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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กอต้ังขึ้นในป 2537 โดยนายวิชา พูลวรลักษณ เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ   (MAJOR CINEPLEX) ดวยการวางแนวธุรกิจใหเมเจอร ซีนีเพล็กซ
เปน “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุนใหม(The World’s Best Cinema and 
lifestyle Entertainment Complex Provider)”  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทมีบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 19 บริษัท และ
บริษัทรวม 8บริษัท ทําใหโครงสรางธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ขยายกวางครอบคลุมธุรกิจโรงภาพยนตร ธุรกิจ
โบวล่ิง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณา ธุรกิจใหบริการพื้นที่เชาและบริการ  ธุรกิจการจัด
จําหนายภาพยนตร ธุรกิจศูนยการคาแบบเปด และ ธุรกิจสถานออกกําลังกายเพื่อความบันเทิง  

ณ สิ้นป 2551  บริษัทมสีาขารวมทั้งสิ้น 46 สาขา โดยในสวนของโรงภาพยนตร แบงเปน  
ในเครือเมเจอร 34 สาขา โดยแยกเปนโรงภาพยนตร 34 สาขา ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 20 

สาขา และตางจังหวัด 14 สาขา มีจํานวนโรงภาพยนตร 235 โรง สามารถรองรับผูชมไดจํานวนสูงถึง 58,850 ที่นั่ง พ้ืนที่
ใหเชา 15,018 ตารางเมตร  

ในเครืออีจีวี 10 สาขา โดยแยกเปนโรงภาพยนตร 10 สาขา ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 7สาขา 
และตางจังหวัด 3 สาขา มีจํานวนโรงภาพยนตร 81 โรง สามารถรองรับผูชมไดจํานวนสูงถึง 18,200 ที่นั่ง และ พ้ืนที่ให
เชา 15,612 ตารางเมตร 

ในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ 1 สาขา โดยมี จํานวนโรงภาพยนตร 15 โรง และโรงภาพยนตรสามมิติ “ไอ
แมกซ” จํานวน 1 โรง สามารถรองรับผูชมไดจํานวนสูงถึง 4,600 ที่นั่ง พ้ืนที่ใหเชา 130 ตารางเมตร 

ในเครือเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 1 สาขา โดยมี จํานวนโรงภาพยนตร 12 โรง สามารถรองรับผูชมได
จํานวนสูงถึง 2,800 ที่นั่ง   

ในสวนของโบวล่ิงและคาราโอเกะ มีทั้งหมด 28 สาขา และเปนคาราโอเกะอยางเดียว 3 สาขา  ซึ่งตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 19 สาขา และตางจังหวัด 9 สาขา แบงเปน 

ในเครือเมเจอร 24 สาขา ประกอบดวยเลนโบวล่ิง 410 เลน และหองคาราโอเกะ 269 หอง 
ในเครืออีจีวี 2 สาขา และ เปนคาราโอเกะอยางเดียว 3 สาขา  ประกอบดวยเลนโบวล่ิง 22 เลน และหองคารา

โอเกะ 67 หอง 
ในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ 1 สาขา ภายใตแบรนด บลูโอ ริทึ่มแอนด โบวล ประกอบดวยโบวล่ิง 38 เลน 

หองคาราโอเกะ 16 หอง 
ในเครือเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ1 สาขา ภายใตแบรนด บลูโอ ริทึ่มแอนด โบวล ประกอบดวยโบวล่ิง 22 

เลน หองคาราโอเกะ 21 หอง และลานสเก็ตน้ําแข็ง 1 ลาน 
 

  

โรงภาพยนตร โบวล่ิง คาราโอเกะ สเก็ตน้ําแข็ง พื้นที่ใหเชา 

(โรง) (เลน) (หอง) (ลาน) (ตารางเมตร) 

เมเจอร ซีนี
เพล็กซ 235 410 269 - 15,018 

อีจีวี 81 22 67 - 15,612 
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พารากอน ซีนี

เพล็กซ 16 38 16 - 130 

เอสพละนาด ซีนี
เพล็กซ 12 22 21 1 - 

รวม 344 492 373 1 30,760 

 
 

 

ในชวงป 2551 บริษัทไดปรับปรุง และขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดทําการปด สาขาที่ เซนทรัล เวิรล พลาซา ประกอบดวย โรง
ภาพยนตร 6 โรง 1,300 ที่นั่ง โบวล่ิง 28 เลน และ คาราโอเกะ 18 หอง 

- เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษัทฯ เปดสาขาศาลายา ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง 1,300 ที่นั่ง 

- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัทไดตกลงทํารายการจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของ
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จํานวน 799,993 หุนใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด 
(มหาชน) (TRAF) ในราคาที่เสนอขายหุนละ 320 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 256 ลานบาท  นอกจากนี้ 
บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญของ TRAF จํานวน 146,920,114 หุนในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 270.3 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40.81 ของทุนจดทะเบียนของ TRAF และ
ตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 

- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ ประกาศแผนรวมลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศอินเดีย วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโบวล่ิง โดย
มีเงินทนุประมาณ 90 ลานรูป โดยบริษัทฯลงทุนรอยละ 49 ของเงินทุน 

- เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ เปดสาขาอยุธยา ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4โรง 1,300 ที่
นั่ง โบวล่ิง 10 เลน และหองคาราโอเกะ 10 หอง 

- เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทฯ เปดสาขาเพชรบูรณ ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4 โรง 1,150 ที่
นั่ง 

- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ เปดสาขานวนคร บิ๊กซี ใหบริการโรงภาพยนตรจาํนวน 4 โรง 1,000 
ที่นั่ง 

- เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ เปดสาขาธัญบุรี ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4 โรง 1,100 ที่นั่ง 

- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 บริษัทฯ เปดสาขานวนคร โลตัส ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 4 โรง 
1,200 ที่นั่ง 

- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัทฯ เปดสาขาบานโปง ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง 1,400 ที่
นั่ง 
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- เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤศจิ กายน 2551 บริษัทฯไดมีมติ อนุมัติ เพิ่มเงินลงทุน จํา นวน 100 ลานบาท ในบริษัท 

แปซิฟก มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด เดิม 97 ลานบาท หรือสัดสวน 97% เปน เงิน
ลงทุน 197 ลานบาท หรือสัดสวน 98.5%  

- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ เปดสาขาศรีนครินทร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5โรง 
1,300 ที่นั่ง 

- 2 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดทําการปรับเปลี่ยนโฉมเลนโบวล่ิงที่สาขารัชโยธินใหอยูภายใตแบรนด บลู
โอ ริทึ่มแอนด โบวล และเพิ่มจํานวนหองคาราโอเกะ เปน 28 หอง 
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สวนท่ี 2 

รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงภาพยนตรในนาม “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” , “อีจีวี”, “พารากอน ซีนี
เพล็กซ”, “เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ”, โบวล่ิงและคาราโอเกะในนาม “เมเจอร โบวล ฮิต” 
“เมเจอร คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ ริทึ่มแอนโบวล”, รวมทั้งประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวเน่ือง
ภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดแกการใหบริการพื้นที่เชา และใหบริการสื่อโฆษณา
ในโรงภาพยนตรและภายในพื้นที่สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

ทะเบียนเลขที่ : 40354500677 

โฮมเพจบริษัท : www.majorcineplex.com 

Email Address       :    ir@majorcineplex.com 

โทรศัพท : 0-2511-5427-36 

โทรสาร : 0-2511-5752 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ในนามของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานไดดังนี้ 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตรที่เขาฉาย 

ผูประกอบการโรงภาพยนตรในฐานะของผูฉายภาพยนตรจําเปนตองพึ่งพาภาพยนตรที่เขาฉายคอนขางสูง 
เนื่องจากเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการกอใหเกิดรายไดของธุรกิจหรือคิดเปนอัตรารอยละ 45 - 50 ของรายไดทั้งหมด
ของบริษัท รายไดหลักของโรงภาพยนตรมาจากการจําหนายตั๋วเขาชมภาพยนตร โดยรายไดจากการจําหนายตั๋วเขาชม
ภาพยนตรจะขึ้นอยูกับจํานวนภาพยนตรที่เขาฉาย และระดับความนิยมของภาพยนตรแตละเรื่อง อยางไรก็ตาม โรง
ภาพยนตรเปนชองทางจัดจําหนายภาพยนตรอันดับแรก และมีความสําคัญสูงที่สุด เจาของ และผูจัดจําหนายภาพยนตร 
จําเปนตองพึ่งพาโรงภาพยนตรในการฉายภาพยนตร เพื่อเปนใบเบิกทางในการจัดจําหนายในรูปแบบของวีซีดี และดีวี
ดีตอไป ดังนั้น การทําธุรกิจระหวางผูประกอบการโรงภาพยนตร ผูผลิตภาพยนตร และบริษัทตัวแทนจําหนาย
ภาพยนตร จึงมีลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเปาหมายการเติบโตของทั้งสองธุรกิจรวมกันทําใหความเสี่ยงในการพึ่งพา
ภาพยนตรที่เขาฉายในโรงภาพยนตรลดนอยลง  

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 80 (สวนแบงตลาดจะวัดจาก
ยอดขายตั๋วภาพยนตรแตละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาหแรกที่เขาฉาย) ซึ่งถือเปนผูนําตลาดอันดับ 1 นับเปนการเพิ่ม
อํานาจตอรองของบริษัทกับเจาของและผูจัดจําหนายภาพยนตรมากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจจัด
จําหนายภาพยนตรและทําการตลาดผานบจ.เอ็ม พิคเจอรส และ บมจ. ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลดิ้งส ทําใหบริษัทลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตรจากผูจัดจาํหนายภาพยนตรลงในชวงเวลาที่ไมมีภาพยนตรฟอรมยักษจากฮอลลีวูดเขา
ฉายในประเทศ 

บริษัทยังออกบัตรเงินสดเอ็มแคช และบัตรของขวัญ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา ที่ไมตองการ
ยืนรอคิวในการซื้อบัตรชมภาพยนตร โดยสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตรผานระบบอินเตอรเนท และ/หรือ เครื่องซื้อต๋ัว
อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารลูกคาใหกลับมาชมภาพยนตรอยางตอเนื่อง และชวยรักษา
อัตราการเขาชมภาพยนตรใหอยูในระดับที่นาพอใจ ทั้งนี้ ลูกคาที่ถือบัตรดังกลาวจะไดรับสิทธิพิเศษในการอัพเกรดที่
นั่ง บริการผาหมในโรงภาพยนตร และอื่นๆอีกมากมาย  

 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ 

การแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตรนั้น ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซจะมีฐานะเปน
ผูนําในวงการทั้งในดานสถานที่และอุปกรณที่ทันสมัย มีการขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาเดิมใหมีรูปลักษณ
ทันสมัยอยูเสมอ โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแก Standalone หางสรรพสินคา ศูนยการคาแบบเปด และ
หางคาปลีกขนาดใหญ เพื่อขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับความตองการ  แตการเพิ่มขึ้นของสาขาและการ
เติบโตของโรงภาพยนตรคูแขง ลวนสงผลกระทบตอกิจการของเมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันทาง
ธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไดใหความสาํคัญกับการสรางและรักษาฐานลูกคา ดวยการวางกลยุทธการตลาดที่ตอเนื่องและ
นําเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกวาโรงภาพยนตร เชน บริการโบวล่ิง และคาราโอเกะ รานคาในสาขา รวมทั้ง
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การปรับปรุงสาขาเดิมใหสวยงามอยูเสมอ ทําใหศักยภาพการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซโดดเดนกวาโรงภาพยนตร
อื่น 

ในอีกดานหนึ่งคูแขงที่สําคัญของธุรกิจโรงภาพยนตรคือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ซึ่งสามารถสรางผลกระทบตอรายไดและการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร แตอยูในระดับที่ไมเปน
นัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบริการที่นําเสนอในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหลูกคาที่มาใชบริการไดรับความบันเทิง
อื่นๆนอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร นอกจากนี้ในดานการปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกลาว รัฐบาล
ทุกชุดไดใหความสําคัญกับปญหานี้ ดวยการดําเนินมาตรการเรงปราบปรามอยางเขมงวดและมีความคืบหนาอยางเปน
รูปธรรม มีผลทําใหสื่อผิดกฎหมายลดลงเปนอยางมาก  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม 

การลงทุนในสาขาใหมอาจเกิดความไมแนนอนของผลตอบแทนจากการลงทุน แตดวยประสบการณ
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีระยะเวลาคุมทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปสําหรับกรณีสาขา
และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณรอยละ 15-20 ซึ่งเปนไปตามผลจากการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ (Feasibility Study)  ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มีการวางแผน
กําหนดทําเลที่ต้ังบนทําเลทองในเขตพื้นที่แหลงชุมชนที่พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและสถานที่ทํางาน
บริษัทเอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการใชบริการ ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจวาจะสามารถนําความสําเร็จ
มาสูสาขาใหมและสรางความเติบโตใหกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดอยางตอเนื่องตอไป อยางไรก็ตาม หากระยะเวลา
คุมทุนไมเปนไปตามที่คาด บริษัทก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร, ปรับจํานวนเลนโบวล่ิง, ปรับ
จํานวนพื้นที่เชา หรือ ปรับคาเชาพื้นที่ ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยการลงทุนสาขาใหมทุกแหงจะใชมาตรการ
เดียวกันนี้ในการพิจารณาและดําเนินงาน จากการรวมลงทุนกับบมจ. สยาม ฟวเจอรส ดีเวลลอปเมน และการขยาย
สาขาผานหางสรรพสินคาและหางคาปลีกขนาดใหญ ยังชวยใหบริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ไดเปน
อยางดี 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร 

เนื่องดวยกิจการเมเจอร ซีนีเพล็กซกอต้ังและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการดวยทีมงานบริหาร
ของนายวิชา พูลวรลักษณ ผูกอต้ังกิจการ เสมือนวากิจการตองพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณของผูกอต้ังเทานั้น อีก
ทั้งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุมผูกอต้ังอาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทลงหรือออกจากการเปนผูบริหารใน
กิจการ ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวเปนไปไดยากมากเมื่อพิจารณาถึงความเปนเจาของและความผูกพันที่นายวิชา พูลวร
ลักษณ ไดสรางกิจการเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมา และมีความตั้งใจที่จะประกอบกิจการให
เติบโตตอไปในฐานะของผูบริหารและผูกอต้ังซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอยางลึกซึ้ง  

 ความเสี่ยงทางดานอัคคีภัย 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภัย อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่อง
ตางๆ ซึ่งเปนไปตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยไดรวมถึงการประกันภัยดานอัคคีภัย ดวยวงเงินที่พอเพียง
แกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ดวย นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดการซอมดับเพลิง
เปนประจําทุกป โดยไดรับคําแนะนําและชวยเหลือจากตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเปนประจํา 
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 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกอการรายหรือเหตุการณความไมสงบ 

สถานการณการกอความไมสงบภายในประเทศยังมีอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท
บาง แตมิไดมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามบริษัทยังคงใหความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอยางรัดกุมและ
เขมงวด การติดตามขาวสารและมาตรการเฝาระวังอยางใกลชิดยังคงถูกนํามาใชเพื่อเปนการปองกันและลดโอกาสที่จะ
เกิดเหตุวุนวายตางๆในสาขาที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับเหตุ
ตางๆอยางตอเนื่อง ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณตรวจอาวุธและกลองวงจรปดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัท เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทุกฝายที่เกี่ยวของ  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

ความเปนมาของธุรกิจในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

จากประสบการณของนายจําเริญ พูลวรลักษณ ในธุรกิจโรงภาพยนตรอันยาวนานกวา 40 ปในนามเครือ
เมเจอร กรุป นายวิชา พูลวรลักษณ บุตรชายไดสานตอประสบการณและเริ่มทําธุรกิจโรงภาพยนตรในแนวเอ็นเตอรเท
นทคอมเพล็กซ (Entertainment Complex) ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางโรงภาพยนตร (Cinema) เขากับธุรกิจบันเทิง 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิดเปน “ศูนยบันเทิง เมเจอร ซีนีเพล็กซ” (MAJOR CINEPLEX) เปนศูนยบันเทิงที่
รวมเอาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไวในที่เดียว โดยมีโรงภาพยนตร“เมเจอร ซีนีเพล็กซ”เปนบริการบันเทิงหลัก 
และธุรกิจโบวล่ิงและคาราโอเกะเปนธุรกิจรอง พรอมเสริมดวยบริการบันเทิงอื่นหลากหลายประเภท  เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่เขาใชบริการชมภาพยนตร อาทิเชน 
รานอาหาร  รานหนังสือ รานจําหนายเทปเพลง วีดีโอ รานขายของที่ระลึก  เปนตน ทําใหลูกคาของโรงภาพยนตร
เมเจอร ซีนีเพล็กซ สามารถเลือกหาความบันเทิงไดอยางเต็มที่  

ในป 2551 บริษัทไดเปดโรงภาพยนตรและโบวล่ิงเพิ่มอีก 35โรง 10 เลน  ประกอบดวย  สาขาศาลายา จํานวน 
5 โรง สาขาอยุธยา จํานวน 4 โรง โบวล่ิง 10 เลน และหองคาราโอเกะ 10 หอง สาขาเพชรบูรณจํานวน 4 โรง  สาขาน
วนคร บิ๊กซี จํานวน 4 โรง สาขาธัญบุรี จํานวน 4 โรง สาขานวนคร โลตัส จํานวน 4 โรง สาขาบานโปง จํานวน 5 โรง 
สาขาศรีนครินทร จํานวน 5โรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําการปด สาขาที่ เซนทรัล เวิรล พลาซา ซึ่งประกอบดวย โรง
ภาพยนตร 6 โรง โบวล่ิง 28 เลน และ คาราโอเกะ 18 หอง ลดจํานวนโรงภาพยนตรที่สาขา แกรนด อีจีวี เหลือ 6 โรง 
ทางดานเลนโบวล่ิงและหองคาราโอะเกะ ไดทําการปรับเปลี่ยน 2 สาขา ไดแก สาขาบางกะป เปน 14 เลน และ คาราโอ
เกะ12 หอง และสาขารัชโยธิน ไดปรับเปลี่ยนเปนแบรนด บลูโอ ริทึ่ม  แอนด โบวล และเพิ่มจํานวนหองคาราโอเกะ 
เปน 28 หอง 

การปรับโครงสรางภายในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ในชวงระหวางป 2545 – ป 2551กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีการจัดโครงสรางธุรกิจภายในกลุมใหมีความ
ชัดเจนเพื่อเตรียมความพรอมของกิจการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ดังนี้ 

ระหวางป 2545 บริษัทมีการจัดโครงสรางธุรกิจภายในกลุม ไดแก การเขาซื้อสินทรัพยของ บริษัท เมเจอร 
โบวล จํากัด (บริษัทยอย ที่ถือหุนอยู 99.99%) และเขาเปนผูเชาพื้นที่แทนบริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากัด (บริษัทยอย ที่ถือ
หุนอยู 99.99%) กับเจาของอาคาร บริษัท เดอะมอลล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เพื่อเขาไปดําเนินธุรกรรมแทนบริษัท
ยอย ใหการทํางานมีความสะดวกและคลองตัวมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 บริษัทไดเขาซื้อหุนของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใน
อัตราสวน 25% เปนมูลคาการลงทุนประมาณ 180 ลานบาท เพื่อประโยชนในการขยายสาขาของบริษัทใหรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 บริษัทไดเขาซื้อหุน 49% ในบริษัท แคลิฟอเนียร ฟสเนส เซ็นเตอร จํากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจสถานออกกําลังกายในรูปแบบบันเทิง เปนการขยายการทําธุรกิจของบริษัทในรูปแบบใหม 
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เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 บริษัทไดเขารวมจัดตั้งบริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ ซึ่งมีลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร ซึ่งจะเปนสาขาแหงหนึ่งของกลุมเมเจอรฯ ตอไป 

และตอมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546   กลุมของคุณสสิธร องควาสิฏฐ ซึ่งเปนผูถือหุนที่เหลืออีกรอยละ 33.33 
ในกิจการของกลุมรัชโยธินและบจ.กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร รวมทั้งสิ้น 5 บริษัท และจัดวาเปนบุคคลที่อาจขัดแยง
กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทนั้น ไดขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดใหแก BANQUE BARING BROTHERS 
(SUISSE) S.A., GENEVA, SWITZERLAND ทั้งนี้นิติบุคคลดังกลาวมิไดเปนนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
สงผลใหโครงสรางของกลุมมีความชัดเจนในเรื่องการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนและใหประโยชนดีที่สุดแกผู
ถือหุนรายยอย 

ตอมาภายในเดือน มีนาคม 2547 บริษัทไดทําการซื้อหุนคืนจากผูถือหุนสวนนอยในบริษัทกลุมรัชโยธิน จาก 
บริษัท เชสฟลด คอรป จํากัด การลงทุนมีมูลคา 320 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.75 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยบริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวน 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งจะทําใหบริษัทถือ
หุน 100% ในกลุมบริษัทรัชโยธิน 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท 
โดยบริษัทถือหุน 100% มีจุดประสงคเพื่อบริหารโรงภาพยนตรในโครงการสยามพารากอนใหมีความคลองตัว โดยให
มีทีมงานที่เปนเอกเทศในการบริหารงาน 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท สามารถ อินโฟ มีเดยี จํากัด จัดตั้งบริษัท ไอ-เมเจอร 
จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท ในอัตราฝายละ 50% โดยเรียกชําระคาหุนครั้งแรก 25% โดยมีจุดประสงคเพื่อ
เปนการขยายฐานทางการตลาด เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และใชขอมูล ลิขสิทธิ์ตางๆ ทางดานภาพยนตร ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตอมาไดทําการชําระบัญชีไปแลว 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547  บริษัทไดควบรวมกิจการเขากับ บริษัท อีจีวี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
โดยออกหลักทรัพยใหมของบริษัท  เพื่อแลกกับหลักทรัพยทั้งหมดของ EGV ในอัตราสวน 2.27426 หุน EGV ตอ 1 
หุนเมเจอร และ 11.44905 EGV-Warrant ตอ 1 หุนเมเจอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงในธุรกิจโรง
ภาพยนตร  ลดภาวะการแขงขัน และขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547  ลงทุนในบริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ใน
สัดสวนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  คิดเปนมูลคา 80 ลานบาท เปนการขยายการลงทุนในการจัดจําหนาย
ภาพยนตรในตลาด Home Entertainment ซึ่งเปนธุรกิจที่สอดคลองกับธุรกิจหลักที่ทําอยู 

เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2548 รวมลงในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด ในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด คิดเปนมูลคา 400,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ในแงของการบริหารจัดการภายในและการดําเนินธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  ลงทุนในบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 80 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด คิดเปนมูลคา 80 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทคือการนําเขา
ภาพยนตรอิสระ มาจัดจําหนายในโรงภาพยนตรและในตลาด Home Entertainment ในประเทศ 
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เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทไดจํานายหุนใน บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ลดลง 

16.55 ลานหุน  หรือ คิดเปนอัตราสวน 15.52% ของจํานวนที่ถืออยูทั้งหมด 106.7 ลานหุน สงผลใหบริษัทเหลือการถือ
ครองหุนใน บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) อยูทั้งหมดรอยละ 21.2 ของจํานวนหุนทั้งหมด  

