหรบัปี 776,806,756 802,312,224

448,518,240 589,980,192

การแบ่งปนักาํไร 7% 9%

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 761,988,752 781,670,903

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 14,818,004 20,641,321

776,806,756 802,312,224

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 0.91 0.90

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.91 0.90

งบกระแสเงนิสด 2553 2554

เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,504,591,878 1,401,916,398

เงนิสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ (1,176,636,377) (263,997,597)

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (657,807,607) (879,281,982)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (329,852,106) 258,636,819

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 532,015,534 202,163,428

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 202,163,428 460,800,247
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11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

11.2.1 ภาพรวมของบรษิทั 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดาํเนินธุรกิจหลกัใน 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ          

โรงภาพยนตร ์กลุ่มธุรกิจโบวล์ิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ กลุ่มธุรกิจพื้นที่ใหเ้ช่าและบริการ กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา และ   

กลุม่ธุรกจิจดัจาํหน่ายวซีดี ีดวีดี ีบลูเรย ์และลขิสทิธิ์ภาพยนตร ์

จากการเพิม่สาขาในปี 2554 อกีจาํนวน 4 สาขา ประกอบกบักระบวนการบริหารสนิทรพัยใ์หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทาํให ้

ณ วนัสิ้นปี 2554 บริษทัฯบริหารโรงภาพยนตรอ์ยู่ท ัง้หมด 383 โรง ใหบ้ริการไดก้ว่า 93,800 ที่น ัง่ โบวล์ิ่ง 480 เลน หอ้งคารา     

โอเกะ 324 หอ้ง และ ลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหมอ่กี 2 แห่ง และพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมท ัง้สิ้น 54,507 ตารางเมตร 

สาํหรบักลุ่มธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรน์ ัน้ จากการที่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการจดัการเมื่อปี 2552 เพื่อให ้   

การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัจาํหน่ายภาพยนตรท์ี่สมบูรณ์ขึ้น ตัง้แต่การนําภาพยนตรเ์ขา้      

โรงภาพยนตร ์ไปจนถงึการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นรูปแบบของ วซีดีี ดีวดี ีบลูเรย ์ท ัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของ บมจ. 

เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์(MPIC) ตลอดจนการจดทะเบยีนจดัต ัง้ บริษทั เอม็ เตอรต์ี้ ไนน ์จาํกดั (M39) ซึง่เป็นบริษทั

สรา้งภาพยนตรไ์ทยขึ้นภายใต ้MPIC ดว้ยนัน้ ทาํใหเ้กดิบูรณาการทางธุรกจิทีค่่อนขา้งสมบูรณ ์ไมเ่พยีงแต่ทาํใหท้ ัง้ผลประกอบการ

ของ MPIC แขง็แกร่งขึ้น แต่ยงัช่วยเพิม่ความสามารถในการทาํกาํไรใหก้บัสายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร ์   

อกีดว้ย 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัทีบ่ริษทัฯ ดาํเนินการแลว้ เพือ่ใหบ้ริษทัฯเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิทีค่รบวงจร บริษทัฯยงัถอื

หุน้ในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ บมจ. สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์ที่พฒันาพื้นที่ใหเ้ช่าในรูปแบบศูนยก์ารคา้ชุมชนขนาดเลก็ถงึขนาด

กลาง บมจ. แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอ็กซพ์เีรียนซ ์(CAWOW) ผูใ้หบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายเชิงสนัทนาการ และ บจ.ไทยทกิเก็ต 

เมเจอร ์ทีใ่หบ้ริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผ่านทางระบบ Online Real-time นอกจากน้ี ในปี 

2553 บริษทัยงัไดร่้วมทนุจดัต ัง้ บจ.เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นอกีเพือ่ดาํเนินธุรกิจเคเบิ้ลทวี ีออกอากาศภาพยนตร ์และ

รายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ยวกบัภาพยนตรอ์กีดว้ย ท ัง้น้ีเพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจ และใหเ้กดิการชมภาพยนตรม์ากขึ้น 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดล้งทุนใน กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์ (MJLF) อีกดว้ย  

ในเดอืนมถินุายน 2550 บริษทัฯไดต้ ัง้กองทุน MJLF ขึ้นเพือ่ระดมทุนในการเขา้ลงทุนในสทิธิการเช่าที่ดนิและอาคารในโครงการ

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธินและ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ รวมมลูค่า 2,300 ลา้นบาท บริษทัฯถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33 ของ

กองทนุดงักล่าว ท ัง้น้ี กาํไรทีไ่ดม้าจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ บริษทัฯไดน้าํไปลงทนุในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนน

รตันาธิเบศร ์ต่อมาในปลายปี 2553 MJLF ยงัไดเ้ขา้ลงทนุในสทิธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้ซูซูกิ อเวนิว รชัโยธิน โดยทนุจด

ทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ไดเ้พิม่ขึ้นเป็น 3,300 ลา้นบาท และบริษทัยงัไดล้งทนุเพิม่และรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้อยู่ที่

รอ้ยละ 33 เท่าเดมิ   

สาํหรบัการลงทนุในต่างประเทศ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้ใน บจ.พวีอีาร ์(PVR) ซึง่เป็นบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยข์องอนิเดยี เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํรายหน่ึงของประเทศอนิเดยี พวีอีารเ์ป็นผูบ้กุเบกิการสรา้งเครือข่าย

โรงภาพยนตรใ์นรูปแบบมลัตเิพลก็ซร์ายแรกในประเทศอนิเดยีต ัง้แต่ปี 2540 ปจัจบุนัเครือข่ายของพวีอีาร ์ประกอบดว้ย 162 โรง

ภาพยนตร ์37 สาขาในประเทศอนิเดยี ท ัง้น้ีความสมัพนัธเ์ชงิธุรกจิกบั PVR เริ่มตน้ขึ้นต ัง้แต่ปี 2551 ซึง่เป็นปีทีบ่ริษทัฯ ไดร่้วมทนุ

กบั PVR จดัต ัง้ บจ.พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์(PVR blu-O) ขึ้นเพือ่ประกอบธุรกิจโบวล์ิง่ในประเทศอนิเดยี ธุรกิจโบวล์ิง่