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเขาซื้อหุนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมของบริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ 
เปนจํานวน 10% สงผลใหจํานวนหุนที่บริษัทถืออยูในปจจุบันเพิ่มเปน 90% คิดเปนมูลคาเงินลงทุนประมาณ 
7,000,000 บาท 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทรวม คือ บริษัท เมเจอร ออนไลน 
จํากัด จํานวน 5,993 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งโดยไม
มีมูลคา การรับโอนหุนดังกลาวทําใหบริษัท    ถือหุนทั้งหมดในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน 
บริษัทมีกําไรจากการรับโอนหุนดังกลาวจํานวน 2.19 ลานบาท และไดเปลี่ยนช่ือ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด เปน 
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเมนท จํากัด  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ใหเชาพื้นที่ในรูปแบบ ไลฟสไตล-มอลล คิดเปนสัดสวนการถือครองหุนรอยละ 50 ในบริษัทดังกลาว เปนมูลคาเงิน
ลงทุน 50 ลานบาท โดยบริษัทถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวมเนื่องจากมีขอตกลงกับผูถือหุน อีกฝายหนึ่ง ไดแก 
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่งของบริษัท โดยตามขอตกลง บริษัท 
สยามฟวเจอร ดีเวล-อปเมนท จํากัด (มหาชน) จะเปนผูบริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกลาว และจะรวมงบการเงิน
ของ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดานพื้นที่ใหเชา 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว 
เมเนจเมนท จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด) จํานวน 9,993 หุนใหแกบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 2.62 ลานบาท และ 1.59 ลานบาท 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัทไดซื้อหุนสามัญในบริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ในสัดสวนรอย
ละ 40 ที่ราคา 31.20    ลานบาท บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ประกอบธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนาย
ต๋ัว บัตรเขาชมการแสดงและคอนเสิรต ณ ปจจุบัน บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ไดเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท 
ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการซื้อบัตรเขาชมการแสดงตางๆไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บรษิัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทยอยของบริษัท ได
ดําเนินการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยพรอมสวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ และ/หรือใหเชาสิทธิการเชา และ/
หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ณ กรมที่ดิน รวมถึงการขายอุปกรกณสาธารณูปโภค ของโครงการเมเจอร ซีนี
เพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต  ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟ
สไตล  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  จํานวนเงินทุนโครงการ 2,300 ลานบาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 
ตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งบริษัทยอยไดจําหนายทรัพยสินเปน
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เงินทั้งสิ้น 1,802.67 ลานบาท และไดรับเงินสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย เปนจํานวนเงิน 1,740.73 
ลานบาท 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟ
สไตล ในสัดสวนรอยละ 33 ของหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของกองทุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 759 
ลานบาท กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนมาลงทุนโดยการซื้อ เชา และ/หรือเชา
ชวงอสังหาริมทรัพย โดยอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนนั้น ไดแก สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการ
เมเจอรรัชโยธินและรังสิต ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยของบริษัท รัชโยธินเรียลต้ี จํากัด บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 บริษัทไดลงทุนเพิ่มใน บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทน เมนท กรุป 
จํากัด (PMEG) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยทุนจดทะเบียนปจจุบัน 15 ลานบาท จํานวนหุน สามัญ 1.5 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท บริษัทถือหุนสามัญจํานวน 1,199,996 หุน คิดเปนมูลคา 11,999,960 บาท คิดเปนรอยละ 80 เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบริษัทเปนจํานวน เงิน 85 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน
สามัญ 8.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษํทใน PMEG เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 
79.99 เพิ่มเปนรอยละ 96.99  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 บริษัทไดมีมติใหจําหนายหุนของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด (MP) ที่บริษัทถืออยู
จํานวน 799,993 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ MP ใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร
โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (ทราฟฟกคอรนเนอร) มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะไดรับเทากับ 256 ลานบาท โดย
ในกรณีที่บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TRAF) ชําระดวยหุนสามัญใหมเพิ่มทุนของ TRAF 
และ/หรือเปนเงินสดนั้น  จํานวนหุนสามัญใหมเพิ่มทุนที่ออกใหแกบริษัทและผูถือหุนรายอื่นของ MP  (รวมเรียกวา
ผูขาย) เพื่อชําระคาซื้อหุนในการเขาทํารายการครั้งนี้ตองทําใหผูขายมีสัดสวนการถือหุนใน  TRAF  ภายหลังการเขาทํา
รายการไมนอยกวารอยละ  51 และไมเกินรอยละ 59  ทั้งนี้ หากจํานวนหุนสามัญใหมเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูขายเพื่อ
ชําระคาซื้อหุนในการเขาทํารายการครั้งนี้นอยกวารอยละ 51 TRAF จะตองชําระคาซื้อหุนเปนเงินสดทั้งจํานวน โดย
บริษัทจะยังคงเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ TRAF ตามที่เปดเผยในสารสนเทศตอไปแตไมสามารถเขารวมบริหารงาน
ของ TRAF ได   ทั้งนี้ หากเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากผูถือหุนเดิมของบริษัทมีจํานวนไมเพียงพอคาซื้อหุนดังกลาว การเขา
ทํารายการในครั้งนี้จะถือวาเปนอันสิ้นสุดลง  บริษัทคาดวาจะไดประโยชนจากการตอยอดทางธุรกิจที่เนนแนว 
Lifestyle Entertainment โดยบริษัทจะผสมผสานความรูและความชํานาญของบริษัทในดานการจัดหา/คัดเลือก
ภาพยนตรทั้งในและตางประเทศ การมีเครือขายและความสัมพันธอันดีกับผูผลิตภาพยนตร/นักแสดงไทย รวมถึงการ
ไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากกลุมเมเจอรเขากับความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการสื่อของทราฟฟก
คอรนเนอรเพื่อรวมกันสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหกับบริษัทและผูถือหุนในอนาคต 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 
("CAWOW") ซึ่งบริษัทถือหุนสามัญอยูจํานวน 73.5 ลานหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.75 โดย อางถึงสารสนเทศ
ที่ทาง CAWOW แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน โดยจัดสรรใหสิทธิในการซื้อ
หุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ราคาขายหุน ละ 1.50 บาท ดังนั้นเพื่อคงสัดสวนการ
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ลงทุนใน CAWOW คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหใชสิทธิใน การซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 36.75 ลานหุน (คํานวณ
ตามเงื่อนไขการใชสิทธิ) คิดเปนเงินลงทุน 55.125 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัทไดตกลงทํารายการจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท 
เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จํานวน 799,993 หุนใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TRAF) ในราคา
ที่เสนอขายหุนละ 320 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 256 ลานบาท  โดยบริษัทและนายสุชิน สถิตพัฒนพันธ ผูถือหุนอีก
รายหนึ่งของ PMEG จะเขาถือหุนใน TRAF ที่สัดสวนรอยละ 51 โดยบริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญของ TRAF จํานวน 
146,920,114 หุนในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 270.3 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40.81 
ของทุนจดทะเบียนของ TRAF และหุนที่เหลืออีกรอยละ 10.2 ชําระโดยนายสุชิน สถิตพัฒนพันธ  

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ ประกาศแผนรวมลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่
จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศอินเดีย วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโบวล่ิง โดยมีเงินทุนประมาณ 
90 ลานรูป โดยบริษัทฯลงทุนรอยละ 49 ของเงินทุน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม2551 บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ
เปนบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
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ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยบริษัทภายในกลุมรวมทั้งหมด 27 

บริษัท ดังภาพแสดงตอไปนี้ 

โครงสรางการถือหุนของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

 

 

 

 
* บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท เดิมชื่อ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอร โฮลดิ้งส ไดจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อ เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 
 
**บจ. แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมน ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชือ่เปน บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด เม่ือ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 
 
*** เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดซื้อหุนในบจ. อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ เพ่ิมอีก 10 % รวมถือ
ทั้งหมด 99.99% 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 
50.00%

บจ. เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 
99.99% 

บจ. อุดร ไฟวสตาร ซนีีเพล็กซ***
  99.99% 

บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร 
99.94% 

       บจ. รัชโยธิน ซีนีมา 
99.99% 

บจ. สยาม ซีนีเพล็กซ 
99.99% 

ธุรกิจโรงภาพยนตร 

บจ. เมเจอร โบวล กรุป
99.99% 

ธุรกิจโบวลิ่งและ 
คาราโอเกะ

บจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้
99.99%

บจ. รัชโยธิน เรียลตี้

99.99%
บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท

99.99%

ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและ
บริการ

บจ. เมเจอร ซีนีแอด  

 ธุรกิจใหบริการ
สื่อโฆษณา  

บจ. แปซิฟค มารเก็ตต้ิง
แอนด เอ็นเตอรเทนเมน **

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
99.97% 

บจ.เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชัน่ จํากัด 
 99.96% 

บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น  99.96% 

บจ. อีจีวี ไฟวสตาร  89.97% 

บจ. เอ็กซเซอรเทนเมนท  59.98% 

บจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส
99.99% 

96.99% 

ธุรกิจการจัดจําหนาย
ภาพยนตร

บจ. แปซิฟก มีเดีย เซลส  
                 96.41% 

99.93% 

33%

บจ. รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเมนท 
99.93%

บจ. มีเดีย โลจิสติก 
47.51% 

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส 
เอ็นเตอรเทนเมนท* 

40.81%

บจ. พวีีอาร บลโูอ เอ็นเตอรเทนเมนท
49% 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บมจ. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

36.79%
บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร 

40.00%

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท 
24.10%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 906,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 
906,000,000 หุน เรียกชําระแลว 881,897,219 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

หมายเหตุ   :  ผูถือหุนอื่นในบริษัทยอยและบริษัทรวม ไมมีความเกีย่วของกับกลุมผูถือหุนหรือผูบริหารของบริษัท และ/หรือไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท รายละเอยีด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏดังนี้  

บมจ.แคลิฟอรเนียร วาว  เอ็กซพีเรียนซ - ELITE POWER HOLDINGS INC.รอยละ 27.21  MR.ERIC MARK LEVINE
รอยละ 9.01 

บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท - กลุมวิฑูรชาติรอยละ 12.24 กลุมสุทธพงศรอยละ9.44 กลุมจันทรประภา 
รอยละ 6.12 

บจ. แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมน กรุป* - นายแพททริค จอหน ลีโอนี่รอยละ 3 

บจ. อีจีวี ไฟวสตาร (“EGVF”) - บริษัทไฟวสตารมารโคมูฟวี่ซิตี้ จํากัดรอยละ 10 

บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร - บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)รอยละ 60 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - สํานักงานประกันสังคม รอยละ 30.43 

 - กลุม มาลีนนท รอยละ 3.48 

 - ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 2.22 

 - ธนาคารออมสิน รอยละ 2.17 

 - บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด รอยละ 2.02 

 - บริษัท บีอีซีไอ คอรปอเรชั่น จํากัด รอยละ 1.30 

 - ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รอยละ 1.30  

 - นายปญญา อมตะสินธุ รอยละ 0.90 

บจ. มีเดีย โลจิสติก - บริษัท โซนี่ บีเอ็มจี มิวสิค เอนเทอรเทนเมนต (ประเทศไทย) จํากัด รอยละ 
49.98 

บจ. แปซิฟก มีเดีย เซลส - ผูถือหุนรายยอย รอยละ 0.60 

บจ. เอ็กซเซอรเทนเมนท - บริษัท แอลแมค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รอยละ 40 

 

* บจ. แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมน กรุป ไดจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอม็ วี ดี จํากัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลักของกลุมคือการทําศูนยรวมความบันเทิง ในนาม 
“เมเจอร ซีนีเพล็กซ” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” “อีจีวี” “พารากอน ซีนีเพล็กซ” “เอสพละนาด ซีนี
เพล็กซ” และธุรกิจโบวล่ิงและคาราโอเกะ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนโบวล” เปนบริการบันเทิงหลักที่
จะดึงลูกคาเขามาใชบริการภายในสาขา สําหรับพื้นที่สวนที่เหลือภายในสาขา จะถูกจัดสรรใหกับกิจการรานคา
ภายนอกเชาดําเนินการ โดย กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะคัดสรรเฉพาะรานคาที่จําหนายสินคาและบริการประเภทที่เสริม
และสนับสนุนใหสาขามีความหลากหลายของสินคาและความครบวงจรในงานบริการเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้
สินคาและบริการนั้นจะตองมีลักษณะสอดคลองและตรงกับความตองการและรสนิยมของกลุมลูกคาของโรงภาพยนตร
และโบวล่ิงเปนหลัก  

การขยายสาขาในแตละครั้ง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ต้ังเปนสําคัญ สาขา
ของเมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขาตั้งอยูบนทําเลทองในเขตพื้นที่แหลงชุมชนที่พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกล
สถานศึกษาและสถานที่ทํางานบริษัทเอกชนและราชการ รวมทั้งการขยายสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซเขาไปใน
หางสรรพสินคา ศูนยการคาแบบเปด ๖ไลฟสไตล มอลล) และหางคาปลีกขนาดใหญ ลวนเปนโอกาสทางการคาของ
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซในการสรางฐานลูกคาและธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวล่ิงใหกวางขึ้น โดย กลุมเมเจอร 
ซีนีเพล็กซไดยึดนโยบายการวางรูปแบบของสินคาและบริการที่หลากหลายในทุกสาขา ทําใหบริเวณพ้ืนที่ใหบริการใน
แตละสาขาแวดลอมดวยรานคารานอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตรและโบวล่ิงที่เปนบริการเพื่อความบันเทิงหลัก  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภายใตการ
บริหารงานของบริษัทและบริษัทยอย  สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

  ธุรกิจในกลุมบันเทิง   ธุรกิจเสริม   

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   โรงภาพยนตร   โบวล่ิง   ใหบริการ
สื่อ

โฆษณา 

  ใหบริการ   

พ้ืนที่เชา 

1. สาขาสุขุมวิท    บริษัท    เมเจอรโบวล กรุป   เมเจอร   เมเจอร พรอพเพอรต้ี   

ซีนีแอด เมเจอร เซอรวิส 

2. สาขารัชโยธิน    บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป       รัชโยธิน เรียลต้ี   

  รัชโยธิน แมเนจเมนท 

3. สาขารังสิต   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป   เมเจอร   เมเจอร พรอพเพอรต้ี   

ซีนีแอด เมเจอร เซอรวิส 

4. สาขารามคําแหง  บริษัท   -  
    บริษัท   

5. สาขาเชียงใหม  เชียงใหม ซีนี
เพล็กซ 

  -  

  

 เชียงใหม ซีนีเพล็กซ   

6. สาขาปนเกลา   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  
    -   

7. สาขาพระราม 3   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  
    -   
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8. สาขาบางนา   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  

    -   

9. สาขาบางกะป   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  
    บริษัท   

10. สาขาเสรีเซ็นเตอร   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  
    -   

11. สาขาพระราม 2   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป  
    บริษัท   

12. สาขานครสวรรค   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป       บริษัท   

13. สาขาอุดรธานี   อุดรไฟวสตารฯ   บริษัท       บริษัท   

14. สาขานนทบุรี   บริษัท   -       -   

15. สาขาฉะเชิงเทรา   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป       -   

16. สาขาทองหลอ   -   เมเจอรโบวล กรุป       -   

17. สาขาปยรมย   -   เมเจอรโบวล กรุป       -   

18. แฟช่ัน ไอซแลนด   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป       -   

19. สาขาอุบลราชธานี   บริษัท   -       -   

20. สาขาเพชรเกษม   บริษัท   เมเจอรโบวล กรุป       -   

21. สาขาสยามพารากอน   กรุงเทพ ไอ
แมกซ ฯ 

  เมเจอร โบวล กรุป   

  

  สยาม ซีนีเพล็กซ   

สยาม ซีนีเพล็กซ   
22. สาขาหัวหิน   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป       -   

23. สาขาสมุย   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป       บริษัท   

24. สาขาแจงวัฒนะ   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป   เมเจอร   -   

25. สาขาพิษณุโลก   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป   ซีนีแอด   บริษัท   

26. สาขาเอสพละนาด   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป           

27. สาขาสําโรง   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป       บริษัท   

28. พัทยา    บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป       -   

29. ชลบุรี   บริษัท   เมเจอร โบวล กรุป   

  

  บริษัท   

30. กระบี่   บริษัท   -     -   

31. ศาลายา   บริษัท   -     -   

32. อยุธยา   บริษัท   เมเจอร โบวล 
กรุป  

    -   

33.เพชรบูรณ   บริษัท   -     -   

34.นวนคร - บิ๊กซี   บริษัท   -     -   

35. นวนคร - โลตัส   บริษัท   -     -   
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36.ธัญบุร ี   บริษัท   -     -   

37.บานโปง   บริษัท   -     -   

38. ศรีนครินทร   บริษัท   -     -   

รวม   235 โรง   410 เลน   
ใน  38 
สาขา   รวม 15,148 ตารางเมตร   

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมอีจีวี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภายใตการบริหารงานของบริษัท
อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท (อีจีวี) และบริษัทยอย สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

  ธุรกิจในกลุมบันเทิง   ธุรกิจเสริม   

อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท   โรงภาพยนตร   โบวล่ิง   ใหบริการ
สื่อ

โฆษณา 

  ใหบริการ   

พ้ืนที่เชา 

1. สาขาบางแค   อีจีวี   -   เมเจอร   -   

2. สาขาซีคอน สแควร    อีจีวี   -   ซีนีแอด   -   

3. สาขารังสิต   อีจีวี   -       อีจีวี   

4. สาขาลาดพราว   อีจีวี   เมเจอรโบวล กรุป       อีจีวี   

5. สาขาปนเกลา   อีจีวี   -       -   

6. สาขาศรีราชา   EGVX**   -       -   

7. สาขาสยาม ดิสคอฟ
เวอรี่ 

  EGVX**   -   

  

  -   

8. สาขาโคราช   EGVF***   -       -   

9. สาขาราชดําริ   อีจีวี   -       อีจีวี   

10. สาขาออมใหญ   อีจีวี   เมเจอรโบวล กรุป       อีจีวี   

รวม   81 โรง    22 เลน   ใน 10 
สาขา 

  รวม 15,612 ตาราง
เมตร 

  

 

 

 

 

 

 

*EGVE = บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบชิั่น จํากัด  **EGVX = บริษัท อีจีวี เอก็ซิบิชั่น จํากัด  ***EGVF = บริษัท อีจีวี ไฟว
สตาร จํากั 

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดังแสดงขางตน สามารถจําแนกตามรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 : ศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) 
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การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบันเทิง ในลักษณะ Stand Alone Complex กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะ

เปนเจาของอาคารและจัดสรรพื้นที่สวนใหญเพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตรและโบวล่ิง และจัดสรรพื้นที่สวนที่เหลือ
เพื่อใหเชาสําหรับรานคาตางๆ และกําหนดพื้นที่บางสวนใหเปนพื้นที่ใชสอยสวนกลางรวมทั้งลานจัดกิจกรรม
การตลาด (Promotion Hall)  

จุดเดนที่สําคัญของการเปน Stand Alone Complex ทําใหมีความคลองตัวอยางมากในการบริหารธุรกิจภายใน
พ้ืนที่ใหเกิดประสิทธิภาพและสงผลตอรายไดจากแตละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งความคลองตัวในการ
กําหนดเวลาเปด-ปดอาคารซึ่งมีผลตอระยะเวลาเปดใหบริการและโอกาสการทํารายได การวางผังโครงสรางพื้นที่
บริการแตละสวนอยางเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขนาดพื้นที่รานคาเชา รวมทั้งการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน
และสนับสนุนยอดขายในแตละสาขา  

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ในรูปแบบของศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) ประกอบดวย 4 สาขาไดแกสาขา
สุขุมวิท สาขารัชโยธิน สาขาปนเกลา และสาขารังสิต 

รูปแบบที่ 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะดําเนินการเชาพื้นที่บางสวนภายในอาคาร
ศูนยการคา การเชาพื้นที่ทําใหมีขอจํากัดในดานของขนาดพื้นที่ใหบริการ ดังนั้นบริการหลักที่มีในสาขาจะเปด
ใหบริการสวนโรงภาพยนตรเปนหลักและจัดสรรพื้นที่สวนเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตรเพื่อใหเชาชวงสําหรับเปน
รานคาใหบริการ ยกเวนบางสาขา หากไดพ้ืนที่เชาที่มีขนาดใหญพอและมี ความเหมาะสมของทาํเลก็จะเปดใหบริการ
ทั้งโรงภาพยนตรและโบวล่ิง และจัดสรรพื้นที่บางสวนสําหรับใหเชาชวงตอ (หากมีพ้ืนที่เหลือ)  

ในรูปแบบของสาขา  บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบที่อยูในศูนยการคาขนาดใหญ (Shopping Complex) เชน  ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เปนตน 

2. รูปแบบที่อยูในหางแบบ Discount Store / Hypermarket  เชน  บิ๊กซี , เทสโก โลตัส เปนตน 

3. รูปแบบที่อยูในศูนยการคาแบบเปด (Neighborhood Mall) เชน J Avenue, The Esplanade ซึ่งดําเนินการ
โดยบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนตน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

 

สวนที่ 2 หนา 19 

  
2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2551 แสดงในตารางดังนี้    

กลุมธุรกิจ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ธุรกิจในกลุมบันเทิง

1.  สวนงานธุรกิจโรงภาพยนตร 2,356.04 50 2,441.02 46 2,809.32 43   2,452.36 44

2.  สวนงานขายอาหารและเครื่องดื่ม 347.1 7 413.98 8 531.38 8 538.12 10

3.  สวนงานธุรกิจสือ่โฆษณา 686.09 14 729.28 14 935.32 14 814.06 15

4.  สวนงานธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ 467.61 10 535.05 10 519.28 8 574.77 10

5.  สวนงานธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ 304.55 7 424.25 8 382.87 6 338.61 6

6.  ธรุกิจจําหนายวีซดีี ดีวีดี และลิขสทิธิ์ภาพยนตร 532.9 11 542.41 10 619.31 9 610.53 11

7.  ธรุกิจศนูยออกกําลังกายและอื่นๆ 22.64 1 24.11 1 7.36 0

8.  กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 

และรายไดอื่น

136.55 3 788.84 12 223.19 4

รวมรายได 4,788.82 100 5,246.65 100 6,593.68 100   5,551.65 100

งบตรวจสอบป 2548 งบตรวจสอบป 2549 งบตรวจสอบป 2550 งบตรวจสอบป 2551

 
 

1. สําหรับป 2548 บริษัทไดควบรวมผลประกอบการของกลุมบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
และไดขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 4 แหง ดังนี้ 

1.1. สาขาปยรมย  เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ใหบริการโบวล่ิง 

1.2. สาขาออมใหญ เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 22 เมษายน 2548 ใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 

1.3. สาขาอุบลราชธานี เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่  6 สิงหาคม 2548 ใหบริการโรงภาพยนตร 

1.4. สาขาเพชรเกษม เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 29 กันยายน 2548 ใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 

และเปดเพิ่มเติมในสาขาเดิม อีก 2 สาขาแฟชั่น ไอซแลนด และ สาขาปนเกลา 

 

2. สําหรับป 2549 บริษัทไดขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 6 แหง ในธุรกิจโรงภาพยนตร และโบวล่ิง คือ สาขาพารากอน 
สาขาหัวหิน สาขาสมุย สาขาแจงวัฒนะ สาขาพิษณุโลก และสาขาเอสพละนาด 

2.1. สาขาพารากอน  เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 27 มกราคม 2549 ใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 

2.2. สาขาหัวหิน เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2549 ใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 

2.3. สาขาสมุย เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่  3 พฤษภาคม 2549 ใหบริการโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 

2.4. สาขาแจงวัฒนะ เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ใหบริการทั้งโบวล่ิง 

2.5. สาขาพิษณุโลก เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่  14 กันยายน 2549 ใหบริการโรงภาพยนตร 

2.6. สาขาเอสพละนาด เริ่มรับรูรายไดต้ังแตวันที่  13 ธันวาคม 2549 ใหบริการโรงภาพยนตรและโบวล่ิง 
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3. สําหรับป 2550 บริษัทไดขยายโรงภาพยนตรและโบวล่ิงเพิ่มเติมในสาขาเดิมอีก 3 แหง คือ สาขาสําโรง เพิ่ม

โรงภาพยนตร อีก 5 โรง และโบวล่ิง 20 สาขาลาดพราว เพิ่มโบวล่ิง 10 เลน และสาขาแจงวัฒนะ เพิ่มโรง
ภาพยนตร 4 โรง  และบริษัทไดขยายสาขาใหมเพิ่มเติมอีก 3 แหง ในธุรกิจโรงภาพยนตร และโบวล่ิง คือ 
สาขาพัทยา สาขาชลบุรี และสาขากระบี่ 

3.1. สาขาสาํโรง เริ่มรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรที่เพิ่มขึ้นและโบวล่ิง ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2550 

3.2. สาขาลาดพราว เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโบวล่ิงตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2550  

3.3. สาขาแจงวัฒนะ เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2550  

3.4. สาขาพัทยา เริ่มรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรที่เพิ่มขึ้นและโบวล่ิง ต้ังแตวันที่ 9 สิงหาคม 2550 

3.5. สาขาชลบุรี เริ่มรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรที่เพิ่มขึ้นและโบวล่ิง ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2550 

3.6. สาขากระบี่ เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2550  

4. ในป 2551 บริษัทไดเปดโรงภาพยนตรและโบวล่ิงเพิ่มอีก 35โรง 10 เลน  ประกอบดวย  สาขาศาลายา จํานวน 5 
โรง สาขาอยุธยา จํานวน 4 โรง โบวล่ิง 10 เลน และหองคาราโอเกะ 10 หอง สาขาเพชรบูรณจํานวน 4 โรง  สา
ขานวนคร บิ๊กซี จํานวน 4 โรง สาขาธัญบุรี จํานวน 4 โรง สาขานวนคร โลตัส จํานวน 4 โรง สาขาบานโปง 
จํานวน 5 โรง สาขาศรีนครินทร จํานวน 5โรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําการปด สาขาที่ เซนทรัล เวิรล พลาซา ซึ่ง
ประกอบดวย โรงภาพยนตร 6 โรง โบวล่ิง 28 เลน และ คาราโอเกะ 18 หอง ลดจํานวนโรงภาพยนตรที่สาขา แก
รนด อีจีวี เหลือ 6 โรง ทางดานเลนโบวล่ิงและหองคาราโอะเกะ ไดทําการปรับเปลี่ยน 2 สาขา ไดแก สาขาบาง
กะป เปน 14 เลน และ คาราโอเกะ12 หอง และสาขารัชโยธิน ไดปรับเปลี่ยนเปนแบรนด บลูโอ ริทึ่ม  แอนด 
โบวล และเพิ่มจํานวนหองคาราโอเกะ เปน 28 หอง 

4.1. สาขาศาลายา เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่25 มกราคม 2551  

4.2. สาขาอยุธยา เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่27 กุมภาพันธ 2551 

4.3. สาขาเพชรบูรณ เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแต25 เมษายน 2551 

4.4. สาขานวนคร บิ๊กซี เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 

4.5. สาขาธัญบุรี เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแต8 สิงหาคม 2551 

4.6. สาขานวนคร โลตัส เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่ 11 กันยายน 2551 

4.7. สาขาบานโปง เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแต 25 กันยายน 2551 

4.8. สาขาศรีนครินทร เริ่มรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรต้ังแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 

 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตร จากการขยายสาขาไปยังจุด
ตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด สงผลใหในปจจุบันมีสวนแบงทางการตลาด ประมาณรอยละ 80 ในชวงป 2551 
และเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว บริษัทไดวางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรง
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ภาพยนตรใหมากขึ้น เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั่วทุกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัด ที่
มีศักยภาพเพียงพอและคุมคากับการลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขาเพิ่ม ทางบริษัทก็ยังมีนโยบายที่จะ
เพิ่มความสะดวกสบายกับผูมาใชบริการในการซื้อบัตรชมภาพยนตรโดยนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยอํานวยความ
สะดวก สําหรับชองทางอื่นๆ ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ  และในเครือ  
ซึ่งบริษัทไดดําเนินการใหบริการแลวในปจจุบัน มีดังนี้ 

1. ระบบ Call Center ที่ใหบริการลูกคาดวยการโทรเบอรเดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรไดทุกสาขา 

2. จองตั๋วภาพยนตรผาน BUG Live 1113  

3. ระบบการจําหนายบัตรผานทาง Internet  โดยผาน website http://www.majorcineplex.com 

4. ระบบการจองบัตรชมภาพยนตรผานโทรศัพทมือถือ กด *4999   

5. ระบบการเช็ครอบชมภาพยนตรผานโทรศัพทมือถือ กด 4874999 

6. ระบบจองซื้อบัตรผานตูจําหนายต๋ัวอัตโนมัติ 

นอกจากเปาหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตรแลว บริษัทไดกําหนดเปาหมายในการเพิ่มสวนแบงการตลาด
และเพิ่มยอดขายจากธุรกิจโบวล่ิง และการใหบริการหอง Karaoke ควบคูไปดวย โดยกําหนดเปนนโยบายการลงทุน
และการตลาดที่จะมีบริการโบวล่ิงควบคูไปกับโรงภาพยนตร โดยคาํนึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเปนไปได
ของโครงการเปนหลัก ซึ่งปจจุบันทางบริษัทมีโบวล่ิงภายใตแบรนด “เมเจอรโบว กรุป” และ “บลูโอ ริทึ่มแอนดโบว” 
ทั้งหมด 28 สาขา (รวมสาขาที่อยูกับโรงภาพยนตรแบรนดอีจีวี) รวมจํานวน 492 เลน และหองคาราโอเกะ 373 หอง 
และบริษัทยังไดเปดใหบริการลานสเก็ตน้ําแข็ง จํานวน 1 ลาน ที่สาขาเอสพละนาด ภายใตช่ือ “ซัปซีโร” อีกดวย  

บริษัทยังไดมีการขยายตัวในสวนของธุรกิจอื่นที่ชวยสรางศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และชวย
ผลักดันการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคามากยิ่งขึ้น เชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งใชพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งภายในโรง
ภาพยนตรและภายในพื้นที่ตัวอาคาร ผานรูปแบบตางๆ เชน VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจจําหนาย ดีวีดี วีซีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

การที่บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจดาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารพ้ืนที่ ซึ่งเปนผูที่มีศักยภาพและชํานาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารพ้ืนที่
ขนาดเล็ก ซึ่งทําใหการขยายสาขาของบริษัทเปนไปไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ไดมากขึ้นดวย  ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีความสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพยสําหรับอาคารที่มีพ้ืนที่ใชสอยไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
ไปจนถึงอาคารขนาดใหญกวา 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมืองที่มีผลบังคับใชในบางพื้นที่ที่มี
กฎหมายบังคับอยู   

นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวล่ิงซึ่งเปนแหลงรายไดหลัก บริษัทไดเปดกวางที่จะขยาย
บริการบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับบริการบันเทิงที่มีอยู โดยมีวัตถุประสงคเพิ่มความ
หลากหลายของบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในรูปแบบที่เนนความทันสมัย  โดยบริษัทไดมีการรวม
ทุนกับบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรี่ยน จํากัด(มหาชน)  เปดใหบริการสถานออกกําลังกาย ในรูปแบบบันเทิง
สําหรับคนรุนใหมใสใจสุขภาพ  
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ดวยผลความสําเร็จในการขยายสาขาโรงภาพยนตรและโบวล่ิงออกสูตางจังหวัดเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม 

นครสวรรค, อุดรธานี และฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดีเกินความคาดหมาย ทําใหบริษัทไดขยายสาขาใน
ตางจังหวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง ในป 2551 บริษัทไดขยายสาขาไปยัง นครปฐม อยุธยา เพชรบูรณ และราชบุรี 
ทั้งนี้บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายสาขาในตางจังหวัดที่มีกําลังซื้อและมีความเปนไปไดของโครงการตอไปอีก
ในอนาคต   
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3. การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภัณฑ 
จากการเติบโตธุรกิจอยางรวดเร็วในระยะเวลาที่ผานมาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) สงผลให

ปจจุบันบริษัทเปนผูประกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร การควบรวมกิจการกับ บริษัทอีจีวี 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และการเขารวมทุนกับบริษัทตางๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจใหกับบริษัทใน
อนาคตซึ่งเปนการเสริมสรางใหบริษัทกาวสูความเปน “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิงสําหรับ
ชีวิตคนรุนใหม (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธุรกิจของบริษัท
สามารถจําแนกออกไดเปน 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกตางของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจโรงภาพยนตร 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

3. ธุรกิจโบวล่ิงและคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง 

4. ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณา 

5. ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและบรกิาร 

6. ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร 

สัดสวนรายไดของแตละประเภทธุรกิจสําหรับ ป 2551 

 
* รายไดอื่นๆประกอบดวยรายไดจาก รายไดอื่นๆ และกาํไรจากการจาํหนายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 

3.1 ธุรกิจโรงภาพยนตร (Cinema Business) 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1.1.1 โรงภาพยนตร 

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ  เปนโรงภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) โดยในแตละ
สาขาที่เปดใหบริการจะถูกกําหนดใหมีโรงภาพยนตรโดยเฉลี่ยจํานวน 3 โรงขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรองรับกับ
จํานวนภาพยนตรที่จะเขาฉายไดหลายเรื่องในวันและเวลาเดียวกัน ในปจจุบัน บริษัทไดเพิ่มทางเลือกและความสะดวก
ในการเลือกชมภาพยนตรใหแกลูกคา โดยเพิ่มโรงภาพยนตรระดับพรีเมี่ยม เพียบพรอมดวยการตกแตงสถานที่หรูหรา 
สวยงาม และการบริการที่ประทับใจลูกคายิ่งขึ้น ไดแก  โรงภาพยนตรพารากอน ซีนีเพล็กซ และเอสพละนาด ซีนี
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เพล็กซ  นอกเหนือจากโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ จํานวน 34 สาขา และโรงภาพยนตรอีจีวี 10 สาขา  รวมทั้งสิ้น 
44 สาขา รวม 344 โรง สามารถรองรับจํานวนผูชมไดสูงสุดกวา 84,500 ที่นั่ง ซึ่งมีรายละเอียดแตละสาขา ดังนี้ 

1) โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ 34 สาขา รวม 235 โรง  จํานวน 58,850 ที่นั่ง 

1.1) สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน  20 สาขา  

ประเภทสถานที่ตั้ง สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ 

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนที่นั่ง) 

1.  Stand Alone 1. สาขารังสิต 16 3,600 

4 สาขา 2. สาขารัชโยธิน 15 3,800 

  3. สาขาปนเกลา 13 4,200 
  4. สาขาสุขุมวิท 8 1,800 

2.  Lifestyle Mall 

1. สาขาแจงวัฒนะ 5 1,000 1 สาขา 

3.  Hypermarket 1. สาขาบางกะป 10 2,200 

6 สาขา 2. สาขาศาลายา 5 1,300 

  3. สาขานวนคร - บิ๊กซี 4 1,000 

  4. สาขาธัญบุรี 4 1,100 

  5. สาขานวนคร - โลตัส 4 1,200 

  6. สาขาศรีนครินทร 5 1,300 

4.  Department 

Store  9  สาขา 
1. สาขาแฟชั่น ไอซแลนด 11 2,400 

2. สาขาบางนา  10 2,100 

3. สาขาพระราม 2 9 1,800 

4. สาขาพระราม 3 9 2,700 

5. สาขานนทบุรี 7 1,300 

6. สาขาเพชรเกษม 6 1,700 

7. สาขาเสรีเซ็นเตอร 6 1,000 

8. สาขารามคําแหง 7 2,100 

9. สาขาสําโรง 12 2,400 

รวม 166 40,000 

 

 

1.2) สาขาตางจังหวัด จํานวน  14 สาขา 
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ประเภทสถานที่ต้ัง สาขาในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ 

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนที่นั่ง) 

1.  Hypermarket 1. สาขานครสวรรค 5 1,100 
8 สาขา 2. สาขาพิษณุโลก 4 1,100 

  3. สาขาสมุย 3 900 
  4. สาขาชลบุรี 4 1,100 
  5. สาขากระบี่ 4 1,100 
  6. สาขาอยุธยา 4 1,300 
  7. สาขาเพชรบูรณ 4 1,150 
  8. สาขาบานโปง 5 1,400 

2.  Lifestyle Mall 

1. สาขาพัทยา 8 1,800 1 สาขา 

3.  Department Store 1. สาขาเชียงใหม  7 1,900 
   5 สาขา 2. สาขาอุดรธานี 7 2,000 

  3. สาขาฉะเชิงเทรา 5 1,700 
  4. สาขาอุบลราชธานี 5 900 
  5. สาขาหัวหิน 4 1,400 

รวม 69 18,850 

2) โรงภาพยนตรอีจีวี  10สาขา รวม 81 โรง จํานวน 18,200 ที่นั่ง 

2.1)  สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน  7 สาขา 

ประเภทสถานที่ต้ัง สาขาในเครืออีจีวี 

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนที่นั่ง) 

1. Hypermarket 1 สาขา 1.  สาขาราชดําริ (เมโทรโพ
ริส) 

7 1,700 

2. Department Store 1. สาขาซีคอนสแควร 14 3,000 

    6 สาขา 2. สาขาปนเกลา 12 2,000 

  3. สาขาบางแค 10 1,900 

  4. สาขารังสิต 10 1,900 

  5. สาขาสยามดิสคอฟเวอรี่* 6 1,500 

  6. สาขาลาดพราว 7 1,500 

รวม 66 13,500 

* สาขาสยามดิสคอฟเวอรี่ ลดจํานวนโรงภาพยนตร จาก 7 โรง และ 1,700 ที่นั่ง 

2.2)  สาขาตางจังหวัด จํานวน  3  สาขา 
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ประเภทสถานที่ต้ัง สาขาในเครืออีจีวี 
จํานวนโรงภาพยนตร 

(โรง) 
รองรับผูชมไดสูงสุด 

(จํานวนที่นั่ง) 
1. Hypermarket 1 สาขา 1. สาขาออมใหญ 5 1,200 
2. Department Store 1. สาขาโคราช  6 2,100 
    2 สาขา 2. สาขาศรีราชา 4 1,400 

รวม 15 4,700 

3)  สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ จํานวน  1  สาขา 

สาขาในเครือพารากอน 
จํานวนโรงภาพยนตร 

(โรง) 
รองรับผูชมไดสูงสุด 

(จํานวนที่นั่ง) 
1. สาขาสยามพารากอน 16 4,600 

4)  สาขาในเครือเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ จํานวน  1  สาขา 

สาขาในเครือเอสพละนาด 
จํานวนโรงภาพยนตร 

(โรง) 
รองรับผูชมไดสูงสุด 

(จํานวนที่นั่ง) 
1. สาขาเอสพลานาด 12 2,800 

 

ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ คือมีการตกแตงโรงภาพยนตร (Theme) ที่
สวยงามหรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกตางกันในแตละสาขา ในเรื่องของเกาอี้นั่งชมภาพยนตรจะมีใหเลือกหลาย
รูปแบบ และมีใหเลือกหลายระดับราคา การจัดวางเกาอี้ภายในโรงภาพยนตรจะเปนแบบขั้นบันได และแบบ Stadium 
รวมทั้งการวางเกาอี้สลับชองไฟระหวางแถว ทําใหไมเกิดการบังกันระหวางแถวหนาและแถวหลัง อีกทั้งเพิ่มพื้นที่
ระหวางแถวหนาและแถวหลังใหกวางยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตลอดชวงเวลาชมภาพยนตร นอกจากนี้
สาขาสวนใหญยังจัดใหมีบริการหองวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกคา รวมถึงการใหบริการนวดแบบสปาดวยเกาอี้
ไฟฟาอยางดี เพื่อใหลูกคารูสึกผอนคลายระหวางรอชมภาพยนตรอีกดวย 

ในดานเครื่องมือและอุปกรณ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซทุกสาขา ไดติดตั้งจอฉายภาพยนตร
ขนาดใหญ Mega Screen ที่มีขนาดหนากวางตามขนาดความกวางภายในโรงภาพยนตร ทําใหผูชมสามารถเห็นภาพได
ชัดเจนในทุกตําแหนงที่นั่ง รวมท้ังความสมบรูณแบบทันสมัยดานเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound 
SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX และระบบเสียงรุนใหมลาสุด JBL 3 ways  

ในดานความปลอดภัยของผูเขามาใชบริการ โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ เปนสิ่งที่บริษัทคํานึงเปนพิเศษ 
และถือเปนหลักการสําคัญของงานบริการที่จะตองมี โดยจะเห็นไดจากการเปนผูเริ่มตนในการออกแบบโรงภาพยนตร
ใหมีทางเดินดานนอกโรงโดยรอบเชื่อมตอถึงกันไมสับสน  ซึ่งจะตองออกแบบตั้งแตเริ่มตน เชนสาขาที่เปน Stand 
Alone เมเจอร ซีนีเพล็กซ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตรไวในอาคารตั้งแตเริ่มตนขออนุญาตกับทางราชการเลย และ
ตอเช่ือมกับทางหนีไฟ โดยเชื่อมตอไปยังบันไดหนีไฟที่สามารถลงมาถึงช้ันลางและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารได
ทันที ขอสําคัญทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสวางหากเกิดเหตุการณขึ้น 
สําหรับสาขาที่อยูตามอาคารของผูอื่น ทางบริษัทก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักโดยใชหลักการเดียวกับอาคารที่
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เปนของบริษัทเอง ทางเดินไมมืดมีแสงสวางเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดรอบถึงกันโดยตลอด ไม
สับสน นอกจากนี้บริษัทยังไดติดตั้งกลองวงจรปดในจุดตางๆและเครื่องมือตรวจจับอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูมาใชบริการอีกดวย 

“โรงภาพยนตร จอยักษ กรุงศรีไอแมกซ” 

เปดใหบริการ 1 โรง ที่พารากอนซีนีเพล็กซ เปนโรงภาพยนตรจอยักษแหงแรกของภูมิภาคเอเชีย ภายในโรง
ภาพยนตรสามารถรองรับผูชมไดสูงสุดถึง 556 ที่นั่ง เปนโรงภาพยนตรที่มีจอฉายภาพยนตรขนาดใหญ กวาง 28 เมตร 
และสูง 21 เมตร พรอมดวยระบบเสียงสมบูรณแบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําใหภาพและเสียงที่ถายทอด
คมชัดเหมือนเขาอยูในเหตุการณจริง และปจจุบันทางเมเจอรยังไดนําระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขามาซึง่
เปนระบบการฉายในรูปแบบใหมที่ใหภาพคมชัดกวาปกติถึง 10 เทา พลังเสียง Digital Surround 12,000 วัตต  

ปจจุบันราคาบัตรเขาชม 160 บาทสําหรับภาพยนตร 3 มิติ (3D) และราคา 140 บาท สําหรับภาพยนตร 2 มิติ 
(2D) เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึง 20.30 น. ภาพยนตรแตละเรื่องใชเวลาในการฉายโดยประมาณ 45 
นาที ถึง 1 ช่ัวโมง  นอกจากนี้โรงภาพยนตรจอยักษกรุงศรีไอแมกซยังสามารถรองรับการฉายภาพยนตรฮอลลีวูดความ
ยาว 2-3 ช่ัวโมงไดและคิดราคาบัตรเขาชม 200 บาททุกที่นั่ง 

การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  มีลักษณะเดนของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้ 

1) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะลงทุนเฉพาะสวนงานโครงสราง งานตกแตงโรงภาพยนตร และการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีของโรงภาพยนตรที่สําคัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง หรือจะเรียกรวมวา
เปนผูลงทุนใน Hardware โดยเจาของภาพยนตรหรือผูสรางภาพยนตรจะเรียกเปน ผูลงทุนใน Software 

2) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไมมีภาระตนทุนในสวนของการจัดซื้อภาพยนตร (หนัง) เปนหนาที่ของบริษัท
ตัวแทนจําหนายภาพยนตรซึ่งสวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ จะเปนผูสงฟลมหรือเทปภาพยนตรใหโรงภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตรเปน
รอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจาของ Software จะเปนผูลงทุนโปรโมทภาพยนตรของ
ตัวเองใหเปนที่นิยมของคนดู ซึ่งหมายถึงตนทุนทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่องนั้นๆ 
เจาของภาพยนตรจะตองลงทุนเอง  

3) รายไดจากคาบัตรชมภาพยนตร ทางเจาของโรงภาพยนตรจะเปนผูเก็บจากผูชม และจะแบงสวนแบงคา
ต๋ัวหนังที่ไดรับมาใหกับเจาของภาพยนตร โดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้รายไดสวนนี้คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 43 ของรายไดรวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนี
เพล็กซ ยังมีรายไดเสริมจากการขายเครื่องดื่มและปอปคอรน (Concession) รายไดจากการขายบัตร
สวนลด (Major Card) ซึ่งเปนบริการเสริมที่สนับสนุนยอดขายตั๋วหนังไดเปนอยางดี  

4) รายไดที่มีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายไดจากคาโฆษณาบนจอภาพยนตร (Onscreen Advertising) 
และพื้นที่ใชสอยนอกโรงภาพยนตร ในฐานะเจาของสถานที่รวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนทํากิจกรรม
รวมกับเจาของสินคาตางๆ (Sponsorship)  

5) โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีความโดดเดน คือเปนเจาของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนั้นจึง
สามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตรไดงายกวาการเขาไปเชาพื้นที่ในอาคารของผูอื่น 
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เชนฉายรอบแรกเร็วกวา หรือรอบสุดทายสามารถเลิกไดดึกกวาคูแขง และยังสามารถที่จะใชพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับภาพยนตรในการสงเสริมการขายได  

6) ขนาดของโรงที่ใหญกวา ซึ่งบางโรงของเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีขนาดใหญสามารถจุผูชมไดถึงประมาณ
กวา 1,000 ที่นั่ง ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการรองรับกับปริมาณของผูชม ที่เขาชมเมื่อเวลาที่มีภาพยนตร
ในระดับ   Blockbuster   เมเจอร ซีนีเพล็กซ สามารถที่จะทําเงินรายไดจากโรงขนาดใหญไดมาก แต
สําหรับโรงขนาดเล็กจะตองฉายภาพยนตรเรื่องเดียวกันหลายรอบจึงจะไดรายไดเทาโรงขนาดใหญ 

3.1.1.2 สาขาและทําเลที่ต้ัง 

สาขาที่เปดใหบริการในปจจุบัน มีพ้ืนที่ใหบริการครอบคลุมแหลงชุมชนจํานวนมาก สรุปไดดังนี้ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

สาขา สถานที่ต้ัง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร   

1. สาขาปนเกลา เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขามศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา 

2. สาขาสุขุมวิท เลขที่ 1221/39 ถนนสุขุมวิท  ปากซอยสุขุมวิท 61 

3. สาขารัชโยธิน เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลสี่แยกรัชโยธิน 

4. สาขารามคําแหง เลขที่ 73 ถนนรามคําแหง ใกลเดอะมอลล 3 รามคําแหง 

5. สาขาแจงวัฒนะ โครงการ ดิ อเวนิว บนถนนแจงวัฒนะ ใกลหางบิ๊กซี 

6. สาขารังสิต เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ใกลศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

7. สาขาพระราม 3 บนชั้น 7 และชั้น 8  อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

8. สาขาบางนา บนชั้น 6  อาคารเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 

9. สาขาบางกะป บนชั้น 3  อาคารเทสโก โลตัส สาขาบางกะป 

10. สาขาเสรีเซ็นเตอร  บนชั้น 3 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร 

11. สาขาพระราม 2 บนชั้น 4  อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

12. สาขานนทบุรี บนชั้น 4 , 6 หางริเวอร พลาซา ชอปปง เซ็นเตอร 

13. สาขาแฟชั่น ไอซแลนด บนชั้น 3 อาคารศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ถนนรามอินทรา 

14. สาขาเพชรเกษม บนชั้น 2 อาคารสยามฟวเจอร เพาเวอร เซ็นเตอร 

15. สาขาสําโรง  บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ 

16. สาขาศาลายา บนชั้น 1 ของหางเทสโก-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 

17. สาขานวนคร - บิ๊กซี บนชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

18. สาขาธัญบุรี บนชั้น 2 บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 ตําบลรังสิต อําเภอ ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

19. สาขานวนคร - โลตัส บนชั้น3 อาคารเทสโกโลตัส 98/103 หมู 13 ต.คลองหนุม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 
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20. สาขาศรีนครินทร บนชั้น 2 อาคารเทสโกโลตัส หมู 6 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมืองใหม จ.สมุทรปราการ 

ในตางจังหวัด   

1. สาขาเชียงใหม บนชั้น 4  ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม 

2. สาขานครสวรรค บนชั้น 3  อาคารวิถีเทพ  จังหวัดนครสวรรค 

3. สาขาอุดรธานี บนชั้น 5  ศูนยการคาเจริญศรี คอมเพล็กซ 

4. สาขาฉะเชิงเทรา บนชั้น 2 อาคารศูนยการคาเอสเอฟ  ฉะเชิงเทรา 

5. สาขาอุบลราชธานี บนชั้น 3 เอส เค ชอปปง พารค อุบลราชธานี 

6. สาขาหัวหิน บนชั้น 3 อาคารศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ 

7. สาขาสมุย ช้ัน 1 อาคารเทสโก โลตัส สาขาสมุย 

8. สาขาพิษณุโลก ช้ัน 1 อาคารเทสโก โลตัส ถนนพิษณุโลก-หลมสัก 

9. สาขาพัทยา ช้ัน 4 โครงการดิ อเวนิว พัทยา  

10. สาขาชลบุรี ช้ัน 2 อาคารบิ๊กซี สาขาชลบุรี 

11. สาขากระบี่ ช้ัน 2 อาคารเทสโก โลตัส สาขากระบี่ 

12. สาขาอยุธยา ต้ังอยูที่ช้ัน 2 ของหางบิ๊กซี บนถนนสายเอเชีย อยุธยา 

13. สาขาเพชรบูรณ บนชั้น 1 ของหางโลตัส บนถนนเกตุปญญา เพชรบูรณ 

14. สาขาบานโปง ช้ัน 1 อาคารเทสโกโลตัส 110 หมู5 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

 

 

อีจีวี 

สาขา สถานที่ต้ัง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. สาขาปนเกลา บนชั้น 5 อาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
2. สาขาบางแค บนชั้น 4 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค บางแค ถนนเพชรเกษม 
3. สาขาลาดพราว บนชั้น 7 อาคารศูนยการคา อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว ถนนลาดพราว 
4. สาขาเมโทรโพลิส บนชั้น 5-7 อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ราชดําริ 
5. สาขาแกรนด บนชั้น 6-7 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร ถนนพระราม 1 
6. สาขารังสิต บนชั้น 3 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต 
7. สาขาซีคอน สแควร บนชั้น 4 อาคารศูนยการคา ซีคอน สแควร ถนนศรีนครินทร 