เป็นธุรกจิเสรมิทีด่ ีทาํให ้PVR เป็นมากกวา่ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์แต่ยงัมธุีรกจิบนัเทงิแนวไลฟ์สไตลเ์สรมิดว้ย ธุรกจิโบวล์ิง่

แนวบนัเทงิน้ีไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้ริโภคในเมอืงนิวเดล ีซึ่งเป็นที่ต ัง้ของสาขาแรก ดงันัน้ PVR blu-O จงึแผนมีจ่ะ
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ขยายสาขาเพิม่ขึ้นอกีมากในเมอืงใหญ่ของประเทศอนิเดยี การขยายฐานไปยงัตลาดอนิเดยีน้ีถอืเป็นโอกาสทองสาํหรบับริษทัฯ ใน

การเตบิโตในต่างแดน ในตลาดทีม่ศีกัยภาพสูง และใหญ่กวา่ประเทศไทยหลายเท่าตวั 

 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2554 

ในปี 2554 บริษทัฯ มรีายไดร้วมท ัง้สิ้น 6,748 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2553 จาํนวน 727 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12 

ซึง่ถอืว่าเป็นอตัราการเติบโตที่ดขีึ้นอย่างเหน็ไดช้ดัเมือ่เทยีบอตัราการเติบโตในปีก่อนหนา้ เหตุผลหลกัๆ คือ รายไดข้องธุรกิจโรง

ภาพยนตร ์เพิม่ขึ้นจากภาพยนตรท์ีม่รีายไดสู้งในปีน้ี  ไดแ้ก่ภาพยนตรต่์างประเทศเรื่อง Transformer 3, Harry Potter and the 

Deathly Hallows  Part 2 , Fast Five, Twilight 4,  Pirates of Caribbean 4, Mission Impossible 4 และภาพยนตรไ์ทย

เรื่อง พระนเรศวร 3, พระนเรศวร 4, ลดัดาแลนด,์ สุดเขตสเลดเป็ด ยอดขายบตัรชมภาพยนตรป์รบัตวัสูงขึ้นรอ้ยละ 21 ในขณะที่

ไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัทีเ่กดิขึ้นในไตรมาสที ่4 

สาํหรบัธุรกจิโรงภาพยนตร ์บรษิทัไดเ้ช่าเครื่องฉายดจิติอล จาํนวนรวมท ัง้หมด 118 เครื่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

ท ัง้น้ีเครื่องฉายดงักลา่วไดท้ยอยเช่าเครื่องดจิติอลดงักล่าวต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2554 เป็นตน้มา เพือ่รองรบัระบบภาพและเสยีง

ทีม่คุีณภาพมากขึ้น ทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการรายไดใ้หเ้พิม่สูงขึ้นจากการฉายภาพยนตรด์ว้ยระบบดจิติอลในรูปแบบ 2D 

และ 3D รวมถงึการเปิดฉายภายพนตรใ์นระบบ 4Dx ซึง่มแีห่งเดยีวทีโ่รงภาพยนตรใ์นสาขาพารากอนตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2554 

ดว้ยระบบการพฒันาคุณภาพของภาพและเสยีงในระบบดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดการตอบรบัจากลูกคา้อย่างเหน็ไดช้ดั ผลที่ไดท้าํให ้

จาํนวนลูกคา้เพิม่สูงขึ้นรวมถงึราคาต ัว๋ทีเ่พิม่ขึ้น 

ประกอบกบัการทีบ่ริษทัไดท้าํการตลาดเพือ่จดัเก็บระบบฐานขอ้มลูขอลูกคา้ดว้ยการออกบตัร M Gen ทาํใหบ้ริษทัมี

ฐานขอ้มลูของลูกคา้ ก่อใหเ้กดิประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการจดัทาํรายการส่งเสริมการขายใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย 

นัน่หมายความว่าบริษทัสามารถดาํเนินการสือ่สารกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดม้ากขึ้น ส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์

มากขึ้นและอย่างต่อเน่ือง 

สาํหรบัตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายท ัง้หมดในปี 2554 มมีลูค่า 4,417 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จาํนวน 473 

ลา้นบาทหรือประมาณรอ้ยละ 16  มาจากตน้ทนุภาพยนตรท์ีสู่งขึ้นเน่ืองจากตน้ทนุ Film Hire ของภาพยนตรเ์รื่อง พระนเรศวร

ภาค 3, 4  Captain America, MI 4, Piarate4, Transformer 3, Fast Five และHarry Potter7.2 ซึง่มตีน้ทนุ Film Hire 

เฉลีย่อยู่ระดบัที่ 52% - 55% อย่างไรก็ตาม บริษทัสามารถบริหารสดัส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการเมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร ใหอ้ยู่ระดบัทีสู่งขึ้นเพยีงเลก็นอ้ยประมาณ 1% (ปี 2554 : 68%, ปี 2553 : 67%) 

ส่วนค่าใชจ่้ายรวมท ัง้สิ้นในปี 2554 มมีลูค่า 1,517 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นเพยีงเลก็นอ้ยจากปี 2553 กล่าวคือรอ้ยละ 0.7 

ในขณะที่รายไดม้กีารเติบโตในอตัราที่สูงมาก ท ัง้น้ีบริษทัไดด้าํเนินนโยบายการบริหารตน้ทนุและค่าใชจ่้ายอย่างมปีระสทิธิภาพใน

ทุกๆ ดา้น แมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากค่าใชจ่้ายคงที่หรือพเิศษที่เกิดจากภาวะอุทกภยั จะเหน็ไดจ้ากบริษทัสามารถบริหารสดัส่วน

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม ใหอ้ยู่ในระดบัทีล่ดลงประมาณ 3% (ปี 2554: 22%, ปี 2553: 25%) 

 สาํหรบักาํไรสุทธใินปี 2554 อยู่ที ่782 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2553 เพยีงรอ้ยละ 3 เหตผุลหลกัๆ คือ เกิดผลกระทบ

จากภาวะอทุกภยัในไตรมาสที ่4 ทาํใหร้ายไดห้ลกัของบรษิทั ท ัง้รายไดจ้ากธุรกจิโรงภาพยนตร ์รายไดจ้ากธุรกจิโฆษณา รายไดจ้าก