ในตางจังหวัด  

8. สาขาโคราช บนชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาเดอะมอลล ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา  
9. สาขาศรีราชา บนชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาโรบินสัน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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สาขา สถานที่ต้ัง 
10. สาขาออมใหญ บนชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี  ออมใหญ จังหวัดนครปฐม 

พารากอนซีนีเพล็กซ และเอสพละนาดซีนีเพล็กซ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สาขา สถานที่ต้ัง 
พารากอนซีนีเพล็กซ บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระราม 1 
เอสพละนาดซีนีเพล็กซ บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 

 

3.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงฉายภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขา เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. 
รวม 14 ช่ัวโมงตอวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่องใชเวลาในการฉายประมาณ  2 ช่ัวโมง ทําใหโรงภาพยนตรแตละโรง
สามารถทํารอบฉายไดเฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบตอวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหมที่จะเขาฉายใน
แตละสัปดาห (Movie Line up) และหนังที่อยูระหวางฉาย ซึ่งโดยเฉลี่ยในแตละสัปดาหจะมีหนังใหมเขาฉายประมาณ 
5-6 เรื่อง และหนังแตละเรื่องจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สปัดาห หรืออาจจะนานกวานั้นขึ้นอยูกับ
กระแสความนิยมของหนัง   

3.1.1.4 ภาพยนตรท่ีเขาฉาย1   

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซกรุป ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกคายบริษัทตัวแทนภาพยนตร 
เปดกวางใหทุกคายนําภาพยนตรเขาฉายดวยเงื่อนไขการแบงรายไดคาบัตรเขาชมที่ตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของ
ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ในป 2551 ที่ผานมา มีจํานวนภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ รวมทั้งสิ้น 183 
เรื่อง จากจํานวนภาพยนตรที่เขาฉายในประเทศทั้งสิ้น 240 เรื่อง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 

 

ประเภทของภาพยนตร 
จํานวนที่ฉายทั้งหมด 

(เรื่อง) 
จํานวนที่ฉายในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ 

(เรื่อง) 

รวมภาพยนตรตางประเทศ 190 135 

ภาพยนตรไทย 50 48 

รวมภาพยนตรที่เขาฉายทั้งหมด¹ 240 183 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาภาพยนตรที่เขาฉายในป 2551 มีจํานวน 240 เรื่อง หรือเฉลี่ยมีภาพยนตรเขาใหม
ทุกสัปดาหๆ ละ 4-5 เรื่อง เมเจอรซีนีเพล็กซ ไดพิจารณาคัดภาพยนตรที่มีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตองการ

                                                 
1  ที่มา : ตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญ 
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ของผูชมเขาฉายทั้งหมด183 เรื่อง หรือรอยละ 76 ของภาพยนตรทั้งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตรให
นานขึ้น  

3.1.1.5 ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร1  

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรหรือราคาตั๋วหนังจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสาขาและประเภทของเกาอี้นั่งที่ใหความ
สะดวกสบายระหวางการชมภาพยนตรที่ตางกัน ดังนี้  

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

ประเภทเกาอี้นั่ง 
ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง 

(บาท) 
Normal พ้ืนฐาน 100-120 

Honeymoon seat แบบพับที่เทาแขนได 120-140 

First class เกาอี้นั่งแบบพับที่เทาแขนไดบนชั้นลอย 150 

Platinum chair เกาอี้นั่งมีที่วางเครื่องดื่ม, ปอปคอรน และมี
ผารองศีรษะ 

170 

Opera chair  เกาอี้คูขนาดกวาง  500 

Emperor chair เกาอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได 500-600 

โรงภาพยนตรในเครืออีจีวี  

ประเภทเกาอี้นั่ง 
ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง 

(บาท) 
มาตรฐาน (Standard) 80-120 
Honeymoon 120-140 
พรีเมียร สวีท (Premier Suite) 150-200 
โกลด คลาส (Gold Class) 200-500 

โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ  

ประเภทเกาอี้นั่ง 
ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง 

(บาท) 
Premium 110-140 
Privilege 160 
Royal Balcony 180 

                                                 
1  ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรโดยเฉลี่ยในตลาดอยูที่ 100 บาท ต่ํากวาราคาในประเทศอื่นแถบเอเซีย เชน ญ่ีปุน ฮองกง สิงคโปร ซึ่งมีราคา
อยูที่ 540, 350 และ 220 บาทตามลําดับ และต่ํากวาราคาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาอยูที่ 340 และ 224 
บาทตามลําดับ 
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ประเภทเกาอี้นั่ง 
ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง 

(บาท) 
Paragon Chair 200 
Ultra Sweet 600 
Ultra Paradise 600 
Ultra Romance 600 

โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ  

ประเภทเกาอี้นั่ง 
ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอที่นั่ง 

(บาท) 
Normal 120-140 
Honeymoon 140-160 
Deco Opera 250 
Galleria Seat 500 

 

3.1.1.6 บริการจําหนายเคร่ืองดื่มและปอปคอรน (Concession) 

รายไดจากสวนบริการ Concession หนาโรงภาพยนตร เปนรายไดเสริมที่สําคัญและสรางความครบวงจรใน
งานบริการใหแกธุรกิจโรงภาพยนตร ซึ่งในปที่ผานมามีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 8 ของรายไดรวม โดยมีสินคา
หลักคือ ปอปคอรน (Popcorn) และเครื่องดื่มอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบใหเขากับภาพยนตรเรื่องดังที่
กําลังเขาฉายอยูในขณะนั้น และมีสินคาเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกใหลูกคา เปนแซนวิช ขนมขบ
เคี้ยวทานเลนจําพวกขนมซองนานาชนิดเชนมันฝรั่งแผนกรอบ (Potato Chip) ผลไมอบแหง และลูกอม เปนตน 

การกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคานเตอรบริการใหเพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร  จํานวนที่นั่งรวมและ
จํานวนผูมาใชบริการ ประกอบกับการตกแตงเคานเตอรบริการใหสะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคลองกับ
รสนิยมของลูกคา อีกทั้งการจัดตําแหนงการวางสินคาในเคานเตอรใหสะดวกตอการใหบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอ
คิวเขาซื้อ เปนกลยุทธการขายที่สําคัญที่สามารถสรางความประทับใจ ความสนใจ และกระตุนยอดขายสินคาไดเปน
อยางดี  

 

3.1.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน 

3.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

ดวยการวางเปาหมายทางธุรกิจที่จะเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภาพยนตรเปนสินคาหลัก ดัง
สโลแกนที่วางไว “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุนใหม” (The World’s Best 
Cinema and Lifestyle Entertainment Provider) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตรดวย
การดําเนินกลยุทธการแขงขันอยางมืออาชีพตลอดมาตั้งแตเริ่มกิจการ โดยการวางตําแหนงการตลาด (Market 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
 

 
สวนที่ 2 หนา 33 

  

Positioning Strategy) ใหโรงภาพยนตรเปนโรงภาพยนตรที่มีมาตรฐานของสถานที่และงานบริการในระดับสูง ควบคู
ไปกับการสรางความนิยมในศูนยบันเทิง และดวยการใชกลยุทธการสรางชื่อสินคา “เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” (Brand 
Awareness Strategy) ใหกับทั้งโรงภาพยนตรและศูนยบันเทิง ทําใหปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนที่นิยม
ของลูกคาในดานบริการบันเทิงที่ไดมาตรฐานและครบวงจร 

รายละเอียดกลยุทธการตลาดที่นํามาใชประกอบดวย 4 กลยุทธหลักดังนี้ 

1) กลยุทธโรงภาพยนตรมาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเดนที่เหนือและแตกตางจากโรงภาพยนตรของคูแขง
อยางชัดเจน (Product Differentiation) ในเรื่องความสวยงามหรูหราของสถานที่บริการทั้งภายนอกและภายในโรง
ภาพยนตรและความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดานภาพและเสียง ทั้งนี้เปนผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรม
ของลูกคาผูใชบริการโรงภาพยนตร (Moviegoer) อยางตอเนื่อง พบวาลูกคาใหความสําคัญกับความสวยงามและความ
สะดวกสบายของสถานที่เปนอันดับหนึ่งในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จึงมีการ
กําหนดเปนนโยบายและแผนงานที่ตอเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาสาขาใหมีความสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ 
ดวยรูปแบบของโรงแรมระดับ 5 ดาว เปนหลัก  

2) กลยุทธดานทําเลที่ต้ังที่สมบูรณ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลที่ต้ังสาขาโรงภาพยนตร โดยมีองคประกอบสําคัญ
คืออยูในเขตพื้นที่แหลงชุมชนใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษา ใกลหางสรรพสินคา ใกลสถานที่ทํางานบริษัทเอกชน ใกล
สถานที่ราชการ ใกลแหลงชุมชนที่พักอาศัย และอยูในเสนทางที่การสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจําทางผานหลายสาย
และเปนทางผานออกสูภาคตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคา โดยแบงเปน 4 รูปแบบทางธุรกิจ ไดแก  Stand Alone 
Complex, สาขาในหางสรรพสินคา, สาขาใน Discount Store และสาขาในศูนยการคาแบบเปดใหเหมาะสมกับในแตละ
ทําเลที่ต้ังสาขา 

3) กลยุทธการทําตลาดเชิงรุกกับลูกคา 

เพื่อสรางฐานลูกคาและรกัษาความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่อง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดดําเนินกลยุทธ
การตลาดเชิงรุกกับลูกคา แผนการตลาดที่มีความรวดเร็วและมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอรวมถึงแผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกคา  

กลยุทธการทําการตลาดเชิงรุกที่ใชอยูในปจจุบันประกอบดวย 

- การนําเสนอสินคาและบริการที่หลากหลาย  รวมถึงจัดภาพยนตรที่ครบอรรถรสมากที่สุด 

- งานบริการที่ประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ที่เขาใจลูกคา 

- กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง สามารถจําแนกออกไดเปน 3 วิธีการ 

แบบที่ 1) กิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงปดเทอม, ชวงปลายป 
เปนตน 

 และกิจกรรมสงเสริมกาขายทั้งป เชน ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายแกลูกคาในการเขาชม และการซื้อบัตรชมภาพยนตร นอกจากนี้ ยังมีการทํา
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กิจกรรมรอยัลต้ีโปรแกรม (Royal Program) รวมถึงการทําโปรโมชั่นสวนลดพิเศษบาง
ชวงเวลาอีกดวย 

แบบที่ 2) แบบเปนของสะสม เชน การแจกแฮนดบิล (Handbill) แผนภาพ โฆษณาภาพยนตรที่คาย
ภาพยนตรผลิตออกมาเพื่อแจกใหกับผูชมภาพยนตรที่นิยมสะสมเปนที่ระลึก  

แบบที่ 3)   แบบเปนบัตรกํานัล เชน บัตรกิ๊ฟ การด ใชแทนการสงของขวัญใหแกกันในเทศกาลตางๆ 
และบัตรของขวัญสําหรับองคกร ที่สามารถพิมพรูปภาพ หรือผลิตภัณฑที่ตองการได เพื่อ
มอบใหลูกคาหรือผูมีอุปการคุณ 

4) กลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกิจ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เชนบริษัทตัวแทน
จําหนายภาพยนตร กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความรวมมืออํานวยความสะดวกดานสถานที่ในการทําโปรโมชั่นหนังแต
ละเรื่องจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน (Sneak Preview) รวมทั้งการชวยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังใหเหมาะสมกับความ
นิยมของตลาด โดยแตละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแตละเรื่องไมเหมือนกัน มีความยืดหยุน
คอนขางมาก โดยหนังเรื่องใดที่มีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกันหนังเรื่องใด
ที่เขาฉายแตไดรับความนิยมจากผูชมต่ําก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทั้งนี้เพื่อจะไดนําหนังเรื่องที่ไดรับความนิยม
มากกวาเขาฉายแทนเพื่อใหสอดคลองและตอบสนองไดทันกับความตองการของลูกคา 

พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทที่สําคัญคือสปอนเซอร เปนบริษัทเจาของสินคาบริษัทใหญ ๆ และสวนใหญเปน
บริษัทที่มีช่ือทางการคาเปนสากล (International Brand) และมีกลุมลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกับลูกคาของเมเจอร ซีนี
เพล็กซ โดยโรงภาพยนตรจะรวมทําแผนการตลาดกับกลุมสปอนเซอรอยางตอเนื่อง เชนการทําโฆษณาบนจอภาพ
ยนตรและการทําโปรโมชั่นภายในพื้นที่สาขา เปนตน 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

เนื่องดวยภาพยนตรที่เขาฉายในปจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสงู มีภาพยนตรที่
เหมาะกับผูชมทุกวัย ทําใหฐานลูกคาผูชมภาพยนตรคอนขางกวาง กลุมลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซจะครอบคลุมตั้งแต
วัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ และกลุมที่มาเปนครอบครัว โดยกลุมวัยรุนและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใชบริการชม
ภาพยนตรสูงกวากลุมอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกดานเวลาและความชอบดูภาพยนตรหลากแนวกวากลุม
ลูกคาอื่น 

นอกจากกลุมลูกคาที่เปนผูนิยมชมภาพยนตรทั่วไป (Moviegoers) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดใหความสําคัญ
กับการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น โดยมีเปาหมายขยายเขาสูกลุมผูที่ยังไมนิยมชมภาพยนตร (Non-moviegoers) หรือผู
ที่ยังไมชอบไปโรงภาพยนตรซึ่งบริษัทเชื่อวายังมีอีกเปนจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใชกลยุทธการเขาถึงหรือ 
Direct marketing ชักชวนใหลองใชบริการ มีสวนลด หากการทําการตลาดกับลูกคากลุมนี้สําเรจ็จะสามารถทําใหกลุม
เมเจอร ซีนีเพล็กซ เพิ่มฐานลูกคาและจํานวนยอดขายใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการ
กระตุนยอดขายจากกลุม Moviegoers ซึ่งนิยมติดตามชมภาพยนตรเปนประจํา 
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ค. ชองทางการจําหนาย 

การจําหนายตั๋วเขาชมภาพยนตรผานชองจําหนายต๋ัว (Box Office) บริเวณดานโรงภาพยนตร เปนวิธีเดิมที่
ยังคงเปนที่นิยมใชอยูในปจจุบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการซื้อต๋ัวเขาชมภาพยนตร และลด
ระยะเวลาในการรอซื้อต๋ัวที่จุดจําหนายตั๋ว เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดจัดใหมีชองทางการจอง และ/หรือ จําหนายตั๋วที่
เรียกวา E –Cinema เพิ่มอีก 4 วิธี ดังนี้ 

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

2) เว็บไซตของเมเจอรซีนีเพล็กซที่ www.majorcineplex.com , อีจีวี ที่ www.egv.com,  พารากอนซีนี
เพล็กซที่ www.paragoncineplex.com และ เอสพละนาดซีนีเพล็กซ ที่ www.esplanadecineplex.com 

3) Bug Live 1113 

4) ระบบโทรศัพทมือถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟงรอบการฉาย 

   

3.1.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดภาพยนตร 

มูลคาตลาดภาพยนตรในป 2551 ที่ผานมา มีมูลคารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 3,400 ลานบาท เปนสวนของ
มูลคาตลาดภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชระบบสวนแบงรายไดจากคาขายตั๋วหนัง ประมาณรอยละ 80 ของ
มูลคาตลาดรวม สวนที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนมูลคาตลาดภาพยนตรที่จําหนายผานระบบสายหนังในตางจังหวัด  

มูลคาตลาดภาพยนตรในป 2551 ปรับตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการเลื่อนฉายภาพยนตร
ฟอรมยักษสองเรื่องไดแก ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 และ แฮรี่พอตเตอรกับเจาชายเลือดผสมไปในป 
2552 มากกวาผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาวะความไมแนนอนทางการเมือง อยางไรก็ดีบริษัทตัวแทน
จําหนายภาพยนตร ไดคาดการณมูลคาตลาดภาพยนตรในป 2552 ประมาณ 3,700 ลานบาท เติบโตจากป 2551 ในอัตรา
ประมาณรอยละ 8-9 โดยคาดวาจะเปนผลมาจากความสามารถในการทํารายไดจากภาพยนตรที่เขาฉาย โดยคาดวาจะมี
ภาพยนตรฟอรมใหญของทั้งไทยและฮอลลีวูดเขาฉายจํานวนหลายเรื่อง และทางตัวแทนจําหนายภาพยนตรไดมีแผน
ปรับปรุงกําหนดฉายภาพยนตรใหกระจายตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการสรางรายไดของภาพยนตรแต
ละเรื่อง นอกจากนั้นการทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับภาพยนตรเปนสวนหนึ่งในการสรางกระแสความนิยม
ใหกับภาพยนตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหรายไดเติบโตขึ้นตามไปดวย 

ข. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร 

1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรสามารถประเมินไดจากตัวช้ี (Indicator) ทางธุรกิจไดแก
จํานวนประชากรตอโรง (Population Per Screen) โดยบริษัทคาดวาประชากรในกรุงเทพและ
ปริมณฑลตอโรงอยูที่ระดับประมาณ 40,000-50,000 คนซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป 2550 ที่มีจํานวนประชากรตอโรงอยูที่ระดับเพียง 6,000 คน และประเทศไทยมี
ระดับราคาตั๋วเฉลี่ย (Average ticket price) เทากับประมาณ 3.7 ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 10 
ดอลลารสหรัฐฯ ของประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเขาชมภาพยนตรของประชากรในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลของประเทศไทย ( Admission Per Capita) อยูที่ระดับ 2 เรื่องตอคนตอป 
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เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร ที่มีอัตราการเขาชมภาพยนตรอยูที่ 4.73 
และ 4.16 เรื่องตอคนตอป ประกอบกับในปจจุบันธุรกิจโรงภาพยนตรอยูในภาวะที่เรียกวา Under 
Screen คือมีจํานวนภาพยนตร (Software) ที่ผลิตออกมาและรอจะเขาฉายในโรงภาพยนตรรอบแรก
มากกวาจํานวนโรงภาพยนตร (Hardware) ที่รองรับ ทําใหภาพยนตรแตละเรื่องมีระยะเวลาการเขา
ฉายและจํานวนรอบที่ฉายในโรงภาพยนตรไดระยะเวลาจํากัดโดยเฉลี่ยประมาณ 2–3 สัปดาห 
ระยะเวลาการฉายและจํานวนรอบฉายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยูกับความนิยมของภาพยนตรเรื่อง
นั้นๆ เปรียบเทียบกับความนิยมของหนังเรื่องอื่นที่มีกําหนดการเขาฉายในชวงเดียวกันเปนปจจัย
สําคัญ ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการฉายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 4 – 6 สัปดาห   
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนภาพยนตรที่ผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรจากฮอล
ลีวูดที่มีจํานวนสูงถึงปละประมาณกวา 500 เรื่อง กับจํานวนภาพยนตรที่สามารถนําเขามาฉายใน
ประเทศไดเพียงปละประมาณ 200-300 เรื่อง  

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษัทนอกจากจะไดเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตรมากขึ้น ทั้งใน
สวนของจํานวนภาพยนตรไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ คาย เชน RS , ไฟวสตาร, GTH , สหมงคลฟลม 
และยังเนนในดานคุณภาพใหมากขึ้นดวย ทั้งในสวนของงบประมาณการถายทํา สถานที่ถายทํา
ภาพยนตรที่มีขนาดใหญ และไดมาตรฐานสูงขึ้นเทียบช้ันไดกับ Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทํา
ใหสัดสวนรายไดจากภาพยนตรไทยมีสัดสวนโตขึ้นถึงรอยละ 40-50 ของรายไดรวมใน
อุตสาหกรรม  ในขณะที่ภาครัฐไดพยายามสงเสริมใหผูสรางภาพยนตรตางชาตเิขามาลงทุนใช
ประเทศไทยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร ซึ่งสัญญาณตางๆ เหลานี้นาจะเปนผลดีตอธุรกิจใน
ทางตรง และในระยะยาวตอไป 

3. ในตางจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไมก่ีจังหวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex สวนใหญแลวจะเปน
โรงหนังรุนเกา ที่มีสภาพคอนขางทรุดโทรม ไมทันสมัย ทําใหทางกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมิน
วาโอกาสในการขยายการเตบิโตไปในตางจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญของประเทศไทยนั้น ยังมี
โอกาสอีกสูง นอกจากนั้นประชากรในตางจังหวัดมีกําลังซื้อสูง และขาดความบันเทิงในรูปแบบ
โรงภาพยนตรที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน ทําใหความตองการที่จะไดรับความบันเทิงในรูปแบบนี้มีสูง
มากดวย 

จากที่กลาวมาขางตน ทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมินวาโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร
ภายในประเทศยังมีอีกมาก จากการที่หลายๆ ฝายเขามาลงทุน และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงภาพยนตรซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรม และเปนตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตรทั้ง
ภายในประเทศ และทั่วโลกที่ตองอาศัยชองทางนี้ในการเผยแพรผลงานภาพยนตรเปนลําดับแรกกอนจึงจะเผยแพรไปสู
ธุรกิจอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนั้นโรงภาพยนตรจึงจําเปนตองมีมาตรฐานสูงดานสถานที่ และระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูชม ดังนั้นบรษิัทจึงยังคงนโยบายในการขยายเขาสูพ้ืนที่ในเขตปริมณฑลและใน
ตางจังหวัด เพื่อทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการไปชมภาพยนตรมากยิ่งขึ้น 

ค. ผูประกอบการโรงภาพยนตร (คูแขงขัน) 

ผูประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) ในปจจุบัน มี 2 รายหลัก ดังนี้  
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ช่ือโรงภาพยนตร บริษัทผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนโรงภาพยนตร* 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ , อีจีวี, 
พารากอน ซีนีเพล็กซ และ
เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 

บริษัทและบริษัทยอย 46 344 

เอส เอฟ ซีนีมา บจ. เอส เอฟ ซีนีมา ซิต้ี 22 163 

ที่มา: บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร 
* จํานวนโรงภาพยนตรของแตละผูประกอบการ ทั่วประเทศ 

เนื่องดวยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรที่ตองอาศัยประสบการณในธุรกิจเปนสําคัญ 
อีกทั้งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลที่ต้ังสาขาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจที่คอนขางจํากัด ทําใหผูประกอบการ
ในธุรกิจลวนเปนรายเดิมที่อยูในวงการเทานั้นและเปนการยากสําหรับรายใหมจะเขามาเริ่มธุรกิจ  

ง. สวนแบงตลาด 

ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีมีสวนแบงตลาดรวมกัน ประมาณรอยละ 80 1สวนที่เหลือ
อีกประมาณรอยละ 20 เปนของโรงภาพยนตรรายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทั้งนี้สวนแบงตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋ว
ภาพยนตรแตละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาหแรกที่เขาฉาย 

จ. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

บริษัทประเมินภาวะการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรป 2552 ก็ยังคงเปนการแขงขันกันเฉพาะโรง
ภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซ ซึ่งเปนที่นิยมของลูกคาผูชมภาพยนตรในปจจุบัน โดยรูปแบบการแขงขันนอกจากจะ
เปนการเรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแลว ยังเปนเรื่องการปรับปรุงตกแตงสถานที่บริการใหทันสมัย 
สอดคลองกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วของลูกคา  การอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเขาถึงบริการของ
บริษัทรวมถึงการขยายสาขาเขาสูพ้ืนที่ทําเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและตางจังหวัดมากขึ้น แนวโนมการแขงขันจะ
มุงเนนไปยังการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในระยะยาวมากกวา 

3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ก. ภาพยนตร 

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีภาระตนทุนในการจัดซื้อภาพยนตร ลักษณะการประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตรจะเปดรับภาพยนตรเขาฉาย จากทุกคายผูผลิตทั้งคายตางประเทศและในประเทศ ผานบริษัทตัวแทนจําหนาย
ภาพยนตรทั้งรายใหญและรายอิสระ โดยเปนการเจรจาตกลงสวนแบงรายไดจากยอดขายตั๋วเขาชมภาพยนตร ทั้งนี้ไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการหามฉายในโรงภาพยนตรเครืออื่น และยอดขาดตั๋วเขาชมภาพยนตรนั้นรวมสวนที่เปน 
promotion หรือสวนลดของโรงภาพยนตรดวย ในลักษณะเรื่องตอเรื่องและโรงตอโรง ไมมีการทําสัญญาผูกพันระยะ
ยาว อํานาจการตอรองอัตราสวนแบงรายไดจะอยูบนพื้นฐานของประวัติยอดขายตั๋ว ผูประกอบการรายใดที่มีโรง