พื้นทีเ่ช่าและบรกิาร รายไดจ้ากโบวล์ลิง่ มกีารเตบิโตขึ้นลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน จงึส่งผลกระทบใหก้าํไรของบริษทัในไตรมาสที ่4 

ลดลง ประกอบกบัในไตรมาส 4 ปี 2553 MJLF ไดร้ะดมทนุเพิม่เพือ่เขา้ลงทนุในสทิธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้ซูซูกิ อเวนิว รชั

โยธิน จงึทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายสทิธิดงักล่าวที่ บจ.รชัโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นบริษทัร่วม ส่งผลใหส่้วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมสูงขึ้นกวา่ปกต ิ 
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ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ สิ้นปี 2554 

 

สนิทรพัย ์

บริษทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิ้นปี 2554 มลูค่า 10,988 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 จาํนวน 32 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 0.3 เกดิจาก บรษิทัมเีงนิสดและลูกหน้ีเพิม่ขึ้นเน่ืองจากการขายหุน้สามญัซื้อคนืและรายไดค่้าโฆษณาทีเ่พิม่ขึ้น ประกอบกบั

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพิม่ขึ้นในปี 2553 เน่ืองจากการรบัรูก้าํไรจากการขายสทิธกิารเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  

สาํหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดนัน้ ณ สิ้นปี 2554 มอียู่จาํนวน 461 ลา้นบาท กระแสเงนิสดสุทธิที่ไดจ้าก

กิจกรรมดาํเนินงานรวมท ัง้สิ้นจาํนวน 1,402 ลา้นบาท ส่วนเงนิสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 264 ลา้นบาท ในขณะที่มเีงนิสด

สุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิอยู่ที ่879 ลา้นบาท  

 

หน้ีสนิ 

ในงบการเงนิรวมประจาํปี 2554 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมหีน้ีสินรวมจาํนวนประมาณ 4,932 ลา้นบาท    

เมือ่เปรียบเทยีบกบังบการเงนิรวมประจาํปี 2553 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ซึ่งบริษทัมหีน้ีสนิจาํนวนประมาณ 5,347 ลา้นบาท 

บริษทัมหีน้ีสนิลดลงจาํนวนประมาณ 416 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 7.8 โดยหน้ีสนิรวมที่ลดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก บริษทั

ไดร้บัชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัท ัง้จาํนวนประมาณ 440 ลา้นบาท 

 

สภาพคลอ่งและความสามารถในการทาํกาํไร 

สภาพคล่องของบริษทัฯ ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็น 0.57 เท่า เมือ่เทยีบกบั ณ สิ้นปี 2553 เท่ากบั 0.77 เท่า ท ัง้น้ีเกิดจาก

บรษิทัมภีาระหน้ีสนิ (หุน้กู)้ ซึง่จะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดอืนมถินุายน 2555 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท  

ความสามารถในการทาํกาํไรลดลงจากปี 2553 เพยีงเลก็นอ้ยประมาณรอ้ยละ 1 แต่ถา้พจิารณากาํไรจากการประกอบ

ธุรกจิหลกัโดยไมร่วมรายไดส่้วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ บรษิทัจะมอีตัรส่วนของกาํไรสุทธิต่อรายได ้

รวมสูงขึ้นรอ้ยละ 2 (ปี 2554: 9%, ปี 2553: 7%) 

 

11.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่3760 และนายบญุเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่5339 แห่งสาํนกังานบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ 

คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนของผูส้อบบญัช ีในปี 2554 จากบรษิทัฯ เป็นเงนิ จาํนวน 6,100,000 บาท 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)          12. ขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

12. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที่ 3 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 

สว่นที่  3  

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 

 

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักลา่ว

ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ืน่สาํคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพือ่ใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระสาํคญัท ัง้ของบริษทั

และบรษิทัย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูล

การประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึ

ขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมท ัง้การกระทาํที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารท ัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่ริษทัไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมาย

ใหน้างสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุขถาวร เป็นผูล้งลายมือชื่อกํากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาว

กฤตญิาณฏัฐ เตชะสุขถาวร กาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

     ชื่อ – สกลุ         ตาํแหน่ง       ลายมอืชื่อ 

   

 

1. นางภารด ี พลูวรลกัษณ ์    กรรมการ   ……………………………………………………………… 

 

 

2. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์     กรรมการ   ……………………………………………………………… 

 

     ชื่อ – สกลุ         ตาํแหน่ง       ลายมอืชื่อ 

    

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ นางสาวกฤตญิาณฏัฐ เตชะสุขถาวร    ผูอ้าํนวยการ      ……………………………………………………………… 

                ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

   

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิทั 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมใจนึก 

เองตระกูล 

 

ประธานกรรมการ /กรรมการ

อสิระ 

 

67 ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ รฐัประศาสนศาสตร ์

ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ปรญิญาตร ีคณะศิลปศาสตร ์Upsala College, New 

Jersey ,USA 

-ไมม่-ี 2547-ปจัจบุนั

2543-2547 

 

2540-2543 

ประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวง 

การคลงั 

อธบิด ีกรมศุลกากร 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

กระทรวงการคลงั 

 

กระทรวงการคลงั 

RCP - Role of 

the Chairman 

Program 

นายวชิา 

พลูวรลกัษณ ์

 

กรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

48 ปรญิญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA 

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

35.00 2541-ปจัจบุนั 

 

2546-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบรหิาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

บมจ.แคลฟิอรเ์นีย ฟิตเนส 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นางภารด ี

พลูวรลกัษณ ์

 

กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

 

48 ปรญิญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA  

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

3.46 2541-ปจัจบุนั กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   -ไมม่-ี 

นายวรีวฒัน ์ 

องคว์าสฏิฐ ์

 

กรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 

 

41 ปรญิญาโท MBA 

Boston University, USA 

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

1.02 2545-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

บจ.แคลฟิอรเ์นีย ฟิตเนส 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายวชิยั 

พลูวรลกัษณ ์

 

กรรมการ /  

กรรมการอสิระ 

49 - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม ่รุ่นที ่10 คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- สู่ความเป็นนายทีส่มบูรณแ์บบ รุ่น 4 สถาบนัการบรหิาร

และจติวทิยา 

- CEO Development Institute  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิทั รุ่นที ่

8 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

(หลกัสูตร วตท.) รุ่นที ่1 

0.47 2548 - ปจัจบุนั 

2546-2547 

 

2545-2547 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นายอรรถสทิธิ์  

ดาํรงรตัน ์

กรรมการ /  

กรรมการอสิระ 

47 ปรญิญาโท คณะศิลปศาสตร ์สาขารฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

-ไมม่-ี พ.ย. 50 -

ปจัจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

 

 

-ไมม่-ี 

นายธนกร   

ปลุเิวคนิทร ์

 

 

กรรมการ /           

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

55 ปรญิญาโท  MBA 

United State International University, USA 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

0.09 2546-ปจัจบุนั 

2538-2546 

กรรมการ 

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ธุรกจิ

ฟิลม์ภาพยนตร ์

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ DAP - Directors 

Accreditation 

Program 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายชยั   

จรุงธนาภบิาล 

 

กรรมการอสิระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

57 ปรญิญาโท บญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

0.08 2545-ปจัจบุนั 

 

2546-ปจัจบุนั 

2523-2540 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่

การเงนิ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

กลุม่ บมจ.ไมเนอร ์ฟู้ด 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นายวลัลภ   

ตัง้ตรงจติร 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

61 ปรญิญาโท  MBA   มหาวทิยาลยัแชป้แมน, USA 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Sandiego University , USA 

0.02 2545-ปจัจบุนั 

 

2538-2540 

กรรมการอสิระ และกรรมการ

ตรวจสอบ Co-ordinator 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

บจ.รเีจนซี่ 

FSD - Financial 

Statement for 

Director 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

FND - Finance 

for Non – 

Finance 

Directors 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายนฤนาท  

รตันะกนก 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

56 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัดทีรอยต ์สหรฐัอเมรกิา 

-ไมม่-ี 2549-ปจัจบุนั 

2530 - 2540 

2527 - 2530 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

บงล. จเีอฟ จาํกดั (มหาชน) 

บงล. ซติี้คอรป์ จาํกดั 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

FSD - Financial 

Statement for 

Director 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นางสาวกฤตญิาณฏัฐ 

เตชะสุขถาวร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ 

48 

 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

-ไมม่-ี พ.ค.2553 - 

ปจัจบุนั 

พ.ค.2553 - 

ปจัจบุนั 

ม.ีค.2552 - 

ปจัจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ไทยทคิเก็ตเมเจอร ์จาํกดั 

 

บรษิทั เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

จาํกดั (มหาชน) 

-ไมม่-ี 

นางจนิดา  

วรรธนะหทยั 

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

สายงานบรหิารพื้นทีเ่ช่า  

47 ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

0.03 2539-ปจัจบุนั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สาย

งานบรหิารพื้นทีเ่ช่า 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

-ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program)     (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายเชษฐ มงัคโลดม รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ฝ่ายสือ่โฆษณา 

54 MBA Business Administration - California State 

Polytechnic University, Pomona 

BA - Accounting - Ramkhamhaeng University 

-ไมม่-ี ม.ีค. 2552 - 

ปจัจบุนั 

ม.ค. 2546 – 

พ.ย.2551 

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ฝ่าย

สือ่โฆษณา 

Managing Director 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

จาํกดั (มหาชน) 

Virgin BEC-Tero Radio 

(Thailand) Ltd., Bangkok 

Certificate in 

Computer 

Programming - 

Woodbury 

University 

 

 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

  

รายชื่อ  

บริษทั บริษทัยอ่ย 

เมเจอร์ เมเจอร์ เมเจอร์ เมเจอร์ อุดร  สยาม เชยีงใหม ่ รชัโยธิน รชัโยธิน เมเจอร ์โบวล์ รชัโยธิน ไอ 

ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ซนีีแอด พรอพเพอรต์ี้ เซอรว์สิ ไฟวส์ตาร ์ ซนีีเพลก็ซ ์ ซนีีเพลก็ซ ์ เรียลตี้ ซนีีมา่ กรุป้ แมเนจเมนท ์  แมกซ ์

คุณสมใจนึก เองตระกูล /     x            

คุณวชิา พูลวรลกัษณ ์ /     // / / / / / / / / / / / 

คุณภารด ีพูลวรลกัษณ ์ /     // / / / / / / / / / / / 

คุณวรีวฒัน์ องคว์าสิฏฐ ์ /     //    / / / / / / / / 

คุณธนกร ปุลเิวคนิทร ์ /     // / / / / / / / / / / / 

คุณอรรถสิทธิ์ ดาํรงรตัน์ /            

คุณวชิยั พูลวรลกัษณ ์ /            

คุณชยั จรุงธนาภิบาล /            

คุณวลัลภ ตัง้ตรงจติร /            

คุณนฤนาท  รตันะกนก /            

ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ** /            

คุณกติกิร พุม่สวา่ง    / /      /   

คุณทศพร องัสุวรงัษี     / / / / / / / / 

คุณอรชยั ปุณณะนิธิ     /        

คุณพรชยั อึ้งธนไพศาล     /        



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

 

รายชื่อ 

บริษทัยอ่ย 

แปซิฟิค 

มารเ์กต็ติ้ง 

อจีวี ี

เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อจีวี ี 

เอก็ซิบชิ ัน่ 

อจีวี ี 

ไฟวส์ตาร ์

เอน็เตอรเ์ทน โกลเดน้  

วลิเลจ เอก็ซิบชิ ัน่ 

คุณวชิา พูลวรลกัษณ ์  /     

คุณธนกร ปุลเิวคนิทร ์  / / / / / 

คุณวชิยั พูลวรลกัษณ ์   x x x x 

คุณฉัฐภูม ิขนัตวิริิยะ  /     

คุณกติกิร พุม่สวา่ง  / / / / 

คุณนุสรา ปิ่นแกว้  / / / / 

คุณอนงค ์สุขวรรณ  /    

คุณกฤตญิาณฏัฐ เตชะสุขถาวร  / / / / 

 

หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 

 / กรรมการ 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

เอกสารแนบ 3  

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)    

 

วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบั 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environment Measure) 

   องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมโีครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มที่ดซ่ึีงเป็นรากฐานที่สาํคญัของ

การเตบิโตเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร และระบบการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิผล  ดงันั้น จึงมคีวามจาํเป็นที่ตอ้งสรา้งสภาวะ