                                                 
1 ที่มา :  บริษัทตัวแทนจาํหนายรายใหญ 
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ภาพยนตรจํานวนมาก ลูกคาใหความนิยมและมีประวัติการทํายอดขายตั๋วสูงอยางตอเนื่อง จะมีอํานาจการตอรองสวน
แบงสูงตามไปดวย  

ข. บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร 

บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมบริษัทตัวแทนจําหนาย และ
บริษัทผูสรางภาพยนตรและจัดจําหนาย 

 บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรมี 2 กลุม คอื 

1. บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.2 โดยสวนใหญจะเปนบริษัทใน
เครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรในตางประเทศ ไดแกบริษัท ภาพยนตรโคลัมเบีย ไทรสตาร บัวนา 
วิสตา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอรเนชั่นแนล พิคเจอรส (ฟารอีสต) จํากัดและ 
Warner Brothers (FE), Inc 

2. บริษัทตัวแทนจําหนายอิสระคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.8 โดยสวนใหญไมไดเปนบริษัทในเครือของ
บริษัทผลิตรายใด แตจะเปนผูซึ่งจะนําเขาหนังจากตางประเทศ หรือผูที่จัดหาหนังภายในประเทศเอง 
โดยจะทําธุรกิจในลักษณะซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากบริษัทผูผลิตหรือผูสรางภาพยนตร จากตลาดคา
ภาพยนตรในตางประเทศ เชน เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส หรือจากผูสรางภาพยนตรรายเล็ก
ภายในประเทศทั่วไป โดยอาศัยเน็ตเวิรคที่มีอยูในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยและจัดจําหนาย 

บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย มีผูที่เขามาในวงการผลิตภาพยนตรเพิ่มขึ้นหลายคาย เชน กลุมของบริษัท อาร
เอส โปรโมชั่น, กลุมของบริษัทแกรมมี่, กลุมในเครือสถานีโทรทัศนชอง 3, กลุมไฟวสตาร, กลุมสหมงคลฟลม เปน
ตน ซึ่งแนวโนมการที่ธุรกิจภาพยนตรไทยมีการเติบโตคอนขางสูง จึงมีหลายคายที่เขาสูธุรกิจนี้เพื่อใชประโยชนใน
ทรัพยากรที่มีอยูเพิ่มชองทางธุรกิจดวย  

3.1.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

3.2 ธุรกิจโบวล่ิง และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดวยการวางกลยุทธการตลาดเนนสรางความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร   ซึ่ง
เปนธุรกิจหลัก กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดขยายเขาสูธุรกิจโบวล่ิงใชช่ือทางการคาวา “เมเจอร โบวล ฮิต” และ “บลูโอ ริ
ทึมแอนดโบว” สุดยอดโบวล่ิงสมบูรณแบบ โดยวางนโยบายการเปดสาขาของเมเจอร โบวล ควบคูไปกับการขยาย
สาขาของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทั้งนี้ยังไดเสริมกิจการลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมเขามาภายใตการบริหาร
ของ บลูโอ ริทึมแอนดโบว สาขาเอสพละนาด อีก 1 แหง 

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

เมเจอร โบวล ฮิต นําเสนอบริการโบวล่ิงในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเปน
รูปแบบที่แตกตางจากโบวล่ิงในรูปแบบเดิมที่จะเนนเพื่อการกีฬา เมเจอร โบวลมีรูปแบบผสมผสานระหวางบริการ
โบวล่ิงดวยอุปกรณโบวล่ิงสะทอนแสง (Cosmic Bowl) สะทอนแสงทั้งลูก พิน และเลน เขากับบรรยากาศบันเทิง ใน
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ลักษณะ Boutique Bowl พรอมการใหบริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูมาใชบริการ พรอมกันนี้ยังมีบริการ
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดการแขงขัน (Tournament) พรอมจัดเลี้ยงเปนหมูคณะ   

อัตราคาเกมสโบวล่ิงอยูระหวาง 70 บาทถึง 140 บาทตอเกมส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาขา ชวงวันและเวลาทําการ   
นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูที่มาใชบริการไดแกบริการใหเชารองเทา จําหนายถุงเทา และ
บริการจําหนายสินคาและอุปกรณโบวล่ิงในรานโปรชอป (Proshop) ซึ่งเปนรานคาที่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอก  

บริการหองคาราโอเกะในนาม “เมเจอร คาราโอเกะ” เปนอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงที่สอดคลองเปน
อยางดีกับความนิยมและพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการโบวล่ิงที่นิยมมากันเปนกลุมคณะ ตามนโยบายของ
บริษัท เมเจอร โบวลจะมีหองคาราโอเกะเปดใหบริการตามความเหมาะสมของแตละสาขา  

และในป 2549 เมเจอร โบวล ไดแนะนํา Brand ใหม ออกสูตลาดภายใตช่ือ บูลโอ ริทึมแอนดโบวล (Blu-O 
Rhythm and Bowl)   นําเสนอบริการโบวล่ิงในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง โดยเนนความเปน life style และเปน
สถานที่พบปะสังสรรคในหมูคนรุนใหม โดยสาขาแรกของ Blu-O ต้ังอยูที่ช้ัน 5 สยามพารากอน และสาขาที่สองตั้งอยู
ที่ช้ัน 4 ดิ เอสพละนาด (ถนนรัชดาฯ) ในสวนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนนความบันเทิง ใน
ลักษณะ Club Fashion Bowling พรอมการใหบริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูมาใช
บริการ พรอมกันนี้ยังมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดการแขงขัน พรอมจัดเลี้ยงเปนหมูคณะ  

นอกจากนี้ที่สาขาเอสพละนาด ยังมีบริการลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหม ภายใตช่ือ “ซับ ซีโร” ซึ่งเปนลานส
เก็ตน้ําแข็งที่เนนความบันเทิง แบบ Sport Entertainment จํานวน 1 ลาน  

ในปจจุบันเมเจอร โบวลมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 24 สาขา และ บลูโอ จํานวน 4 สาขา ประกอบดวย 

เมเจอร โบวล จํานวนเลนโบวล่ิง จํานวนหองคาราโอเกะ 

1. สาขาปนเกลา 20 15 

2. สาขาสุขุมวิท 20 10 

3. สาขารัชโยธิน (บลูโอ) 38 28 

4. สาขารังสิต 26 18 

5. สาขาพระราม 2 26 10 

6. สาขาบางนา 18 14 

7. สาขาสําโรง 20 14 

8. สาขาบางกะป 14 12 

9. สาขาพระราม 3 30 13 

10. สาขาเสรีเซ็นเตอร 12 9 

11. สาขานครสวรรค 12 9 

12. สาขาอุดรธานี 16 9 

13. สาขาฉะเชิงเทรา 12 7 
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14. สาขาแฟชั่นไอรแลนด 16 13 

15. สาขาเพชรเกษม 12 9 

16. สาขาหัวหิน 8 10 

17. สาขาสมุย 8 7 

18. สาขาพิษณุโลก 8 6 

19. สาขาแจงวัฒนะ 14 9 

20. สาขาพัทยา (บลูโอ) 22 9 

21. สาขาชลบุรี 10 8 

22. สาขาลาดพราว 10 10 

23. สาขาออมใหญ 12 12 

24. สาขาปยะรมย 30 9 

25. สาขาทองหลอ (เจ อเวนิว) 8 11 

26. สาขาอยุธยา 10 10 

27. บูลโอ (สยามพารากอน) 38 16 

28. บลูโอ (เอสพละนาด) 22 21 

29. สาขาเซ็นทรัลปนเกลา - 21 

30. สาขาฟวเจอรปารค รังสิต - 12 

31. สาขาสยามดิสคอฟเวอรี่ - 12 

รวมทั้งสิ้น 492 373 

 

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางตําแหนงสินคาและบริการ (Positioning) ให “เมเจอร โบวล ฮิต” เปนสุดยอด
โบวล่ิงที่มีความสมบูรณ ทั้งในเรื่องการออกแบบและการใหบริการที่เขาถึงความตองการของผูมาใชบริการ ดวย
วัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจโบวล่ิงเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตรและเพิ่มความหลากหลายใหบริการภายใน
สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหกลยุทธการตลาดดานตางๆ ที่นํามาใช ลวนเปนกลยุทธการทําตลาดรวมและ
สอดคลองกับกลยุทธการตลาดของโรงภาพยนตร ประกอบดวยกลยุทธมาตรฐานสูง กลยุทธดานทําเลที่ต้ังที่สมบูรณ 
กลยุทธการทําตลาดเชิงรุก และกลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกิจ แมวาจะมีรายละเอียดตางกันบางเนื่องจากความตางใน
การดําเนินธุรกิจ 
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เมเจอร โบวล ไดแนะนํา Brand ใหม ภายใตช่ือ บูลโอ ริทึม แอนด โบวล (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู
ตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น โดยวางตําแหนงของผลิตภัณฑใหแตกตางจากเมเจอรโบวล ซึ่ง brand ใหม
นี้จะเนนความเปน urban lifestyle และกลุมเปาหมายผูซึ่งช่ืนชอบการพบปะสังสรรค ในสถานที่ที่มีบรรยากาศหรู และ
การบริการเปนเสิศ โดย location ของ บลูโอ ริทึมแอนด โบลว ไดต้ังอยูกับหางใหญใจกลางเมือง ที่ช้ัน 5 สยามพารา
กอน ที่ช้ัน 4 ดิ เอสพละนาด ที่ช้ัน 4 โครงการดิ อเวนิว พัทยา  และลาสุดที่สาขารัชโยธิน 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ฐานลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายหลักของธุรกิจโบวล่ิง เปนกลุมและชวงวัยเดียวกับลูกคาของธุรกิจโรง
ภาพยนตร ที่นิยมและชื่นชอบในความทันสมัยของสินคาและบริการ และมีพฤติกรรมการใชจายสินคาเพื่อความบันเทิง
อยางสม่ําเสมอ 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

1. ที่สาขาของเมเจอร โบวล ฮิต ทั้ง 24 สาขา และ บูลโอ ริทึมแอนด โบวล 4 สาขา 

2. ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ที่เขาถึงลูกคาโดยตรง 

3.2.2.2 ภาวการณแขงขัน 

ก. ผูประกอบการ 

ในปจจุบันผูประกอบการสถานโบวล่ิงเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลที่มีสาขามากกวา 5 สาขา มีเพียง 2 ราย 
ซึ่งเมเจอรโบวล ฮิต จัดอยูในอันดับ 1 ของธุรกิจ  

ช่ือผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนเลน 

เมเจอร โบวล ฮิต และ 
บลูโอ ริทึมแอนด โบวล 

24 492 

เอสเอฟ สไตรซ โบวล 7 190 

 ที่มา : บริษัท 

ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยธุรกิจโบวล่ิงมีขอจํากัดอยูหลายประการ ซึ่งทําใหการเขามาของผูประกอบการรายใหมเปนได
คอนขางยาก ตัวอยางขอจํากัดเชนขนาดพื้นที่ใหบริการที่มีขนาดใหญ อีกทั้งถูกจํากัดดวยความกวางและความยาวของ
เลนโบวล่ิง และเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงในการกอสรางสถานที่และจัดซื้ออุปกรณโบวล่ิง เปนตน 

สําหรับแนวโนมการแขงขันในธรุกิจของกลุมผูประกอบการรูปแบบเดิม นาจะออกมาในลักษณะของการเรง
พัฒนารูปแบบการใหบริการและอาจมีการแขงขันในดานราคาประกอบดวย ทั้งนี้ไมมีผลกระทบกับ “เมเจอร โบวล 
ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล”ดวยเหตุผลของรูปแบบ และกลุมลูกคาที่ตางกัน เชน กลุมครอบครัว เปนตน โดยที่ 
เมเจอร โบวล ฮิต สรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นๆ ดวยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนอง
ครอบครัวที่พาลูกหรือเด็กเขามาใชบริการ  
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3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.2.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ก. บริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโบวล่ิง  

อุปกรณโบวล่ิงที่มีจําหนายในปจจุบันเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ 
ในกรณีของ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล” ใชอุปกรณโบวล่ิงที่ทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) 
ผูนําอุปกรณโบวล่ิงระดับโลก โดยเปนการซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

ข. อาหารและเครื่องดื่ม 

สําหรับสวนงานครัวดูแลดานอาหารและเครื่องดื่มนั้นการจัดซื้ออาหารสดจะเปนในลักษณะวันตอวันโดย
การประมูลเปรียบเทียบราคาแตละรายสวนเครื่องดื่มจําพวกแอลกอฮอลนั้นสวนใหญจะเปนสินคาในกลุมสปอนเซอร
เปนหลักและมีสินคาจากรายอื่นเสริม การสั่งซื้อจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเปนหลักไมมีรายประจํา
ผูกขาดทําใหเกิดความคลองตัวในการจัดซื้อสูง 

3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 -ไมมี- 

 

3.3 ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา  

ภายใตการดําเนินงานของ “บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ” ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดย
มีขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพื่อใหบริการสื่อโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ พารากอน 
ซีนีเพล็กซ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ และอีจีวี รวม 46 สาขา และรวมไปถึงในสวนของ เมเจอร โบว เมเจอร คาราโอเกะ 
บลูโอ ริทึมแอนดโบว และธุรกิจตางๆที่ เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ถือหุนอยู เชน แคลิฟอเนีย วาว เอ็กซพีเรียล และสยาม
ฟวเจอร ดีเวลอปเมน รวมถึงการใหบริการทําโปรโมชั่นภาพยนตรและใหบริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การโฆษณาในโรงภาพยนตรจัดเปนชองทางโฆษณาอีกชองทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่นิยมของ
บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคา เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่กําหนดไดมากกวาการโฆษณา
ผานสื่อประเภทอื่นอยางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ หรือแผนปายโฆษณา ที่เปนการโฆษณาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแนว
กวาง (Mass Advertising) ในป 2551 อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลคารวมประมาณ 89,100 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.7 
จากปที่ผานมา ทั้งนี้ธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรมีมูลคาประมาณรอยละ 4.7 ของอุตสาหกรรมรวมกอนหัก
สวนลด ในขณะที่ บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตรอยูที่ประมาณรอยละ 75-80 โดยมีจํานวนผู
เขามาใชบริการในศูนยการคา โรงภาพยนตร และ โบวล่ิง ของบริษัท ในป 2551ที่ผานมา ทั้งสิ้นกวา 28 ลานคน สงผล
ใหมีศักยภาพในการเติบโตและแขงขันสูง 

การใหบริการสื่อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร  และภายในสาขาของโรงภาพยนตรเมเจอร  ซีนีเพล็กซ อยู
ภายใตการดูแลและบริหารงานของเมเจอร ซีนีแอด  โดยเปนลักษณะการจางบริหารและมีการแบงสวนรายรับคา
โฆษณาระหวางเจาของโรงภาพยนตรและเมเจอร ซีนีแอด  
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3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1.1 บริการสื่อโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดวยบริการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) 

2. โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  

3. โฆษณาบนปายโฆษณาพลิกได 3 หนา (Tri Vision) บนผนังหนาโรงภาพยนตร  

4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจําหนายบัตรชมภาพยนตร 

5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเครื่องดื่ม 

6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเครื่องดื่ม 

7. โฆษณากลางแจง (Billboard/Cut-out) 

จากจํานวนรูปแบบโฆษณาทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหโฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) ใน 46 สาขา
รวม 344โรงภาพยนตร (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีเปนสื่อที่นิยมและมียอดเงิน
โฆษณาสูงสุด ในอุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตรที่บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาสนใจเลือกและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสื่อยอดนิยมอยางสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ ทั้งนี้
เนื่องจากจุดเดนของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตรสามารถคาดการณจํานวนของผูรับสื่อโฆษณาหรือผูบริโภคได
คอนขางชัดเจน อีกทั้งสามารถสื่อไดตรงกับกลุมลูกคาที่ตองการ  

3.3.1.2 การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Movie Promotion) 

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะของบริการ 

1. การทํากิจกรรมรวมกับบริษัทหนัง (Movie Co-promotion) โดยมีบริษัทเจาของสินคาเขารวมเปน
ผูสนับสนุนรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม  

2. การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Film Promotion) เปนการทําโปรโมชั่นนําเสนอภาพยนตรใหกับคายหนัง
อิสระ 

3.3.1.3 การใหบริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เปนการใหบริการกับบริษัทเจาของสินคาทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยกิจกรรม
ทางตลาดในแตละครั้งจะจัดขึ้นภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร 
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3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร กลยุทธการตลาดจะเนนการนําเสนอใหลูกคาบริษัทโฆษณาและ
บริษัทเจาของสินคาเห็นวาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนแหลงชุมนุมของกลุมผูบริโภคที่มีรสนิยมการใชจายซื้อ
สินคาเพื่อความบันเทิงอยางไมจํากัด ฐานอายุคอนขางกวางตั้งแตวัยรุน วัยทํางานและกลุมที่มาเปนครอบครัว โดยกลุม
ที่มีความสม่ําเสมอในการเขามาใชบริการจะเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน จากขอมูลรายไดโรงภาพยนตรและโบวล่ิง
สามารถประเมินยอดจํานวนผูที่เขามาใชบริการ (Visitor) ภายในสาขาทั้งสิ้น 46 สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ อีจีวี พารา
กอน ซีนีเพล็กซ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ในป 2551 ไดวามีจํานวนสูงถึงประมาณ 28-29 ลานคนตอป ในจํานวนนี้
อาจมีความถี่ในการเขามาใชบริการมากนอยตางกันในแตละสาขา ทั้งนี้จํานวนผูที่เขามาใชบริการแตละสาขาจะแปรผัน
ตามจํานวนโรงภาพยนตร โบวล่ิง และบริการอื่นๆ ในสาขา เชนที่สาขารัชโยธินจะมีจํานวนผูเขามาชมหนาแนนมาก
ที่สุดประมาณ 2 ลานคนตอป โดยจํานวนผูมาใชบริการจะหนาแนนในชวงวันศุกร เสาร อาทิตยและชวงปดภาคเรียน 
สําหรับป 2552 ดวยจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นบริษัทประเมินวาจะมีจํานวนผูที่เขามาใชบริการภายในสาขาเพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 30 ลานคนตอป 

การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทําไดกับทุกพื้นที่สาขาของ 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีอันไดแกภายในและภายนอกโรงภาพยนตร บริเวณลานโบวล่ิง หองคาราโอเกะ พ้ืนที่
สวนกลางในสาขา รวมทั้งลานภายนอกอาคาร  

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

แบงออกได 2 ประเภทคือลูกคาบริษัทโฆษณา (Media Agency) และลูกคาทางตรง (Direct Client) คือบริษัท
เจาของสินคา ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

สําหรับลูกคาบริษัทโฆษณาการเขาถึงลูกคาบริษัทใชวิธี Direct Approach 

3.3.2.2 ภาวการณแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดและสวนแบงตลาด 

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคาใชจายโฆษณาผานสื่อโรงภาพยนตรในป 
2551 มีมูลคารวมประมาณ 4,183 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคากอนหักสวนลดใหกับลูกคา คิดเปนเพียง 4.7% ของมูลคา
อุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด และมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวี มีสวนแบง
ตลาดมากที่สุดคือประมาณรอยละ 80 ซึ่งสะทอนถึงความนิยมของบริษัทโฆษณาในโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
และอีจีวีในดานโอกาสการเขาถึงกลุมผูชมสูงสุดโดยเปรียบเทียบ  

ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาที่มีคอนขางจํากัดในแตละป 
ทําใหการจัดสรรงบโฆษณาแตละประเภทตองมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาเปนหลักสําคัญ ทําให
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แนวโนมการแขงขัน นาจะออกมาในรูปของแตละคายโรงภาพยนตรหันมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตรใหมี
ความทันสมัยเพื่อเพิ่มความนิยม  แตทั้งนี้เมเจอร ซีนีเพล็กซไดกาวรุดหนาอยางโดดเดน และเหนือคูแขงในธุรกิจโรง
ภาพยนตร เนื่องจากเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปน Entertainment Complex และมีบริการที่มากกวาโรงภาพยนตร มีสินคาและ
บริการเพื่อความบันเทิงหลากหลายชนิด พรอมใหบริการแกลูกคาที่เขามาใชบริการในสาขา และมีพ้ืนที่ภายในสาขาที่
สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได ทําใหโอกาสในการสรางและขยายฐานลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีลักษณะที่
แนนอนและตอเนื่องดวยนโยบายการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่งทั้งการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการที่สม่ําเสมอโดย
คํานึงถึงความตองการและรสนิยมของลูกคาเปนหลัก ทําใหโอกาสในการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เหนือกวา
คูแขงโดยเปรียบเทียบ 

3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.3.1 การจดัใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

เปนการใชทรัพยากรเฉพาะที่มีอยูในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  เพื่อจัดกิจกรรมสรางรายไดเขาบริษัท เชน โรง
ภาพยนตร โบวล่ิง พ้ืนที่ภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ รวมท้ังระบบ Internet Web site : www.majorcineplex.com 

3.3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

 

3.4 ธุรกิจใหบริการพ้ืนที่เชา (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบริการพื้นที่เชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคูไปกับการเปด
สาขาใหมโดยการใหบริการพื้นที่เชามีเปาหมายเพื่อสรางความหลากหลายใหกับบริการภายในสาขา โดยการคัดเลือก
ประเภทรานคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชจายของลูกคาที่เขามาใชบริการเปนสําคัญ  

3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.4.1.1 พื้นที่ใหเชา  

ในปจจุบันกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนเจาของ และบริหารพ้ืนที่เชาใน 14 สาขา ไมรวมที่สาขาปนเกลา โดย
พ้ืนที่สวนใหญภายในสาขาจะถูกจัดสรรใชไปเพื่อกิจการภายในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยพ้ืนที่ใหบริการ
ของโรงภาพยนตรและโบวล่ิง สวนที่เหลือจะเปนพื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ใหเชาเปนรานคาทั่วไป รายละเอียดพื้นที่
ใหเชาในแตละสาขาเปนดังนี้ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
จํานวนหอง
รานคา 

พ้ืนที่ใหเชา 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) สิทธิการเชา 

1. สาขาสุขุมวิท 43 6,703 92 เจาของ 

2. สาขารัชโยธิน* 9 1,921 100 เจาของ 

3. สาขารามคําแหง 6 444 100 ใหเชาชวง 
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4. สาขาเชียงใหม 2 116 100 ใหเชาชวง 

5. สาขารังสิต* 10 1,564 100 เจาของ 

6. สาขาบางกะป 11 476 76 ใหเชาชวง 

7. สาขาพระราม 2 3 466 100 ใหเชาชวง 

8. สาขานครสวรรค 2 190 100 ใหเชาชวง 

9. สาขาอุดรธานี 1 351 100 ใหเชาชวง 

10. สาขาสมุย 4 436 100 ใหเชาชวง 

11. สาขาสยามพารากอน 1 130 100 ใหเชาชวง 

12. สาขาสําโรง 10 2,050 53 ใหเชาชวง 

13. สาขาพิษณุโลก 1 186 100 ใหเชาชวง 

14. สาขาชลบุรี 1 115 100 ใหเชาชวง 

รวม 104 15,148 94   

*  เฉพาะพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา ซึ่งมิไดโอนไปที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
ไลฟสไตล 

พ้ืนที่เชาภายใตการบริหารของ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

จํานวนหอง
รานคา 

พ้ืนที่ใหเชา 
(ตรม.) 