หรือปัจจยัตา่งๆ ซ่ึงเอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามที่บริษัทมุง่หวงั เป็นการสรา้งบรรยากาศการควบคุมเพ่ือ

สง่เสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนักถึงความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เชน่ การที่ ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัตอ่ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การจดัการโครงสรา้งขององคก์รอยา่งเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที่อยา่ง

ชดัเจน การมนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิที่ เป็นลายลกัษณอ์กัษร การที่ ฝ่ายบริหารและบุคคลากรในองคก์รใหค้วามสาํคญัตอ่

การควบคุมภายใน เป็นตน้  

         

 

1.1  คณะกรรมการไดดู้แลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตังิานของพนักงาน ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่ 

  คณะกรรมการไดม้กีารกาํกบัดูแลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจาํทุกปี 

(Annual operation plan) โดยแตล่ะหน่วยธุรกจิจะนําเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแตล่ะปีที่สอดคลอ้งกบั 

Mission และ Vision ของบริษทัใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนักงานแตล่ะหน่วยงานทราบและ

นําไปปฏิบตัิใหบ้รรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักลา่วทางบริษัทจดัใหม้กีาร

ติดตามผลเดือนละครั้ง เพ่ือรายงานความคืบหนา้และปัญหาที่ เกิดข้ึนรวมถึงการแกไ้ข อกีท ัง้ยงัมกีารปรับเปลี่ยนแผนการ

ดาํเนินธุรกิจในชว่งระหวา่งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเร่ืองดงักลา่วได ้

นําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพจิารณาอนุมตั ิ

 

1.2  คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานแลว้วา่ การตัง้เป้าหมายไดด้าํเนินการอยา่งรอบคอบ และได ้

พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่กาํหนด ตลอดจนไดม้กีารวิเคราะหถึ์งการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพ่นักงาน

วา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไมม่กีารจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที่เกนิสมควรแกพ่นักงานในลกัษณะที่อาจนําไปสู่

การกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน่ ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไวสู้งเกนิความเป็นจริง ทาํใหเ้กดิแรงจูงใจในการ

ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทวา่ ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํอยา่ง

รอบคอบบนพ้ืนฐานของการประมาณการอยา่งระมดัระวงั โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน ผลการดาํเนินงานในอดตีถึงปัจจุบนั ขอ้มูล

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจยัท ัง้ภายนอกและภายในที่มผีลตอ่ธุรกิจ อกีท ัง้ไดพ้ิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการ

ปฏิบตังิานพนักงานในบริษทัแลว้วา่มคีวามรูแ้ละความสามารถที่จะปฏิบตัิตามเป้าหมายไดจ้ริง โดยวิเคราะหถึ์งการใหส่ิ้งจูงใจ

หรือผลตอบแทนแกพ่นักงานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคลอ้งตอ่สภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม

อ่ืนๆ รวมถึงไดก้าํกบัดูแลใหม้หีน่วยงานทาํหนา้ที่คอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักลา่วอยูเ่ป็น

ประจาํ 
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1.3  บริษทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รที่ชว่ยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ หรือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานตา่งๆ ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และในแตล่ะปีจะมี

การทบทวนโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานวา่ยงัคงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มตา่งๆที่ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ่เพ่ือใหม้ี

การดาํเนินงานที่มปีระสินธิภาพ โดยสาํนักงานใหญก่รุงเทพฯหรือที่ เรียกวา่ Support center ไดจ้ดัแบง่โครงสรา้งเป็นฝ่าย

ตา่งๆอยา่งชดัเจน ซ่ึงทาํหนา้ที่สนับสนุนงานดา้นตา่งๆ ใหแ้กส่าขาทัง้ที่อยูใ่นพ้ืนที่กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ชว่ยใหฝ่้าย

บริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  

 

1.4  บริษทัมขีอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตัตินใน

ลกัษณะที่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน 

หรือไม ่ 

    ม ี           ไมม่ ี

  บริษทัมขีอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ที่ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลที่ด ีโดยใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบตัิภายในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการหา้มมิใหฝ่้ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจกอ่ใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและคูค่า้ของบริษทั โดยมกีารกาํหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.5  บริษทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการ

บริหารทัว่ไปที่รัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการ

บริหารทัว่ไปที่รัดกุมมกีารควบคุมภายในเพยีงพอเพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยนโยบายและระเบยีบวิธีการปฏิบตัิงาน มอียูใ่น

รูปแบบคูมื่อปฏิบตัิการ (Operation manual) และแผนผงัการปฏิบตัิงาน (Business process flow) ทัง้น้ีบริษัทไดม้กีาร

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบยีบวิธีปฏิบตัิงาน เพ่ือทาํการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ 

รวมถึงการพฒันาระบบและการปฏิบตัิงานดา้นตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใชท้รัพยากรที่มอียา่งคุม้คา่ เกิดประโยชน์สูงสุดและ

เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและป้องกนัการทุจริต 

 

1.6  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมตอ่คูค่า้เพ่ือประโยชน์ของบริษทัใน

ระยะยาว ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน บริษัทไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมตอ่คูค่า้เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัท ัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจดา้นการบริการจึงใหค้วามสําคญัในการกาํหนดนโยบายและวิธี
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ปฏิบตัิงานในเร่ืองความเป็นธรรมตอ่คูค่า้ที่ ใชก้บัคูค่า้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมม่ีการเลือกปฏิบตัิที่ ผิดไปจากวิธีการ

ดาํเนินงานธุรกจิตามปกต ิและมุง่มัน่ที่จะดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ของบริษทัฯ 

ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนักงาน คูค่า้ คูแ่ขง่ เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถึงชุมชนและสงัคม ดว้ยการปฏิบตัิที่ เทา่เทยีมกนั เป็น

ธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

ส่วนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

   การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่มดาํเนินการอยูท่า่มกลางความเสี่ ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ

เสี่ ยงอาจมาจากปัจจยัภายใน เชน่ ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม บริษัทขยายงานอยา่งรวดเร็วเกินไปทาํให ้

ระบบงานไมส่ามารถรองรับได ้หรือการกาํกบัดูแลไมท่ ั่วถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เชน่ การเปลี่ ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีหรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทาํใหม้ผีลกระทบตอ่สว่นแบง่การตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การที่จะนําพาให ้

บริษทัรอดพน้จากอนัตรายที่เกดิจากความเสี่ยงดงักลา่วไดน้ั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตอ่ไปน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

   (1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสี่ ยงที่บริษัทประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ (Identification of 

risk) 

   (2) วเิคราะหผ์ลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอ่บริษทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกดิข้ึน (Analysis of risk) 

   (3) กาํหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ เหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1  บริษทัมกีารประเมินอยา่งสมํ่าเสมอหรือไมว่า่ การประกอบธุรกจิของบริษทัมปัีจจยัใดบา้งที่ เป็นปัจจยัความเสี่ยงท ัง้

ที่มาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกจิของบริษทัอยา่งมนีัยสาํคญั 

    ม ี           ไมม่ ี

  บริษัทไดม้กีารติดตามและประเมินความเสี่ ยงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะหเ์พ่ือระบุปัจจยั ทัง้ภายนอกและภายใน

และสญัญาณเตือนภยัตา่งๆ รวมทัง้ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือที่บริษัทจะรีบดาํเนินการจดัการและบริหารความเสี่ ยงที่

เกดิข้ึนอยา่งเหมาะสม ทัง้น้ีคณะกรรมการไดม้กีารตดิตามผลอยา่งตอ่เน่ือง 

 

2.2  บริษทัไดม้กีารวเิคราะหห์รือไมว่า่ เหตุการณใ์ดที่จะทาํใหปั้จจยัที่ เป็นความเสี่ยงนั้นเกดิข้ึน  

    ม ี           ไมม่ ี

  บริษัทไดท้าํการวิเคราะหอ์ยา่งระมดัระวงั ถึงเหตุการณ์ที่จะทาํใหปั้จจยัที่ เป็นความเสี่ ยงที่บริษัทไดร้ะบุไวน้ั้นเกิดข้ึน 

เพ่ือใหเ้ป็นสญัญาณเตือนภยัในการตดิตามและจดัการบริหารความเสี่ยง แลว้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  

 

2.3  บริษทักาํหนดใหม้มีาตรการในการตดิตามเหตุการณท์ี่ เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลด

ความเสี่ยงเหลา่นั้น ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษัทไดก้าํหนดมาตรการใหม้กีารประเมินการควบคุมความเสี่ ยงดา้นตา่งๆ ตลอดจนกาํหนดวิธีการในการตรวจ

ติดตามเหตุการณท์ี่ เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ ยงแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือลดความเสี่ ยงอนัจะ

เกดิความสูญเสยีตอ่องคก์ร 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

2.4  บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นักงานทุกคนที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบและปฏิบตัติามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษัทไดม้กีารจดัประชุมผูบ้ริหารเพ่ือรายงานความคืบหนา้ ปัญหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน หรือตามกรณี

ฉุกเฉินที่เกดิข้ึน และมชีอ่งทางตา่งๆในการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกบัพนักงานทุกคนในองคก์รเพ่ือรับทราบและปฏิบตัิตาม

มาตรการบริหารความเสี่ ยงที่กาํหนดไว ้นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจยัความเสี่ ยงใหม้ี

อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงที่ตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของความเสี่ ยงที่

เกดิข้ึนในการลดความเสี่ยงเหลา่น้ัน เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้

 

2.5  บริษทัมกีารตดิตามวา่หน่วยงานตา่ง ๆ ไดป้ฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษทัไดม้กีารตดิตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตา่งๆ วา่ไดป้ฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไวอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยมกีารกาํหนดตวัชี้วดัที่ เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตัิงาน ซ่ึงจะมกีารรายงานตอ่ผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

   การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกจิกรรมที่มคีวามสาํคญัเพ่ือใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่แนวทางที่ ฝ่ายบริหาร

กาํหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏิบตัติามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักลา่ว ไดแ้ก ่

(1) การกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมตัริายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

(2) มกีารแบง่แยกหนา้ที่ที่อาจเอ้ือใหเ้กดิการกระทาํที่ ทุจริตออกจากกนั 

(3) มกีารกาํหนดขัน้ตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถา่ยเทผลประโยชน์ 

(4) การกาํหนดวธิกีารเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่ เกี่ยวขอ้ง  
         

 

3.1  บริษทัมกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและ

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษทัมกีารกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบั อยา่งชดัเจนและ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมตอ่การบริหาร และการปฏิบตัิงานในปัจจุบนัมากข้ึน พรอ้มกนัน้ี

พนักงานทุกคนกร็บัทราบอาํนาจดาํเนินการของฝ่ายบริหารดว้ย 

 

3.2  บริษทัมกีารแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึง

กนัและกนั ใชห่รือไม ่(1) หนา้ที่อนุมตั ิ(2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และ (3) หนา้ที่ในการดูแล

จดัเกบ็ทรพัยสิ์น  

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษัทไดจ้ดัแบง่แยกหนา้ที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นที่กลา่วขา้งตน้ออกจากกนัอยา่งชดัเจน และเดด็ขาด โดย

หน่วยงานตา่งๆของบริษัทมกีรอบอาํนาจอนุมตัิที่แตกตา่งกนั สว่นหนา้ที่ ในการบนัทึกรายการบญัชแีลขอ้มูลสารสนเทศ 

(รวมการจดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศ) และการจดัเกบ็ การดูแลรักษาทรัพยสิ์นจะมหีน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไมม่กีาร

มอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดสามารถปฏิบตัิงานไดต้ามลาํพงัต ัง้แตต่น้จนจบแตจ่ะตอ้งมี

การสอบยนัความถูกตอ้งซ่ึงกนัและกนัอยา่งเหมาะสม 

 

3.3  ในกรณีที่บริษทัมกีารทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว บริษทัมี

มาตรการที่รดักุมเพ่ือตดิตามใหก้ารทาํธุรกรรมน้ันตอ้งผา่นข ัน้ตอนการอนุมตัิที่กาํหนด ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษัทไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนอนุมตัิการทาํรายการกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมตรวจสอบ และไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบายเกี่ยวกบัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนักงาน โดยกาํหนดใหม้หีน่วยงานที่ตรวจสอบ และ

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ือง 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

3.4  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนั้นไดก้ระทาํโดยผูท้ี่ไมม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนั้น