Occupancy Rate 
(%) 

1.  สาขารัชโยธิน 42 5,561 97 

2.  สาขารังสิต 24 2,269 98 

3. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ 1 3,005 100 

รวม 67 10,835 98 

 

นอกจากนี้ในสวนพื้นที่ใหเชาของ บมจ. อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  มีจํานวน 3 สาขา โดยมีรายละเอียดพื้นที่ให
เชาในแตละสาขาเปนดังนี้ 

อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํานวนหอง
รานคา 

พ้ืนที่ใหเชา Occupancy rate 

(ตรม.) (%) 

1. สาขาเมโทรโพลิส 18 14,420 100 

2. สาขารังสิต 6 447 100 

3. สาขาออมใหญ 4 383 100 
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4. สาขาลาดพราว 10 362 90 

รวม 38 15,612 98 

 

3.4.1.2 รูปแบบสัญญาเชา 

พ้ืนที่ใหเชาเปดเปนรานคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือรานคาเชาที่ทําสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 3 
ป และรานคาเชาที่ทําสัญญาเชาระยะสั้นไมเกิน 3 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.81 และ 81.19 ตามลําดับ จากจํานวน
พ้ืนที่ 30,761 ตารางเมตร รานคาทั้งหมด 142 ราน ไมรวมรานคาที่อยูภายใตการบริหารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

3.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค 

เปนบริการเสริมที่ควบคูไปกับการใหเชาพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลักๆ เชนการใหบริการ
แสงไฟ ไอเย็น และบริการพื้นที่สวนกลางเชน ลิฟทโดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบปองกันอัคคีภัย บริการทําความ
สะอาด บริการรักษาความปลอดภัย และการใหบริการที่จอดรถภายในสาขา 

3.4.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน 

3.4.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

เนื่องจากลักษณะเดนของพื้นที่ใหเชาอยูในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนกลยุทธการขายในตัวที่ทําใหการ
ขายพื้นที่เปนไปอยางราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ทั้งนี้เนื่องจากกลุมลูกคาและจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการภายใน
สาขาเปนประเด็นพิจารณาหลักที่เจาของรานคาเลือกที่จะเปดสาขาตามสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ลูกคาที่เชาพื้นที่ภายในสาขา จะตองเปนรานคาระดับแนวหนาที่ไดรับการพิจารณาวามีสินคาและบริการที่มี
เอกลักษณและโดดเดนในประเภทนั้นๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการตกแตงรานคาที่สอดคลองกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร 
ซีนีเพล็กซที่วางแนวไว โดยรานคาสวนใหญเปนพันธมิตรที่มีความสัมพันธกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ตอเนื่องมา
ต้ังแตสาขาแรกที่สุขุมวิท และดวยความสัมพันธอันดีทําใหการใหเชาพื้นที่สําหรับสาขาใหมที่จะเกิดขึ้นเปนไปอยาง
ราบรื่น ประกอบกับพื้นที่ของเมจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีมากเหมือนพลาซาอื่นๆ ดวยการรักษาภาพลักษณของ เมเจอร ซีนี
เพล็กซ ที่ไมมุงหวังทําธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย แตเปนการรักษาสมดุลการใชพ้ืนที่เพื่อใหเกิดความคุมคา
ของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของสินคา จึงสามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ไดเกือบทั้งหมดทุกสาขา เนื่องจาก
เปนลูกคารายเดิมที่ขยายสาขาไปพรอมกับโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เชน รานเค เอฟ ซี รานเอ็ม เค สุก้ี รานแมค
โดนัล รานแบลค แคนยอน และรานหนังสือดอกหญา เปนตน  

ค. ชองทางการจําหนาย 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดําเนินการใหเชาพื้นที่โดยผานทีมงานขายพื้นที่ เขาเสนอรูปแบบ และจุดเดนของ 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ  โดยมีจํานวนลูกคาและฐานลูกคาที่เขามาใชบริการภายในสาขาเปนจุดขายสําคัญ ประกอบกับ
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ภาพลักษณที่โดดเดนตรงเปาหมายกลุมผูมาใชบริการภายในอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ  ซึ่งเปนอีกทางเลือกของเจาของ
กิจการในการลงทุน 

3.4.2.2 ภาวะการณแขงขัน 

ดวยความแตกตางจากคูแขงในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
ดวยประสบการณการเปดสาขาที่ผานมา แมวาจะมีบางสาขาที่ต้ังอยูใกลกับศูนยการคาและบางสาขาตั้งอยูใน
ศูนยการคา ลูกคาพื้นที่เชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังคงใหความเชื่อมั่นที่จะเปดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม
ของเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ภายในศูนยการคาตางๆ ในวันนี้ยังขาดแคลนและมีจํานวนไมเพียงพอ 
ดังนั้นจึงเริ่มเกิดการลงทุนศูนยการคาใหมขึ้นในเขตพื้นที่ตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

3.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 -ไมมี- 

 
3.5 ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร 

ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตรถือเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่สงเสริมธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทไดเขารวม
ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ภายใตบริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง จํากัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด  

3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตรสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือการนําเขาภาพยนตรเพื่อจัดจําหนายภายในโรง
ภาพยนตร และการจดัจําหนายภาพยนตรในตลาดโฮมวีดีโอ ไดแก วีซีดี และดีวีดี โดยเขาซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจําหนาย
ภาพยนตรจากผูผลิตภาพยนตร และทําการโฆษณาประชาสัมพันธควบคูกันไป 

3.5.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน 

อุตสาหกรรมการจัดจําหนายภาพยนตรในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยแนวโนมของ
เครื่องเลนวีซีดี และดีวีดีมีราคาที่ถูกลง ทําใหผูบริโภคมีกําลังในการซื้อมากยิ่งขึ้น และจากภาพยนตรใหมที่ออกสูตลาด
มีจํานวนมากขึ้นทุกป ประกอบกับโรงภาพยนตรในปจจุบันมีจํานวนจํากัดดวยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาห
ตอป ทําใหบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรมีการแขงขันกันสูง ไมวาจะเปนการคัดเลือกภาพยนตรที่นาสนใจและมี
แนวโนมที่จะไดรับความนิยมเมื่อเขาฉายในโรงภาพยนตร ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมสงเสริมการขาย
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุนใหลูกคาหันมาสนใจสะสมภาพยนตรมากยิ่งขึ้น 

ในปจจุบันบริษัทที่ทําธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรมีอยู 9 รายหลักคือ 

1. บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
4. บริษัท ไรทพิคเจอร จํากัด 
5. บริษัท ไรท บียอน จํากัด 
6. บริษัท แคทาลิสท อัลลาย แอนด ประเทศไทย จํากัด 
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7. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
8. บริษัท เจ-บิ๊คส ฟลม จํากัด 
9. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 
ผลกระทบทางดานการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตรยังคงเปนปญหาที่มีมาอยางตอเนื่องในปจจุบัน เนื่องจากมี

การลักลอบวางจําหนายอยางแพรหลาย และราคาต่ํากวาราคาขายของภาพยนตรลิขสิทธิ์มาก ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบาย
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อยางเครงครัดมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในสวนของบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรจึงพยายาม
คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุด   

3.5.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพบริการในแตละสาขา จึงไดมีนโยบายที่ตอเนื่องในการพัฒนา
ปรับปรุงสาขาใหมีความสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา นอกจากนี้ฝาย
การตลาดของบริษัทไดจัดใหมีการทําวิจัยทางการตลาดอยางสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ลูกคาที่เขามาใชบริการภายในสาขา ขอมูลทั้งหมดจะถูกนําไปประมวลผล และนํามาใชประกอบการวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาด และกลยุทธทางการแขงขัน เพื่อใหบริษัทสามารถรกัษาสถานะผูนําดานศูนยรวมความบันเทิงตอไป  

นอกเหนือจากการทําวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ บริษัทยังไดใหความสําคัญกับงานพัฒนา
พนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนงานดานการบริการตามแตละสาขา โดยมีการกําหนดเปนแผนการอบรมพัฒนาที่
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และบริษัทไดกําหนดงบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนาไวประมาณ 5 ลานบาทตอป และ
ในป 2551 ที่ผานมาบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาจํานวน 8,247,064.50 บาท  

 

งบประมาณ
ประจําป 

จํานวนงบประมาณที่ใชจริง 
(บาท) 

ป 2549 1.49 ลานบาท 

ป 2550 3.74 ลานบาท 

ป 2551 8.25 ลานบาท 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปรายละเอียดได

ดังนี้ 

5.1  สิทธิการเชาที่ดิน 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สุขุมวิท เชาระยะเวลา 28 ป สิ้นสุดป 2567 

 

 

 

 

เชาระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2567 

-ไมมี- 

 

 

 

 

15.25 

โอนสิทธิการเชาที่ดินเพื่อเปนหลักประกัน
วงเงินกูของบจ.เมเจอร พรอพเพอรต้ี และ
บริษัท  ซึ่งปจจุบันบริษัทไดชําระเงินกู
ครบทั้งจํานวนแลว  อยางไรก็ตามบริษัท
ยังมิไดดําเนินการไถถอนหลักประกันจาก
สถาบันการเงิน 

 

รัชโยธิน -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

รังสิต -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

  

5.2 อาคาร 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สุขุมวิท เจาของ / เมเจอร พรอพเพอรต้ี 193.93 เปนหลักประกันรวมกับสิทธิการเชา
ที่ดินตาม (5.1) 

รัชโยธิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร    
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

-ไมมี- -ไมมี- 

รังสิต กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร    
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

-ไมมี- -ไมมี- 

  

5.3 สิทธิการเชาพื้นที่ในอาคาร 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

รามคําแหง เชาพื้นที่ระยะเวลา 17 ป 9 เดือน สิ้นสุดป 2560 -ไมมี- -ไมมี- 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

เชียงใหม เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุด 8 มีนาคม 2554 -ไมมี- เปนหลักประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี 

ปนเกลา 

 

เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2560 

เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2573 

-ไมมี- 

59.09 

-ไมมี- 

-ไมมี- 

พระราม 3 เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2555 -ไมมี- เปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อของ
บริษัท 

บางนา เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2555 
(โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2556 (โบวล่ิง) 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

บางกะป เชาพื้นที่ระยะเวลา 24 ป สิ้นสุดป 2568 
(โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นที่ระยะเวลา 21 ป สิ้นสุดป 2565 (โบวล่ิง) 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

เสรีเซ็นเตอร เชาพื้นที่ระยะเวลา 21 ป สิ้นสุดป 2566 -ไมมี- -ไมมี- 

พระราม 2 เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2555 -ไมมี- -ไมมี- 

นครสวรรค เชาพื้นที่ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2556 -ไมมี- -ไมมี- 

อุดรธานี เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2561   
(โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2561 (โบวล่ิง) 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

-ไมมี- 
 

-ไมมี- 

นนทบุรี เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2561 -ไมมี- -ไมมี- 

ฉะเชิงเทรา เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป  2571 8.17 -ไมมี- 

ทองหลอ เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2567 -ไมมี- -ไมมี- 

เมโทรโพลิส เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ปสิ้นสุดป  2565  131.77 -ไมมี- 

อุบลราชธานี เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2568 8.03 -ไมมี- 
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สยามพารากอน เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2574  303.47 โอนสิทธิการเชาที่ดิน

เพื่อเปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อของ
บริษัทกับธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

หัวหิน เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2564 -ไมมี- -ไมมี- 

สมุย เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2564 -ไมมี- -ไมมี- 

แจงวัฒนะ เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2564  -ไมมี- -ไมมี- 

พิษณุโลก เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2564              -ไมมี- -ไมมี- 

เอสพละนาด เชาพื้นที่ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2574  106.22 -ไมมี- 

พัทยา เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2570 -ไมมี- -ไมมี- 

ชลบุรี เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2570  -ไมมี- -ไมมี- 

กระบี่ เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566              -ไมมี- -ไมมี- 

ศาลายา เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566  -ไมมี- -ไมมี- 

อยุธยา เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2571              -ไมมี- -ไมมี- 

เพชรบูรณ เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566 -ไมมี- -ไมมี- 

บิ๊กซี นวนคร เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2571 -ไมมี- -ไมมี- 

โลตัส นวนคร เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566 -ไมมี- -ไมมี- 

ธัญบุร ี เชาพื้นที่ระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2571 -ไมมี- -ไมมี- 

ราชบุรี เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566 -ไมมี- -ไมมี- 

ศรีนครินทร เชาพื้นที่ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2566 -ไมมี- -ไมมี- 

สํานักงานใหญ เชาพื้นที่ระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดป 2581 32.03 -ไมมี- 
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5.4  อุปกรณ 

5.4.1 อุปกรณในโรงภาพยนตร  

อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตรประกอบดวย โครงสรางของโรงภาพยนตร งานตกแตง งาน
เกาอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งานระบบเสียง เครื่องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณเครื่องใชในโรงภาพยนตร มีมูลคา
ตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2551 รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,049.85 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สุขุมวิท เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

รัชโยธิน เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

รามคําแหง เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

เชียงใหม เจาของ / เชียงใหม ซีนีเพล็กซ -ไมมี- 

ปนเกลา เชาระยะยาว / ผูใหเชา -ไมมี- 

พระราม 3 เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

บางนา เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

บางกะป เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

เสรีเซ็นเตอร เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

พระราม 2 เจาของ/ บริษัท -ไมมี- 

นครสวรรค เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

อุดรธานี เจาของ/อุดรไฟวสตาร -ไมมี- 

นนทบุรี เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

ฉะเชิงเทรา เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

บางแค เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

ซีคอน เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

ลาดพราว เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

เมโทรโพลิส เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

ปนเกลา เจาของ/ อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 
สวนที่2 หนา 55 

  
สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

แกรนด อีจีวี เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน -ไมมี- 

สําโรง เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน -ไมมี- 

ศรีราชา เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน -ไมมี- 

โคราช เจาของ/อีจีวี ไฟวสตาร -ไมมี- 

แฟช่ัน ไอสแลนด เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

ออมใหญ เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

อุบลราชธานี เชาระยะยาว / บริษัท -ไมมี- 

เพชรเกษม เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

สยามพารากอน เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

หัวหิน เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

สมุย เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

พิษณุโลก เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

แจงวัฒนะ เจาของ / บริษัท  -ไมมี- 

เอสพละนาด เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

พัทยา เจาของ / บริษัท  -ไมมี- 

ชลบุรี เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

กระบี่ เจาของ / บริษัท  -ไมมี- 

ศาลายา 
เจาของ / บริษัท 

(เปดบริการ 25 ม.ค. 2551) 
-ไมมี- 

อยุธยา 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 28 ก.พ. 2551) 
-ไมมี- 

เพชรบูรณ 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 25 เม.ย. 2551) 
-ไมมี- 

บิ๊กซี นวนคร 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 04 ส.ค. 2551) 
-ไมมี- 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

โลตัส นวนคร 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 11 ก.ย. 2551) 
-ไมมี- 

ธัญบุร ี
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 08 ส.ค. 2551) 
-ไมมี- 

ราชบุรี 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 30 ก.ย. 2551) 
-ไมมี- 

ศรีนครินทร 
เจาของ / บริษัท  

(เปดบริการ 28 พ.ย. 2551) 
-ไมมี- 

 

5.4.2 อุปกรณโบวล่ิง 

อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานกิจการโบวล่ิงประกอบดวย อุปกรณโบวล่ิง และเครื่องตกแตง มีมูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธันวาคม 2551 รวมจํานวน 830.65  ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สุขุมวิท เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

รัชโยธิน เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

เสรีเซ็นเตอร เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

พระราม 2 เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

พระราม 3 เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

นครสวรรค เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

อุดรธานี เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

แฟช่ัน ไอสแลนด เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

ออมใหญ เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

เพชรเกษม เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

สยามพารากอน เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

หัวหิน เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สมุย เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

พิษณุโลก เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป  -ไมมี- 

แจงวัฒนะ เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

เอสพละนาด เจาของ /บริษัท -ไมมี- 

สําโรง เจาของ / อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน -ไมมี- 

ลาดพราว เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

พัทยา เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

ชลบุรี เจาของ / บริษัท -ไมมี- 

อยุธยา 
เจาของ / บริษัท 

(เปดบริการ 28 ก.พ. 2551) 
-ไมมี- 

               

5.5  งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท บันไดเลื่อน และอาคารที่จอดรถดวย มีมูลคาตามบัญชี ณ  

31 ธันวาคม  2551  รวมจํานวน 5.52 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สุขุมวิท เจาของ / เมเจอร เซอรวิส -ไมมี- 

  

 

 

 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

 สาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน 

 สาขาสุขุมวิท 

รวมจํานวน 2 แปลง สัญญารวม 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับที่ 1   
ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, 
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นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุติภัทร โพธิรัตนังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ, และ
นางกัณณิกา วิโรจนวัธน   

ผูเชา : เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดที่ดินเชา : โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดิน 1277 ตําบล พระโขนง อําเภอ พระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร 
หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูใหเชาเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไมวา

ดวยเหตุใดก็ตาม 
   
ฉบับที่ 2   
ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล (ผูทรงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,  

นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุติภัทร โพธิรัตนังกูร, 
นางกัณณิกา วิโรจนวัธน และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ   

ผูเชา : เมเจอร  พรอพเพอรต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดที่ดินเชา : โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดิน 1278 ตําบล พระโขนง อําเภอ พระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร 
หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูใหเชาเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไมวา

ดวยเหตุใด 

สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
ผูเชา : บริษัท 
วันที่ทําสัญญา :  26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคํามั่นตอสัญญาอีก 30 ป 
เนื้อที่ : 10,969.84 ตรม. 

สาขารัชโยธิน (โบวล่ิง) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
ผูเชา :  บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 
วันที่ทําสัญญา :  26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคํามั่นตอสัญญาอีก 30 ป 
เนื้อที่ : 4,651.61 ตรม. 
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สาขารังสิต (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  
ผูเชา : บริษัท 
วันที่ทําสัญญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคํามั่นตอสัญญาตออีก 30 ป 
เนื้อที่ : 8,476.89 ตรม. 

สาขารังสิต (โบวล่ิง) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  
ผูเชา : บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 
วันที่ทําสัญญา : 26 มิถุนายน  2550 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคํามั่นตอสัญญาตออีก 30 ป 
เนื้อที่ : 3,921.83 ตรม. 

สาขารามคําแหง 
ผูใหเชา : บริษัท เดอะมอลล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  
ผูเชา  บริษัท 
วันที่เริ่มสัญญา : 1 ธันวาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 2 ของอาคารเดอะ มอลล 4 รามคําแหง  

เลขที่ 1911 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
เนื้อที่ : 7,852 ตรม. 
ระยะเวลาสัญญาเชา  17.9 ป 
หมายเหตุ : บริษัทไดเขาเปนผูเชาพื้นที่แทนเมเจอร ซีนีมา ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2545  

 
 
 
 
 

สาขาเชียงใหม 

ผูใหเชา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด  
ผูเชา : บจ. เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 
วันที่เริ่มสัญญา : 9 มีนาคม 2544 
ที่ต้ัง : ช้ัน 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  
เนื้อที่ : 5,180 ตรม. 
ระยะเวลาสัญญาเชา  10 ป 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 
สวนที่2 หนา 60 

  
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 

สาขาปนเกลา 
ผูใหเชา : หจก. เวล เอนเตอรเทนเมนท (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดาคุณวิชา  

พูลวรลักษณซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้คุณจําเริญ ไมมีสวนไดเสียใน
บริษัท) 

ผูเชา : บริษัท 
วันที่เริ่มสัญญา : 1 กุมภาพันธ 2545 
ที่ต้ัง : บริเวณช้ันที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาปนเกลา  

ต้ังอยูเลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.  
เนื้อที่ : 7,000 ตรม. 
ระยะเวลาสัญญาเชา  15 ป 

สาขาปนเกลา 
ฉบับที่ 1 
ผูใหเชา : บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดาคุณ

วิชา พูลวรลักษณซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้คุณจําเริญ ไมมีสวนได
เสียในบริษัท) 

ผูเชา : บริษัท 
รายละเอียดทรัพยสินที่เชา : อุปกรณทั้งหมดในโรงภาพยนตร จํานวน 8 โรง  
วันที่เริ่มสัญญา : 28 มกราคม 2545 
ระยะเวลา : 15 ป นับจาก 1 กุมภาพันธ 2545 

 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 2 
ผูใหเชา : บริษัท เพชรปนเกลา จํากัด (ถือหุนโดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ มารดา      

คุณวิชา พูลวรลักษณซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้คุณสมเวียง ไมมี
สวนไดเสียในบริษัท) 

ผูเชา : บริษัท 
ที่ต้ัง : ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 
เนื้อที่ : 5,000 ตรม.  
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วันที่เริ่มสัญญา : 1 มกราคม 2548 
ระยะเวลา : 25 ป นับจาก จากวันใหเปดบริการ 

 

สาขาพระราม 3  (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ผูเชา  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 1 พฤษภาคม 2545   
ที่ต้ัง : ช้ัน 7-8 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
เนื้อที่ : 6,530 ตร.ม. 
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต           

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 

สาขาพระราม 3  (โบวล่ิง) 
ผูใหเชา : กองทุนรวมธุรกิจไทย 1  
ผูเชา  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 29 พฤษภาคม 2546 
ที่ต้ัง : ช้ัน 7 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
เนื้อที่ : 2,584.18 ตร.ม. 
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : บริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด  
ผูเชา  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 27 กรกฎาคม  2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 6 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล ซิต้ี บางนา  
เนื้อที่ : 6,000 ตรม. 
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 
 

สาขาบางนา (โบวล่ิง) 
ผูใหเชา : บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี จํากัด  
ผูเชา  บจ.เมเจอร โบว กรุป 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 25 ธันวาคม 2547 
ที่ต้ัง : ช้ัน 6 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล ซิต้ี บางนา  
เนื้อที่ : 2,181.41 ตรม. 
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หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต           

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 

สาขาบางกะป (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  
ผูเชา  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 24 ป / 4 ตุลาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 3 ของอาคารเทสโก โลตัส สาขาบางกะป  
เนื้อที่ : 6,685 ตรม. 

สาขาบางกะป (โบวล่ิง) 
ผูใหเชา : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  
ผูเชา : บจ.เมเจอร โบว กรุป 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 21 ป / 15 ตุลาคม 2547 
ที่ต้ัง : ช้ัน 3 ของอาคารเทสโก โลตัส  
เนื้อที่ : 1,920.45 ตรม. 

สาขาเสรีเซ็นเตอร 
ผูใหเชา : บริษัท เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท จํากัด 
ผูเชา – ธุรกิจโรภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโบวล่ิงผูเชา 

 บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บจก.เมเจอร โบวล กรุป 

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 21 ป / 7 พฤศจิกายน 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 3 ของอาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร  
เนื้อที่ : 6,000 ตรม. 