เทา่น้ัน ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัหา้มมิใหผู้ท้ี่ เกี่ยวขอ้ง หรือมสีว่นไดเ้สยีเขา้ร่วมพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมน้ันๆ อนัอาจสง่ผลตอ่ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  

 

3.5  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนั้น ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั

และพจิารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทาํกบับุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  การตดัสินใจอนุมตัิธุรกรรมใดๆ กต็าม บริษัทไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาํคญั และกรณีเป็น

ธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบอนุมตัิ หรือขอความเห็นกอ่น

แลว้แตก่รณี 

 

3.6  ในกรณีที่ไดม้กีารอนุมตัธุิรกรรมกบัผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เชน่ การทาํสญัญา

ซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ยื้ม การคํา้ประกนั) ไดม้กีารติดตามใหป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนั

บริษทัหรือไม ่(เชน่ ตดิตามการชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้)  

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษัทไดม้กีารติดตามและใหผู้เ้กี่ยวขอ้งปฏิบตัิตามสญัญา และเง่ือนไขขอ้ตกลงในสญัญาที่มผีลผูกพนัอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยกาํหนดหน่วยงานที่รบัผดิชอบ ดูแลและตดิตามผลผูกพนัทางธุรกรรมน้ันๆ 

 

3.7  กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักลา่วครอบคลุมไปถึงกรณีที่ ผูท้ ี่ เกี่ ยวขอ้ง

ดงักลา่วนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์สว่นตวัดว้ย ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัมกีารกาํหนดไวเ้ป็นนโยบายของบริษทั รวมถึงในหลกัจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนักงาน      

       

3.8  ในกรณีที่บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมกีารตดิตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือ

บริษทัร่วมอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีารกาํหนดทศิทางใหบุ้คคลที่บริษทัแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักลา่ว

ถือปฏิบตั ิใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไดส้ง่กรรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบริษทัยอ่ย สว่นบริษทัร่วม บริษทัไดแ้ตง่ต ัง้ตวัแทน

บริษทัในการตดิตามดูและการดาํเนินงาน เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของบริษทั และรายงานผลใหบ้ริษทัรบัทราบอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

3.9  บริษทัมมีาตรการที่จะตดิตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรือไม ่ทัง้น้ี เพ่ือลดความ

เสี่ยงในการประกอบธุรกจิและรกัษาช่ือเสยีงของบริษทั  

    ใช ่ ม ี          ไมม่ ี

  บริษัทมกีารจดัตัง้หน่วยงานดา้นกฎหมาย เพ่ือติดตามกฎหมายและระเบยีบที่ทางรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ 

รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆที่กาํหนดออกมา และทาํหนา้ที่ ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มูลดา้นกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งของบริษัท ตลอดจน

จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน     เพ่ือทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบและกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้ง 

อนัเป็นการใหบ้ริษทัดาํเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิและรกัษาช่ือเสยีงของบริษทั 

 

3.10 ในกรณีที่บริษทัเคยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมมีาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กดิการกระทาํในลกัษณะน้ัน

อกี หรือไม ่

    ม ี                                        ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไมเ่คยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนับสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกจิตามกฎหมายที่กาํหนดอยา่ง

เคร่งครดั 

 

 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication Measure) 

   หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงัไมว่า่จะเป็นสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ 

หรือผูท้ี่ เกี่ยวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพ้ืนฐานที่มขีอ้มูลที่มคุีณภาพและเพยีงพอตอ่การตดัสินใจ ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลทาง

การเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักลา่วไปยงัผูท้ ี่ เกี่ยวขอ้งจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ งและเป็นส่ิงที่จะชว่ยใหเ้กิด

ความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้มูลที่มคุีณภาพควรมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) มเีน้ือหาที่จาํเป็นเพยีงพอตอ่การตดัสินใจ 

(2) มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ ์

(3) มคีวามเป็นปัจจุบนั 

(4) มรูีปแบบที่เขา้ใจงา่ย 
(5) มกีารจดัเกบ็ที่ด ี

         

 

4.1  ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพจิารณา บริษทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มูลที่สาํคญัตา่งๆ อยา่งเพยีงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใชห่รือไม ่(ขอ้มูลที่สาํคญัตา่งๆ ไดแ้ก ่รายละเอยีดของเร่ืองที่ เสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบ

ตอ่บริษทั ทางเลือกตา่งๆ เป็นตน้) 

    ใช ่            ไมใ่ช ่

  บริษัทไดม้กีารจดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอยีดเกี่ยวกบัวาระการพิจารณาที่สาํคญั เพ่ือใหค้ณะกรรมการใช ้

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลว่งหนา้กอ่นทุกครั้ง และหากเร่ืองใดมรีายละเอยีดเพิ่ มเติมในภายหลงั (ถา้ม)ี บริษัทกจ็ะจดั

ใหม้ขีอ้มูลเพิ่มเตมิเพ่ือแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการในวนัประชุม ทัง้น้ีหากในระหวา่งการประชุม

มกีารใชข้อ้มูลเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่เตรียมไวก้จ็ะใหห้น่วยงานหรือผูท้ี่ เกยีวขอ้งจดัทาํขอ้มูลมารองรับการพิจารณาระหวา่ง

การประชุม เพ่ือใหท้นักาลตอ่การพจิารณาตดัสินใจ 

 

4.2  กรรมการบริษทัไดร้บัหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้มูลที่จาํเป็นและเพยีงพอตอ่การ

พจิารณากอ่นการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาข ัน้ตํ่าตามที่กฎหมายกาํหนด ใชห่รือไม ่

    ใช ่ ไดร้บักอ่นวนัประชุมโดยเฉลี่ย 7 วนั    ไมใ่ช ่

  บริษัทจะแจง้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท สาํหรับปีถดัไปตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหท้ราบลว่งหนา้

เป็นระยเวลา 1 ปี และบริษัทกาํหนดใหส้ง่หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม

ใหก้ ับคณะกรรมการบริษัททุกครั้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 ว ัน เ พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาแก่

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด  

 

4.3  รายงานการประชุมกรรมการ มรีายละเอยีดตามควรที่ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของกรรมการไดห้รือไม ่เชน่ ไดม้กีารบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่