สาขาพระราม 2 
ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 5 ธันวาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  
เนื้อที่ : 5,651.83 ตรม. 
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเงื่อนไขเดิม 

สาขาพระราม 2 (โบวล่ิง ) 
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สาขานครสวรรค 
ผูใหเชา : บจก. นิภาพรพัฒน 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป / 1 กรกฎาคม 2546 
ที่ต้ัง : อาคารวิถีเทพ พลาซา 
เนื้อที่ : 6,952 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : เมื่อครบ 10 ป ตอสัญญาไดอีก 5 ปโดยตองมี หนังสือแจงตออายุสัญญา         

ไมนอยกวา 3 เดือนกอนสัญญาจะครบกําหนด 

สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : บจก. เจริญศรีอาเขต 
ผูเชา : บจก.อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป / 19 ธันวาคม 2546 
ที่ต้ัง : ช้ัน 5 อาคารเจริญศรี อาเขต 
เนื้อที่ : 8,808 ตารางเมตร 

 

สาขาอุดรธานี (โบวล่ิง) 
ผูใหเชา : บจก. เจริญศรีอาเขต 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป / 1 ตุลาคม 2547 
ที่ต้ัง : ช้ัน 5 อาคารเจริญศรี อาเขต 
เนื้อที่ : 2,550 ตารางเมตร 

สาขานนทบุรี 
ผูใหเชา : บจก.กรุงสยามเซ็นเตอรวิว 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป / 14 สิงหาคม 2546 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป/ เริ่ม 11 ธันวาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 4 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เลขที่ 128 หมู6 ถ.พระรามที่2  

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ : 2,893.32 ตารางเมตร  
หมายเหตุ : เมื่อครบ 10 ป ตอสัญญาไดอีก 5 ปโดยตองมี หนังสือแจงตออายุสัญญา              

ไมนอยกวา 3 เดือนกอนสัญญาจะครบกําหนด 
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ที่ต้ัง : ช้ัน 4, 6 อาคารริเวอร พลาซา 
เนื้อที่ : 8,927 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 6 เดือน   

กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา โดยผูใหเชาจะมีการตออายุสัญญาเชา         
ออกไปอีก 5 ป 

สาขาฉะเชิงเทรา 
ผูใหเชา : บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 25 ป / 10 มิถุนายน 2547 
ที่ต้ัง : 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
เนื้อที่ : 6,325  ตารางเมตร 

สาขาทองหลอ 
ผูใหเชา : บจก.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท 
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป / 1  กันยายน 2547 
ที่ต้ัง : 323 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหลอ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 
เนื้อที่ : 834 ตารางเมตร 

สาขาบางแค 
ผูใหเชา : บจ. วัฒนาวนา 
ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 27 ป / 31 พฤษภาคม 2537 
ที่ต้ัง : ช้ัน 4 ฟวเจอรพารค บางแค 
เนื้อที่ : 5,009 ตารางเมตร 

สาขาซีคอน 
ผูใหเชา : บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท 
ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 30 ป /  7 กันยายน 2537 
ที่ต้ัง : ช้ัน 4  ซีคอนสแควร  ศรีนครินทร 
เนื้อที่ : 8,600 ตารางเมตร 

สาขารังสิต 
ผูใหเชา : บจ. รังสิตพลาซา 
ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 27 ป /  1 มิถุนายน 2538 
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ที่ต้ัง : ช้ัน 3 ฟวเจอรพารค รังสิต 
เนื้อที่ : 7,391.99  ตารางเมตร 

สาขา ลาดพราว 
ผูใหเชา : บจ. ลาดพราว พลาซา 
ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 3 ป /  1  มกราคม 2549  
ที่ต้ัง : ช้ัน 6-7 อิมพีเรียลเวิลด  ลาดพราว 
เนื้อที่ : 4,400 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ผูเชาสามารถตออายุสัญญาไดทุก 3 ป 

สาขาปนเกลา 
ผูใหเชา : บจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
ผูเชา : บจ. เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 3 ป /  1 กันยายน 2548 
ที่ต้ัง : ช้ัน 5  เซ็นทรัล ปนเกลา 
เนื้อที่ : 6,618.20  ตารางเมตร 
หมายเหตุ : - ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 3 ป โดยจะมี       

การพิจารณาเงื่อนไขใหมอีกครั้ง 

สาขาแกรนดอีจีวี (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : บจ. บางกอกอินเตอรคอนติเนนตอลโฮเต็ลส 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  1 พฤศจิกายน 2541 
ที่ต้ัง : ช้ัน 6 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร 
เนื้อที่ : 1,685 ตารางเมตร 

สาขาแกรนดอีจีวี (คาราโอเกะ) 
ผูใหเชา : บจ. บางกอกอินเตอรคอนติเนนตอลโฮเต็ลส 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป  /  1 มิถุนายน 2542 
ที่ต้ัง : ช้ัน 6 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร 
เนื้อที่ : 580  ตารางเมตร 

สาขาสําโรง 
ผูใหเชา : บจ. อิมพีเรียล พลาซา 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  9 พฤษภาคม 2548 
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ที่ต้ัง : ช้ัน 5 อิมพีเรียล สําโรง 
เนื้อที่ : ประมาณ 9,999  ตารางเมตร 
หมายเหตุ : - ป 2550 ปรับปรุงพื้นที่และขยายพื้นที่ในการใหบริการเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูมาใชบริการมากขึ้น จาก 1,857 ตารางเมตร เปน 9,999             
ตารางเมตร 

สาขาศรีราชา 
ผูใหเชา : บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสัน 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 17 ป 5 เดือน /  20 มีนาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 3 แปซิฟค พารค 
เนื้อที่ : 2,586.88  ตารางเมตร 

สาขาโคราช 
ผูใหเชา : บจ.ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 25 ป /  11 สิงหาคม  2543 
ที่ต้ัง : ช้ัน 3 เดอะมอลล นครราชสีมา 
เนื้อที่ : 5,000  ตารางเมตร 

 สาขาเมโทรโพลิส 
ผูใหเชา : บจ.ราชดําริ พลาซา 
ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  26 ธันวาคม 2545 
ที่ต้ัง : ช้ัน 5 บิ๊กซี ราชดําริ 
เนื้อที่ : 18,500  ตารางเมตร 

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด  (โรงภาพยนตร) 

 

 

 

 

 

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด  (โบวล่ิง) 

ผูใหเชา : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท  
ผูเชา : บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการโรงภาพยนตร (เปด 4 เมษายน 2548) 
ที่ต้ัง : ช้ันที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูที่ 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว  

กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ : ประมาณ 7,924.75 ตารางเมตร 
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ส 

สาขาออมใหญ (โรงภาพยนตร) 

  

 
 
 
 
 

สาขาออมใหญ (โบวล่ิง) 

 

ส 

 

 

 

สาขาอุบลราชธานี   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

สาขาเพชรเกษม 

ผูใหเชา : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท  
ผูเชา : บจก.เมเจอร โบวล กรุป 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 10 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 30 เมษายน  2548) 
ที่ต้ัง : ช้ันที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูที่ 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว  

กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ : ประมาณ 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป / โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 22 เมษายน  2548) 
ที่ต้ัง : 17/17 อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร  ช้ัน 2   ต.ออมใหญ          อ.

สามพราน จ.นครปฐม 73160 
เนื้อที่ : 3,381.35  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา : บจ.เมเจอร โบวล กรุป 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป / โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 24 มีนาคม  2548) 
ที่ต้ัง : 17/17 อาคารศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร  ช้ัน 2   ต.ออมใหญ  อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 73160 
เนื้อที่ : 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บจก.เรืองรังษอีุบล 2003 
ผูเชา : บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ  กรุป 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป / เริ่มตั้งแต 6 สิงหาคม 2548   
ที่ต้ัง : พ้ืนที่ช้ัน 3 อาคารศูนยการคา SK SHOPPING  PARK  เลขที่ 105 ต.ในเมือง 

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
เนื้อที่ : 2,520  ตารางเมตร 
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ส
 สาขาสยามพารากอน 
ผูใหเชา : บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเมนท 
ผูเชา – ธุรกิจโรงภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโรงภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโบวล่ิง 

: 
: 
: 

บจก. สยาม ซีนีเพล็กซ 
บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร   
บจก.เมเจอร โบวล กรุป   

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 25 ป  /  1 มีนาคม 2549 
ที่ต้ัง : 991 ช้ัน 5-6 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 
เนื้อที่ : 20,000  ตารางเมตร 

สาขาหัวหิน  
ผูใหเชา : บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
ผูเชา– ธุรกิจโรงภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโบวล่ิง 

: 
: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บจก.เมเจอร โบวล กรุป  

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  18 กุมภาพันธ 2549 
ที่ต้ัง : เลขที่ 234/1 อาคารศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ  ช้ันที่ 3  ถ.เพชรเกษม  

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  
เนื้อที่ : 3,967 ตารางเมตร  

สาขาสมุย 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา– ธุรกิจโรงภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโบวล่ิง 

: 
: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บจก.เมเจอร โบวล กรุป  

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 3 พฤษภาคม  2549) 
ที่ต้ัง : เลขที่ 1/7 หมูที่ 6 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี 
เนื้อที่ : 3,761 ตารางเมตร 

 

สาขาแจงวัฒนะ 

ผูใหเชา : บจก. เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร  
ผูเชา – ธุรกิจโรงภาพยนตร 
ผูเชา – ธุรกิจโบวล่ิง 

: 
: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บจก.เมเจอร โบวล กรุป   

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 30 ป / 1 กันยายน 2548 
ที่ต้ัง : สยามฟวเจอรทาวเวอร ช้ัน 2 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุเทพฯ 
เนื้อที่ : 5,973 ตารางเมตร 
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ผูใหเชา : บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  
ผูเชา  : บริษัท  
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ   
ที่ต้ัง : เลขที่ 104/42 หมูที่ 1 อาคารดิเอฟเวอรนิว ช้ัน 3  ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
เนื้อที่ : ประมาณ 5,020 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโบวล่ิงเปดดําเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร             

เปดดําเนินการป 2550) 

สาขาพิษณุโลก 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ   
ที่ต้ัง : เลขที่ 909 หมูที่ 3 ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
เนื้อที่ : ประมาณ 3,680 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 14 กันยายน 2549, ธุรกิจโบวล่ิงเปด      

ดําเนินการ 10 กรกฎาคม 2550 

สาขาเอสพละนาด 
ผูใหเชา : บจ.สยามฟวเจอรพร็อพเพอรต้ี 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 25 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ   
ที่ต้ัง : เลขที่ 99 อาคารเอสพละนาด ช้ัน2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 
เนื้อที่ : ประมาณ 11,374 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 14 ธันวาคม 2549 ธุรกิจโบวล่ิงและ    

ไอซสเก็ตเปดดําเนินการ 25 กุมภาพันธ  2550 

สาขาพัทยา 
ผูใหเชา : บจ.สยามฟวเจอรพร็อพเพอรต้ี 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ   
ที่ต้ัง : เลขที่ 399/9 ช้ัน 2-4 อาคารดิอเวนิวพัทยา หมูที่ 10 ต.หนองปอ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 
เนื้อที่ : 7,145 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิงเปด      
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ดําเนินการ 11 สิงหาคม 2550 

สาขาชลบุรี 
ผูใหเชา : บจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ   
ที่ต้ัง : เลขที่ 49/1 หม ู ที่ 3ศูนยการคาบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ช้ันที่ 2  ต.หวยกะป  อ.

เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 
เนื้อที่ : 5,634.12 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบวล่ิงเปด      

ดําเนินการ 20 ตุลาคม 2550 

สาขากระบี่ 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 5 ธันวาคม 2550) 
ที่ต้ัง : เลขที่ 191 หมูที่ 12  ต.กระบี่นอย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
เนื้อที่ : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

สาขาศาลายา 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 25 มกราคม 2551) 
ที่ต้ัง : เลขที่ 99/14 หมูที่ 1 อาคารเทสโกโลตัส สาขาศาลายา ช้ันที่ 1  ต.บางเตย อ.

สามพราน จ.นครปฐม 
เนื้อที่ : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

 

สาขาอยุธยา 
ผูใหเชา : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันที่เปดดําเนินการ  (เปด 28 กุมภาพันธ 2551) 
ที่ต้ัง : เลขที่ 80 หมูที่ 2 อาคารศูนยการคา สาขาอยุธยา ช้ันที่ 2  ต.บานกรด        อ.

บางปะอิน จ.พระนครศรีอย ุธยา 
เนื้อที่ : 4,790 ตารางเมตร 

 

สาขาเพชรบูรณ 
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ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  เริ่มตั้งแต 25 เมษายน 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 929 หมูที่ 2 อาคารเทสโกโลตัส สาขาเพชรบูรณ ช้ันที่ 1    ต.สะเดียง        

อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
เนื้อที่ : 3,620 ตารางเมตร 

 

สาขาบิ๊กซีนวนคร 
ผูใหเชา : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  เริ่มตั้งแต 04 สิงหาคม 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 98/196  อาคารบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร  ช้ันที่ 2    ต.คลองหน่ึง     

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เนื้อที่ : 2,980 ตารางเมตร 

 

สาขาโลตัสนวนคร 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  เริ่มตั้งแต 11 กันยายน 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 98/103  อาคารเทสโกโลตัส  ช้ันที่ 2    ต.คลองหนึ่ง     

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เนื้อที่ : 3,600 ตารางเมตร 

 

สาขาธัญบุรี 
ผูใหเชา : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 20 ป  /  เริ่มตั้งแต 08 สิงหาคม 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 158/17  อาคารบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร  ช้ันที่ 2    ต.รังสิต     

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
เนื้อที่ : 3,285 ตารางเมตร 
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สาขาราชบุรี 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  เริ่มตั้งแต 30 กันยายน 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 110  อาคารเทสโกโลตัส สาขาบานโปง ช้ันที่ 1    ต.หนองออ     

อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 
เนื้อที่ : 3,050 ตารางเมตร 

 

สาขาศรีนครินทร 
ผูใหเชา : บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) 
ผูเชา  :  บริษัท 
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา : 15 ป  /  เริ่มตั้งแต 28 พฤศจิกายน 2551 
ที่ต้ัง : เลขที่ 9  อาคารเทสโกโลตัส  ช้ันที่ 2    ต.บางเมืองใหม     

อ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 
เนื้อที่ : 3,393 ตารางเมตร 
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6.  โครงการในอนาคต 

ในป 2552 ทางบริษัทฯ มีโครงการในการขยายสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวม 23 โรงภาพยนตร และ74 เลนโบวล่ิง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สาขารัตนาธิเบศ ลงทุนโรงภาพยนตร จํานวน 16 โรง และโบวล่ิง จํานวน 22 เลน 

2. สาขาอมตะนคร ลงทุนโรงภาพยนตร จํานวน 5 โรง 

3. สาขานครราชสีมา เพิ่มโรงภาพยนตรอีกจํานวน 2 โรง เปนทั้งหมด 8 โรง 

4. สาขา ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด สรางเลนโบวล่ิง 24 เลน 

5. สาขา ณ เมืองบังกาโล ประเทศอินเดีย ลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด สรางเลนโบวล่ิง 28 เลน 

ทั้งนี้ บริษัทยังคาดวาจะลงทุนโรงภาพยนตรอีกหนึ่งสาขา ที่ยังไมระบุทําเลที่แนนอนจํานวน 10-15โรง 

 เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดวาจะใชประมาณ  800-1,000 ลานบาท โดยใชเงินกูจากสถาบันการเงิน 
และ/หรือกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนหลัก  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี - 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 881,897,219 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 
881,897,219 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 นอกจากนี้บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได จํานวน 19.5 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 3.32 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 
หุนสามัญที่ราคาปดของราคาตลาดเฉลี่ย 5 วันทําการนับจากวันที่ 28 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2546 หรือที่ราคา 
13.16 บาท และมีอายุ 5 ป โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ดังนี้ 

สวนที่ 1  รอยละ 30 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2546 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดทุกๆ 
6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนมีนาคมและกันยายน ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

สวนที่ 2  รอยละ 30 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2547 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดทุกๆ 
6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายน ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

สวนที่ 3  รอยละ 40 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2548 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดทุกๆ 
6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายน ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

กรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป เวนแตในกรณีที่วันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดใชสิทธิ
นั้น 

บริษัทไดดําเนินการปรับสิทธิ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจายเงินปนผลเกินกวานโยบายการจายเงินปนผล
ที่รอยละ 50 ณ สิ้นป 2550 ทําใหราคาและอัตราการใชสิทธิใหม เปน 11.878 บาทตอ 1 หุนสามัญ และ 1.108 หุนสามัญ
ตอ 1 หนวย ตามลําดับ ซึ่งบริษัทไดแจงสารสนเทศดังกลาวแกนักลงทุนทั่วไป ผานสื่ออิเล็คโทรนิกสของตลาด
หลักทรัพยในระบบ ELCID แลว   

ในเดือนพฤศจิกายน ป 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 146,927,500  
หนวย (MAJOR –W1) แกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซึ่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป เริ่มตั้งแตป 2548 และหมดอายุในป 2550 (วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550) สามารถใชสิทธิได
ทุก ๆ ไตรมาส วันใชสิทธิครั้งแรกคือ 31 มีนาคม 2548  ณ ราคา 13 บาท ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน
สามัญ  
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 ผลจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

ก) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิเต็มจํานวน 
 ผูถือหุนอาจจะไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect อันเนื่องมาจากการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งจะทําใหผลของกําไรสุทธิตอหุน หรือ EPS และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน หรือ ROE มี
อัตราลดลงไปตามสัดสวนของผูถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิแตละชวงเวลานั้น ๆ 

ข) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิเต็มจํานวน หรือมีอัตราการใชสิทธิคอนขางต่ํา  

 บริษัทอาจจะไมไดรับเงินจากการเพิ่มทุนตามประมาณการที่คาดการณไว อันเนื่องมาจากการที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิหรือใชอัตราที่ตํ่า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
และโครงการการขยายสาขาหรืออื่น ๆ ในอนาคต (ถามี)  อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตและเพื่อปองกันปญหาดังกลาว บริษัทจึงไดเตรียมความพรอมโดยการจัดหา
แหลงเงินทุนจากแหลงอื่น ๆ สํารองไวดวย เชน การเปดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือการกูยืมเงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เปนตน   

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2547 บริษัทไดรับอนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได จํานวน 3.5 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 0.59 
ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2)  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 
ขึ้นไป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญที่ราคา 
15.28 บาท ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาปดของหุนสามัญของบริษัทเฉลี่ย 30 วันทําการ กอนวันประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 (ไมมีสวนลดจากราคาตลาดของหุนของบริษัทกอนวันออกและ
เสนอขาย) และมีอายุไมเกิน 4 ป โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ดังนี้ 

สวนที่ 1  รอยละ 30 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2547 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได
ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือน มีนาคม และ กันยายน 
ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

สวนที่ 2  รอยละ 30 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2548 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได
ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือน มีนาคม และ กันยายน 
ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

สวนที่ 3  รอยละ 40 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2549 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได
ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกลาว ซึ่งคือวันสุดทายของเดือน มีนาคม และ กันยายน 
ของแตละป  โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 

กรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไปเวนแตในกรณีที่วันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดใชสิทธิ
นั้น 

ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใชสิทธิใน
แตละครั้ง ตามขางตนออกไปไดไมเกิน 15 มิถุนายน 2551 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 
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ในกรณีที่การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน 

(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดรวมไปใชสิทธิในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

เพื่อ 
(1) การแปลงสภาพเปนหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP-W2) จํานวน 3,500,000 หุน 
(2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม ESOP-W1 และ MAJOR-W1 เพิ่มเติมเมื่อมีการปรับสิทธิซึ่งเปนผลมาจาก

การจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทครั้งนี้ จํานวน 
11,500,000 หุน 

(3) ในกรณีที่มีหุนสามัญเหลือเนื่องจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP-W2) ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
ตอไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2547 อนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 772,000,000 บาท เปน 897,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 125,000,000 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยหุนจํานวน 120,000,000 หุน จัดสรรไวใหแกผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท อีจีวี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แทนการชําระราคาเสนอซื้อภายใตคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ
บริษัท และหุนจํานวน 5,000,000 หุน ใหจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
เพิ่มเติม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6/2550 บริษัทไดรับอนุมัติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได จํานวน 13 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 1.48 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลว จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W3) โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญที่ราคา 16.77 บาท ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาปดของหุนสามัญของ
บริษัทเฉล่ีย 15 วันทําการ หลังวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (กอน
กําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ) และมีอายุไมเกิน 5 ป โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ดังนี้ 

สวนที่ 1  รอยละ 30  เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพ
ไดทุก  ๆ  3 เดือน  นับจากวันดังกลาว  ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555 

สวนที่ 2  รอยละ 30 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพ
ไดทุก  ๆ  3 เดือน  นับจากวันดังกลาว  ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555 

สวนที่ 3  รอยละ 40 เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใชสิทธิแปลงสภาพ
ไดทุก  ๆ  3 เดือน  นับจากวันดังกลาว  ซึ่งคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 
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พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555 

กรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไปเวนแตในกรณีที่วันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดใชสิทธิ
นั้น 

ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใชสิทธิใน
แตละครั้ง ตามขางตนออกไปไดถึง 5 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 

ในกรณีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดรวมไปใชสิทธิในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใชสิทธิใน
แตละครั้ง ตามขางตนออกไปไดไมเกิน 15 มิถุนายน 2551 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 

ในกรณีที่การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดรวมไปใชสิทธิในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

เพื่อ 
(1) การแปลงสภาพเปนหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP-W3) จํานวน 13,000,000 หุน 
(2) ในกรณีที่มีหุนสามัญเหลือเนื่องจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรแก

กรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
ตอไป 

 ผลการปรับสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในขอ จ 
ที่ระบุถึงกรณีที่บริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ บริษัทจึงไดพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ และ 
อัตราการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 
ราคาการใชสิทธิเดิม 11.878 บาทตอ 1 หุนสามัญ 14.732 บาทตอ 1 หุนสามัญ 16.77 บาทตอ 1 หุนสามัญ 
ราคาการใชสิทธิใหม 11.649 บาทตอ 1 หุนสามัญ 14.448 บาทตอ 1 หุนสามัญ 16.447 บาทตอ 1 หุนสามัญ 
อัตราการใชสิทธิเดิม 1.108 หุนสามัญตอหนวย 1.037 หุนสามัญตอหนวย 1 หุนสามัญตอหนวย 
อัตราการใชสิทธิใหม 1.075 หุนสามัญตอหนวย 1.057 หุนสามัญตอหนวย 1.020 หุนสามัญตอหนวย 

 
ผลการใชสิทธิ ESOP W-1 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

สวนที่ 2 หนา79 

  
ในการใชสิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ

เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 710,000 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 10,053,600 บาท เพื่อใช
เปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ไมมีผูมาใชสิทธิ   
ในการใชสิทธิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  30  กันยายน  2547  มีผูมาใชสิทธิ คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 

22,620,752 บาท ซึ่งบริษัทไดใชเงินจํานวนนี้เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท  
ในการใชสิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ

เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 8,940,400 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 108,357,648 บาท เพื่อ
ใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ
เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 5,669,243 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 68,711,226.97 บาท เพื่อ
ใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ
เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 1,352,000 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 16,059,056.00 บาท เพื่อ
ใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ
เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 333,000 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 3,923,303.00 บาท เพื่อใช
สนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษทั 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใช
สิทธิเปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 633,300 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 7,522,337.40 บาท 
เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมนุเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 11  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใช
สิทธิเปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 819,200 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 9,542,860.80 บาท 
เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้งสุดทายที่ผูถือหนวย
สามารถใชสิทธิได 

 
ผลการใชสิทธิ ESOP W-2 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ไมมีผูมาใชสิทธิ   
ในการใชสิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ   
ในการใชสิทธิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ   
ในการใชสิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ไมมีผูมาใชสิทธ ิ
ในการใชสิทธิครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  ไมมีผูมาใชสิทธิ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

สวนที่ 2 หนา80 

  
ในการใชสิทธิครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ

เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 3,111,000 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 45,831,252.00 บาท เพื่อ
ใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551  ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551  ไมมีผูมาใชสิทธิ โดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้ง

สุดทายที่ผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได 
 
 

ผลการใชสิทธิ ESOP W-3 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใช

สิทธิเปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ409,000 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 6,858,930  บาท เพื่อ
ใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงในการใชสิทธิ
เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ103,100 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 1,695,685.70 บาท เพื่อใช
สนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
ผลการใชสิทธิ MAJOR W-1 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 กันยายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใช

สิทธิ 1,270 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 16,250.92 บาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 
ในการใชสิทธิครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 

29,843,472  หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 375,699,469 บาท เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุน
หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใช
สิทธิ 22,048,387 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 277,567,144.75 บาท เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปน
ทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 
11,359,700 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 143,007,263.30 บาท เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุน
หมุนเวียนในบริษัท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

สวนที่ 2 หนา81 

  
ในการใชสิทธิครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มกราคม 2550 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 

10,806,338 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 136,013,989.68 บาท เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปนทุน
หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใช
สิทธิ 77,147,876 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 971,214,610.96 บาท เพื่อใชสนับสนุนการขยายสาขา และเปน
ทุนหมุนเวียนในบริษัทโดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้งสุดทายที่ผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ยังมิไดใชสิทธิของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จํานวนหนวยคงเหลือ จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W3 12,489,920 19,487,900 Out of the Money 

ผลกระทบจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือทั้งหมดเปรียบเทียบกับ ป 2551 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  

สิทธิในการออกเสียง

ของผูถือหุนปจจุบัน กําไรตอหุน 

ผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน มูลคาทางบัญชีตอหุน 

กอนการใชสิทธิ รอยละ 100 0.71 บาท รอยละ 11.34 6.15 

Fully Diluted รอยละ 97.84 0.69 บาท รอยละ 11.10 6.02 

 
8.2 โครงการซื้อหุนคืน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ไดอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหาร
การเงิน เพื่อสะทอนมูลคาหุนที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหุนของบริษัทในตลาดฯ ปจจุบันมีราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี 
นอกจากนี้ยังชวยใหหุนมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันยังเปนการบริหารทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะสงผลดี
ตออัตรากําไรสุทธิตอหุน (EPS) และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
o วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืน จํานวนไมเกิน 650 ลานบาท  
o จํานวนหุนที่จะซื้อคืน จํานวนไมเกิน 88 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จํานวนหุนที่จะซื้อคืนคิดเปนรอยละ 

9.98 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยมีระยะเวลาการซื้อคืน ต้ังแต วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึง 28 มิถุนายน 
2552 

o  วิธีการในการซื้อหุนคืน ซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
o ราคาซื้อคืนไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนานั้นโดยราคาหุนเฉลี่ย

ยอนหลัง 30 วัน ต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551 เทากับ 5.66 บาทตอหุน 
 
ผลกระทบภายหลงัซื้อหุนคืน จะสงผลใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลตอหุนสูงขึ้น เนื่องจากหุนที่บริษัทซื้อคืนจะไมมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล และจะทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนสูงขึ้นดวย ในขณะที่บริษัทจะมีสินทรัพย สภาพคลอง 
และมูลคาทางบัญชีลดลง 
 
การจําหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืน บริษัทฯจะใชวิธีการจําหนายหุน โดยจําหนายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซื้อคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืน
เสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป) สวนหลักเกณฑในการกําหนดราคาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืนตองไมนอยกวารอยละ 85 
ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนาวันที่ทํารายการจําหนายหุนที่ซื้อคืน 
 
ผลการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

วันที่ซื้อหุนคืน     จํานวนหุนที่ซื้อคืน 
ราคาที่ซื้อตอหุน 

หรือราคาสูงสุด(บาท/หุน) 
ราคาต่ําสุด 
(บาท/หุน) 