พจิารณา ความเหน็ของกรรมการรายที่ไมเ่หน็ดว้ยกบัเร่ืองที่ เสนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

    ใช ่             ไมใ่ช ่

  บริษัทมีการจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบนัทึกรายละเอียดที่ เป็นสาระ สําคญั รวมถึง

ขอ้เสนอแนะและขอ้คดัคา้น (ถา้ม)ี โดยในการจดัทาํรายงานการประชุมทุกครั้งใหค้ณะกรรม การรับรองรายงานการประชุม



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

ดงักลา่วในการประชุมครั้งถดัไป ซ่ึงเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการไดแ้กไ้ขหรือเพิ่ มเติมในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

โดยจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัหินา้ที่ของกรรมการบริษทัไดต้ลอดเวลา 

 

4.4  บริษทัจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชแีละบญัชตีา่งๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมูแ่ละไมเ่คยไดร้บัแจง้จาก

ผูส้อบบญัชวีา่มขีอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดร้บัแจง้แตไ่ดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องน้ัน อยา่งครบถว้นแลว้ ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษัทมกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัช ีไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมูต่ามที่กฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งเป็น

สดัสว่น และมเีอกสารบางสว่นที่จา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ไดม้าตรฐานเป็นผูเ้กบ็รักษาเอกสารดงักลา่ว ซ่ึงบริษทัสามารถขอ

เรียกดูเอกสารไดอ้ยา่งทนักาลตามความเหมาะสม 

 

4.5  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ใชห่รือไมว่า่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไปและ

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบริษทั โดยไมเ่ลือกใชน้โยบายบญัชทีี่ทาํใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการที่คลาดเคล่ือนจาก

ความเป็นจริง 

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  บริษัทไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทัไดม้กีารปรับ

นโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปัจจุบนัที่มผีลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

   การที่บริษัทจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตอ้งติดตามอยา่งสมํ่าเสมอวา่ มกีาร

ปฏิบตัิตามเป้าหมายที่วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง และมกีารปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณท์ี่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ขอ้บกพร่องตา่งๆ ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี 

         

 

5.1  กรณีที่บริษทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร

วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที่กาํหนดไว ้ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษัทมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจประจาํปีเพ่ือขออนุมตัิกบัคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะ

รายงานความคืบหนา้และเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมาย 

 

5.2  กรณีที่ผลการดาํเนินที่เกดิข้ึนมคีวามแตกตา่งจากเป้าหมายที่กาํหนดไว ้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษัทกาํหนดใหแ้ตล่ะหน่วยธุรกิจมกีารติดตามผลการปฏิบตัิงานรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดือนในรูปแบบตา่งๆ 

เชน่ Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชุมแตล่ะระดบัของพนักงานและฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงานความคืบหนา้

และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที่ เกดิข้ึนไดใ้นระยะเวลาที่ เหมาะสม เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้การติดตามผลอยา่งตอ่เน่ือง

เป็นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกดิข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัสามารถปรับวิธกีารปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

และปัจจยัตา่งๆ ที่มากระทบตอ่เป้าหมายที่วางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

 

5.3  บริษทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ใชห่รือไม ่

    ใช ่           ไมใ่ช ่

  ผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูก้าํหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษัท ทัง้น้ีบริษัทมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบขึ้น และไดจ้ดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ที่ ในการใหค้วามเช่ือมัน่ถึงการควบคุมภายในของบริษัท

อยา่งสมํ่าเสมอวา่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่กาํหนดข้ึนทัง้ภายในภายนอกองคก์ร และการปฏิบตัิตาม

ระบบการควบคุมภายในที่มอียู ่นอกจากน้ียงัรวมถึงการใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแกห่น่วยงานตา่งๆดา้นการควบคุม

ภายใน โดยมุง่เน้นใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทัง้น้ีจะมีการรายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการพจิารณาและรับทราบความเคล่ือนไหวของการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

5.4  กรณีที่ บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดก้ ําหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งอสิระและเสนอรายงานผล

การตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 



 บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)       เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2554 (แบบ 56-1) 

  บริษัทไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ข้ึนตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็น

ประจาํทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะตอ่ผูบ้ริหารในการปรับหรือเพิ่ มเติมการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมตอ่

สภาพแวดลอ้มของการปฏิบตังิานในหน่วยงานตา่งๆ เพ่ือใหเ้กดิประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

 

5.5  เม่ือมกีารตรวจพบขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญั ไดม้กีารรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพจิารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใชห่รือไม ่

    ใช ่                                     ไมใ่ช ่        ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษัทมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพ้ิจารณาถึงขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญั

ทุกครัง้ โดยหน่วยงานตา่งๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปัญหาที่ เกดิข้ึนเพ่ือแกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทุกเดือน อกีท ัง้ยงั

ไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและตดิตามผลการปฏิบตังิานของหน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

5.6  บริษัทตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบใช่

หรือไม ่

    ใช ่            ไมใ่ช ่

  หน่วยงานที่ไดร้ับมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุง

ขอ้บกพร่องที่มสีาระสาํคญัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดือน                     

 

5.7  บริษทัมนีโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที่ เกดิเหตุการณทุ์จริต หรือสงสยั

วา่มเีหตุการณทุ์จริต มกีารปฏิบตัทิี่ ฝ่าฝืนกฎหมาย และมกีารกระทาํที่ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงิน

ของบริษทัอยา่งมนีัยสาํคญั หรือไม ่

    ม ี                                      ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทมหีนา้ที่และความรับผิดชอบในการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงส่ิงที่ไดท้าํการตดัสินใจ

ดาํเนินการในเร่ืองตา่งๆ อนัอาจมผีลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมนีัยสาํคญั รวมถึงปัญหาตา่งๆ ที่

เกิดข้ึน ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการทุจริต หรือการกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย ทัง้น้ีในกรณีจาํเป็นเร่งดว่นประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

(CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มสิีทธ์ิและสามารถขอใหม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้โดยนอกจาก

ฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถึงเหตุการณทุ์จริตหรือสงสยั

วา่มีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตัิงานที่ ฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่งมี

นัยสาํคญั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยเชน่กนั 

 

************************************** 
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