มูลคารวม 
 (บาท) 

29 ธ.ค. 51 950,000 7.15 6.8 6,612,140 
30 ธ.ค. 51 1,300,000 6.95 6.7 8,936,500 

 
 

8.3  ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

ลําดับที่ กลุมผูถือหุน 
จํานวนหุน 
(ลานหุน) รอยละ 

1 วิชา พูลวรลักษณ 330.84 37.51% 

2 NORTRUST NOMINEES LTD. 52.05 5.90% 

3 ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 46.13 5.23% 

4 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 
AUSTRALIA 42.56 4.83% 

5 SOMERS (U.K.) LIMITED 37.63 4.27% 

6 

GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 
CORPORATION 35.64 4.04% 

7 ภารดี พูลวรลักษณ 30.47 3.46% 

8 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 20.84 2.36% 

9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 18.60 2.11% 

10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18.08 2.05% 
* บริษัทเหลานี้ไมมีผูถือหุนใหญและผูถือหุนที่อยูภายใตอํานาจควบคุมเดียวกันกับกลุมพูลวร
ลักษณหรือมีความเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 

8.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หาก
ไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมี
นัยสําคัญ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)     สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

 
สวนที่ 2 หนา 83 

 

9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางองคกร ณ วันที่ 1  มีนาคม 2552  
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9.2 การกํากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยแบงเนื้อหาออกเปน  5 หมวด ดังนี้ 
 

9.2.1 สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทมีคุณธรรม โปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน  
 บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางดานธรรมาภิบาลที่กําหนดโดยหนวยราชการและหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัท รวมทั้งมาตรฐานดานธรรมาภิบาลอื่นๆ ซึ่งบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนและถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายดวยความเปนธรรม โดยเผยแพร
ขอมูลประกอบวาระการประชุมผานทาง Website (www.majorcineplex.com) และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอ
วาระการประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนประจําปเพิ่มเติมได โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง Website ของบริษัทและ
จัดสงเอกสารนั้นๆพรอมทั้งเอกสารแนบคืนมายังบริษัทภายในเวลาที่กําหนด  

บริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และอํานวยความสะดวกในการเขาประชุมของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 
รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมและใชสิทธิของตนซักถามคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
ตลอดจนสามารถเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน ทั้งหมดนี้มีการบันทึกการประชุม
ถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมทั้งมีหนวยงานจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบ
เพื่อความครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบงาย 

ในป 2551 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน โดยกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการ
ตรวจสอบ สวนใหญมีการเขารวมประชุมครบทุกครั้ง เวนแตในบางครั้งที่กรรมการบางทานติดภารกิจที่จําเปนจึงไม
สามารถเขารวมประชุมได โดยในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสและใหเวลาแกผูถือหุนทุกคนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น  ตลอดจนขอเสนอแนะ
ตางๆ ไดอยางเต็มที่  พรอมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นเสนอแนะที่สําคัญไวในรายงานการประชุมผูถือหุน
ดวยทุกครั้ง 
 
9.2.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติและผูถือหุนสวนนอย ตาง
ไดรับการปฏิบัติจากบริษัทในลักษณะที่เทาเทียมกัน  และมีนโยบายในเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทอยางชัดเจน 
โดยกรรมการผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ หามนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
เผยแพรใหบุคคลอื่นทราบ ซึ่งที่ผานมาไมพบการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชนแตอยางใด   
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บริษัทดําเนินการปองกันและจัดการในเรื่องที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนตางๆ ดวยความเปนธรรม โดย

วิธีการเปดเผยขอมูลหรือการเก็บรักษาความลับ หรือการปฏิเสธการดําเนินการ  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก
กรณี  นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดําเนินการรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกําหนดนโยบายและระเบียบไมใหผูบริหารนําขอมูลภายในไปใช
ประโยชนสวนตน และกําหนดใหกรรมการและผูบรหิารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมีการรายงานเรื่องดังกลาวรวมถึงสวนไดเสียตางๆในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุก
ครั้งอีกดวย 

บริษัท มีแนวนโยบายเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระสําหรับการประชุมผูถือหุนไดภายใต
เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงตองอยูภายใตบทบัญญติัของกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  บริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองมอบฉันทะใหผูอื่น เชน กรรมการอิสระของบริษัท มาประชุมและออกเสียงลง
มติแทน โดยไดแนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ผูถือหุนสามารถแสดงเจตนาไดหลากหลายพรอมกับจดหมายเชิญประชุม 
และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนใหแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง รวมถึงในวาระการพิจารณาการแตงตั้ง
กรรมการ บริษัทเสนอใหผูถือหุนไดพิจารณากรรมการเปนรายทานดวย 

 
9.2.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธขิองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงาน
และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง ผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ผูมีสวน
ไดเสียทางธุรกิจ รวมถึงสังคม  เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา ผูมีสวนไดเสียทุกประเภทมีสวนสําคัญตอการประกอบ
กิจการของบริษัทในรูปแบบที่แตกตางกัน บริษัทจึงคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนขั้นพื้นฐานที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับ
จากบริษัทไวอยางเหมาะสม  ไมวาจะเปนสิทธิในการรูขาวสารขอมูลที่สะดวก ถูกตอง ครบถวน รวมถึงมีมาตรการ
ปองกันระบบควบคุมภายในที่บกพรอง การกระทําที่ผิดกฎหมายของกรรมการและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความคุมครอง
ผูที่ใหเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสม  เนื่องจากบริษัทเห็นวาแรงสนับสนุนของผูมีสวนไดเสียตางๆ จะสราง
ความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท  ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได 

ในดานสังคม บริษัท ไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองดูแลชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหสังคมพัฒนา
และเปนการตอบแทนสังคมประการหนึ่งดวย และแนวนโยบายในการชวยเหลือและดูแลสังคมนั้น บริษัทมุงเนนการให
ความชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม ผูประสบภัยตางๆ การทะนุบํารุงศาสนาอยางตอเนื่อง  ทั้งที่กระทําโดยบริษัทเอง 
รวมถึงการใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ ในการดําเนินการดังกลาว  (สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่  “กิจกรรมเพื่อสังคม”) 
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9.2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน โดยไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ  (Investor 
Relations) ซึ่งจะทําหนาที่ดูแลเรื่องการใหขาวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทแกนักลงทุนทุกกลุม ไมวาจะเปนนักลงทุน
รายยอย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนทั้งในและตางประเทศ โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ 
ในการที่จะใหขอมูลขาวสารที่สําคัญตางๆ ของบริษัทตอนักลงทุนอยางทั่วถึง เชน การเผยแพรขอมูลคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการรายไตรมาส การจัดแถลงผลประกอบการของบริษัททุกไตรมาสสําหรับกับนักลงทุน ผูจัดการ
กองทุน นักวิเคราะหทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ เพื่อรวมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนตอบขอซักถามตางๆ 
ที่สําคัญ โดยในป 2551 นี้ มีบริษัท นักลงทุน ผูจัดการกองทุน และนักวิเคราะหที่สนใจเขามาเยี่ยมชมและรับฟงขอมูลกวา 
350 ราย ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงขอมูลตางๆ ไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดเผยแพรขอมูล
ตางๆผานเว็บไซตของบริษัทที่   www.majorcineplex.com  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการเงิน  และขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป  จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  โดยใชดุลพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา   รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายงานการเงิน ขอมูลทางการเงิน 
รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหมีความครบถวน ถูกตอง โปรงใสและทันเวลา ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป
และ Website ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของไดใชขอมูลอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยอื่น ๆ อยูในระดับที่เหมาะสม  และ
คาตอบแทนนั้นบริษัทยึดถือใหเปนอํานาจของผูถือหุนเปนผูพิจารณาซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย โดยใน
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนใหแก
กรรมการ พรอมกับกําหนดวงเงินคาตอบแทนพิเศษ และมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณาจัดสรรการจายคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมมีติเปลี่ยนแปลงเปนการอื่น   
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9.2.4.1 คาตอบแทนกรรมการบริษัท  

บริษัทไดมีการจายบําเน็จพิเศษ ใหแกคณะกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2551 จํานวนทั้งสิ้น 6,000,000 บาท   

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ไดรับจากบริษัทในฐานะกรรมการ  รวม คาตอบแทนรวมของ
คณะกรรมการที่ไดรับในฐานะกรรมการรวม 11 คน ในป 2551 รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 6,600,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทน      
(บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 800,000 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการ 682,500 

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กรรมการ 582,500 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการ 562,500 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 562,500 

6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร กรรมการ 562,500 

7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน กรรมการ/กรรมการอิสระ 500,000   

8. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 500,000 

9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 682,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

10. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการอิสระ 582,500 

กรรมการตรวจสอบ 

11. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ 582,500 

กรรมการตรวจสอบ 

 

9.2.4.2 คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทน ป 2551 
 จํานวนราย คาตอบแทน 

(บาท) 
เงินเดือน, โบนัสและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9 28,022,923 
TOTAL 9* 28,022,923 
* ในสวนของผูบริหารรวม 9 ทานจํานวน 28,022,923 ลานบาทไมรวมในสวนของคุณวิชา พูลวรลักษณ ซึ่งจะไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัท เวล แอด จํากัด โดยในครึ่งปหลัง เปนสวนของผูบริหารรวม 8 ทาน เนื่องจากคุณอรวรรณ 
กอวัฒนา ไดลาออกจากตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการดานการบริการ 
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9.2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

9.2.5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 5 
ทานคือประธานเจาหนาที่บริหาร  รองประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจฟลมภาพยนตร  และ
กรรมการบริหาร  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งถือเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงมั่นใจไดวาคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
อิสระ ปราศจากการชี้นํา ทําใหการตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

บริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา 
วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ  

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้มีการแยกอํานาจหนาที่
ระหวางกันอยางชัดเจนโดยบริษัทกําหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําฝายนโยบาย  และผู
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนําฝายบริหารอันจะทําใหมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงานของบริษัท
อยางเหมาะสม  

โครงสรางของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ 4 ชุดหลัก คือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนและคณะผูบริหาร  โดยบริษัทไดกําหนดอํานาจหนาที่ตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการของบริษัทไวปรากฏตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งไดจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรม
พัฒนาธุรกิจ (เดิมกรมทะเบียนการคา) กระทรวงพาณิชย  

 
 
9.2.5.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง % ถือหุน 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                   - 
2. นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการ 37.51% 
3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กรรมการ 0.89% 
4. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการ 3.46% 
5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 0.14% 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการอิสระและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
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  6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร กรรมการ                   - 
7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน กรรมการ/กรรมการอิสระ                   - 
8. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 0.47% 
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                    - 
10. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 0.08% 
11. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                   - 
 

• อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ

ก็ได 
2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท ได 
3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

4. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 
5. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   กําหนดวาตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน  อาทิเชน การพิจารณาและอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง การเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน การแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งหมด หรือบางสวนและ
กําหนดคาตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การ
ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การทํา แกไข หรือเลิก
สัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

• หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
2. คณะกรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดย

ออม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัท และบริษัทในเครือ 
โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี 

3. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหช้ีขาดตัดสินดวยเสียงขางมาก 

4. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 
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  • การสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนกรรมการของบริษัท 
1. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหนึ่งมี

คะแนนเสียงหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง และใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 
โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
โดยกําหนดใหกรรมการของบริษัท มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 

2. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระ
อาจไดรับเลือกจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลับเขาดํารงตําแหนงได 

4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยตองมี
มติของคณะกรรมการเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

• คณะกรรมการชุดยอย 
 

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระ ไดผานการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ทาน ดังนี้ 
 

 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ 

 

 หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร 4 ทานดังนี้ 

 

 
ชื่อ ตําแหนง 

1.    นายวิชา พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร 
2.    นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการบริหาร 
3. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการบริหาร 
4.    นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการบริหาร 

 
 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ปฏิบั ติงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัทตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขา
เปนผูค้ําประกัน หรือการชําระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการ
ลงทุน และเพื่อการดําเนินงานตางๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 60 ลานบาท หรือ
จํานวนเทียบเทา  

5. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

6. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ 

7. จัดตั้งโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท 

8.  กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ 

การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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  หลักทรัพยฯ หรือ กลต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4 ทาน ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 

  

 

หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คือ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งพิจารณา
คาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับบุคคลดังกลาว และเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน 

 

เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ทั้งในรูป
ของตัวเงินและผลประโยชนอื่น ๆ โดยดูถึงความจําเปน และผลประโยชนที่บริษัทจะไดรับ ทั้งทางดานบริหารจัดการ
องคกร และผลกําไรที่บริษัทจะไดรับ และการคงไวของบุคลากรที่มีคุณคาตอบริษัท และนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใชพิจารณาตัดสินใจ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการของบริษัทจะตองผานขั้นตอนการกลั่นกรองและ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  โดยหลักเกณฑในการสรรหากรรมการนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 รวมท้ังตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทตองมีความรูความรูความสามารถ  และ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได  

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนแลว  บริษัทยังไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อการบริหารงานในดานตางๆ ของ
บริษัท โดยการนํานโยบายที่ฝายจัดการกําหนดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติ พรอมทั้งกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
และมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและแนวทางที่กําหนดอีกดวย 
 
9.2.5.1.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
            คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน โดยไดมีสวนรวมและ
ใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัท  และกํากับดูแลใหฝาย

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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  จัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อเพิ่มมูลคาแกกิจการ ระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน  รวมทั้งติดตามการดําเนินกิจการของบริษัท
ตลอดเวลา  เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว  
 คณะกรรมการบริษทัไดมีการจัดการใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการติดตามการ
ดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย  ซึ่งมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบแยกจากคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการอยางชัดเจน (โปรดดูรายละเอียด ในขอ 9.2.5.1.1 หมวด
คณะกรรมการชุดยอย)  

การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางการมีธรรมาภิ
บาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จะเปนการประมวล
ความประพฤติในทางที่ดีงาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัท  โดยบริษัทไดจัดใหมีระเบียบ
และขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ  

บริษัทไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  ใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  โดยมีการสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุม
ภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง  สรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความ
จําเปนของระบบการควบคุมภายใน  มีฝายตรวจสอบภายในซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดานตรวจสอบภายใน มีสาย
บังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปนกลไกหลักในการสรางเสริมและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในใหมีความเพียงพอตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในบริษัท  และติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบอยางตอเนื่อง  เพื่อลดความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท  ในขณะเดียวกันไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะหรือขอคิดเหน็จากผูสอบบัญชี  เพื่อพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  บริษัทจึงเชื่อมั่นวาระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะ
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทไมใหเกิดความเสียหายได  
 
9.2.5.1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมี
วาระการประชุมที่สําคัญประกอบดวยการพิจารณางบการเงินของบริษัทในแตละไตรมาส  การติดตามความคืบหนาของ
โครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายตางๆ ที่สําคัญและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยฝาย
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร  ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมกับวาระการประชุมและเอกสารใหกรรมการพิจารณา
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอและมีการ
บันทึกรายงานการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรดวย 

 การประชุมแตละครั้งไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง  และได
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณารางรายงานการประชุมดังกลาวกอนทาํการรับรองในการประชุมครั้งตอไป  รวมทั้งไดมี
การจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพรอมสําหรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน
ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คณะกรรมการ
บริษัทรวม 7 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
รวม 14 คร้ัง 

  

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 7 - 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการ 7 - 

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กรรมการ 7 - 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการ 6 - 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 7 - 

6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร กรรมการ 7 - 

7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน กรรมการ / กรรมการอิสระ 6 - 

8. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 7 - 

9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ  7 14 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      

10. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการอิสระ  7 13 

กรรมการตรวจสอบ     

11. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ  7 12 

กรรมการตรวจสอบ     

 
 
9.2.5.1.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ รวมถึงมีความเขาใจและ
ชํานาญในสายงานธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี  อยางไรก็ดี คณะกรรมการไดมีการติดตามการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน  
กลยุทธและการวางแผนธุรกิจ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ติดตาม
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานอยางใกลชิดเพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาด  
 
9.2.5.1.5 คาตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยอื่น ๆ อยูในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา
เสนออัตราตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และเสนอใหผูถือหุนเปนผูพิจารณา
กําหนดการจายคาตอบแทน  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนได
มีมติอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการ พรอมกับกําหนดวงเงินคาตอบแทนพิเศษ และมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาจัดสรรการจายคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งใหมีผลใช
บังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนการอื่น   
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9.2.5.1.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ รวมถึง 
รับทราบ เขาใจและรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี อยางไรก็ดี คณะกรรมการยังตระหนักและใสใจ
ในการเขารวม สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดเขารวมในหลักสูตรตางๆ ที่เห็นวาอาจเปนประโยชนตอบริษัท
อยางสม่ําเสมอ เชน การกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตร “Audit Committee” เปนตน  
 อนึ่ง ผูบริหารระดับสูงของบริษัททุกทานตางมีความรู ความสามารถและประสบการณในสายงานที่เกี่ยวของ 
รวมถึง รับทราบและเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดีดวย ดังนั้น จึงมีการกําหนดผูรักษาการแทน กรณีประธาน
เจาหนาที่บริหารไมอาจปฏิบัติหนาที่ได เขน ติดตอธุรกิจในตางประเทศ เปนตน แตทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวเปนเพียง
เทาที่จําเปนและสมควรในแตละขณะดวย จึงถือวาเปนจุดเริ่มตนเตรียมความพรอมและพัฒนาผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทดวย 
 
9.2.5.1.7 คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีคณะผูบริหาร 9 ทาน ดังนี้ 
 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายปณิธาน เศรษฐบุตร 

 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร  

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย  ผูชวยประธานกรรมการบริหาร 

4. นายอนวัช องควาสิฏฐ  รองประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร  

5. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ  รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี 

6. นางจินดา วรรธนะหทัย  รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารพ้ืนที่เชา 

7. นายอาทร เตชะตันติวงศ*    รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจโบวล่ิง 

8. นายจิรเดช นุตสถิตย  รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธและนักลงทุน
สัมพันธ 

9. นางอรวรรณ กอวัฒนา**  รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานปฏิบัติการดานการบริการ  

10. นายริชารด วัลเด็กก*** รองประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกิจโบวล่ิง 

11. นายธนกร ปุลิเวคินทร รองประธานเจาหนาที่บริหาร  ธุรกิจฟลมโรงภาพยนตร 
  *นายอาทร เตชะตนัติวงศ ไดลาออกจากตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานุรกิจโบวลิ่ง มีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 เปนตนไป  
**นางอรวรรณ กอวัฒนาไดลาออกจากตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ สายงานปฏิบัติการดานการบริการ มีผลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 
2551 เปนตนไป 
*** นายริชารด วัลเด็กก ไดเขามาดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกิจโบวลิ่ง แทนคุณนายอาทร เตชะตันติวงศ มีผลตั้งแต
วันที่ 28 กันยายน 2551 เปนตนไป 
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   ขอบเขตอํานาจหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร 
มีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใต

กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบรษิัทยอย 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร 
เพื่อกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายและแผนงานที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงการวางแผน ระบบการดําเนินการ วิธีการดําเนินงาน และวิธีแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการนั้นๆ ดวย 

9.3 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่โปรงใสกับทุกฝาย ทั้งนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห นักลงทุนรายยอย 
นักลงทุนทั้งในและตางประเทศ จะมีความเสมอภาคที่จะไดรับรูขอมูลของบริษัทอยางเทาเทียมกัน  บริษัทกําหนดเปน
นโยบายในการใหขอมูลแกบุคคลภายนอกรวมถึงระบุบุคคลที่จะเปนผูใหขอมูลอยางเฉพาะเจาะจง เพื่อใหนักลงทุนได
รับทราบขอมูลอยางถูกตอง ตรงประเด็น   รวมถึงบริษัทดูแลไมใหเกิดการใชขอมูลภายในได โดยใหขอมูลสําคัญที่ยัง
ไมไดรับการเปดเผยใหแกสาธารณชนอันมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้โดยจะ
กําหนดใหมีผูลวงรูไดในวงจํากัด โดยจะเปดเผยใหเฉพาะแกผูที่เกี่ยวของเทานั้น   

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เพ่ือใหเปนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้ 

1. บริษัทไดใหความรูและความเขาใจแกผูบริหารในระดับตางๆ เกี่ยวกับภาระหนาที่ของผูบริหารในการ
รายงานการถือหลักทรัพย ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทไดกําหนดในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานสําหรับการไมเปดเผยหรือใชประโยชนจาก
ขาวสารใดๆ ที่เปนความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาขอมูลใหเปนความลับ และการไมใชตําแหนงหนาที่ใน
บริษัทหรือขอมูลที่ไดรับระหวางการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบหรือทําใหประโยชนของ
บริษัทลดลง โดยบริษัทจะใชบทลงโทษสูงสุดหากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทาง
ที่จะทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียเสียหาย 

3. บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 
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  9.4 บุคลากร 

9.4.1 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีพนักงานจํานวน 3,687 คน เพื่อรองรับการใหบริการสําหรับลูกคาที่เติบโต
อยางตอเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร โบวล่ิงและคาราโอเกะ โฆษณา และพื้นที่เชาและศูนยการคา อีกทั้งเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับสาขาที่จะเปดใหมดวย โดยในปนี้ MAJOR ไดเพิ่มจํานวนสาขาอีก 8 แหง เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนในตางจังหวัด เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้น  

จํานวนพนักงาน 

สายธุรกิจหลัก รวม 
สํานักงานใหญ 284 
โรงภาพยนตร 2,067 
โบวล่ิง 1,070 
ขายโฆษณา 52 
ขายพื้นที่เชา และศูนยการคา 214 
      รวม 3,687 

 

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ ในป  2551 เปนจํานวน 
456,119,996.31 ลานบาท  
 
9.4.2 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

9.4.2.1 การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน 

บริษัทจะเนนการสรรหาพนักงานจากภายในเปนหลัก แลวทําการฝกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากการเลื่อนตําแหนง
จากภายในทําใหไดพนักงานที่คุนเคยกับการดําเนินงานและยังมีสวนชวยสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน 
ทั้งยังจูงใจใหพนักงานทํางานอยูกับบริษัทเปนระยะเวลานาน และใหผลตอบแทนในระดับที่เทาเทียมกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานใหเอื้อตอการใชศักยภาพ
ของพนักงานไดอยางเต็มที่ซึ่งเปนการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง 

9.4.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทําพรอมกับการทํางาน (On-the-job training) และใน
ลักษณะอบรมงาน (Functional training)    สําหรับในกรณีที่เปนการฝกอบรมพรอมกับการทํางาน บริษัทจะใหพนักงาน
ที่ฝกหัดไดมีโอกาสชวยพนักงานที่อาวุโสกวา  โดยพนักงานที่อาวุโสกวาจะเปนพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําและชวยช้ีแนะ
ตลอดทุกขั้นตอน  สวนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยบุคลากร
ภายใน/นอกบริษัท และการสงพนักงานเขารวมอบรมตามโครงการตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนคนจัด เชน การ
ฝกอบรมดานการบริหารและปฏิบัติการ โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI) ซึ่งมีการจัดอบรมอยูอยางสม่ําเสมอ 
อีกทั้งบริษัทยังจัดการจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิ ทักษะการเปนผูนํา, การพัฒนาทักษะการขายและ
การตลาด, การพัฒนาทีมงาน, เทคนิคการเจรจา, เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกดวย  
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นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดใหมีโครงการรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนโครงการระยะยาว

เพื่อสนับสนุนและรองรับ นิสิต นักศึกษา ที่ตองการใชเวลาที่วางเวนจากการเรียนใหเปนประโยชนดวยการฝก
ประสบการณการทํางาน โดยบริษัทไดจัดให นิสิต นักศึกษา ไดมีโอกาสฝกทํางานในบางตําแหนงที่เหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะ ทักษะ และชวงเวลาวางของ นิสิต นักศึกษา แตละคน 
 
9.5 กิจกรรมเพ่ือสังคม 
มกราคม :   

บริษัทฯจัดกิจกรรม Kid Movie Day ใหนอง ๆ ไดฉลองวันเด็ก  โดยเปดโรงภาพยนตรทั้ง 4 แบรนด เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ,  อีจีวี,  พารากอน ซีนีเพล็กซ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ  
ใหนองๆ ที่มีความสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร เขาชมภาพยนตรฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในวัน  เสารที่ 12 
มกราคม 2551   นอกจากนี้ ไดรวมกับ สวพ.FM91  จัด  โครงการ “พ่ีจูงนอง ดูหนังวันเด็ก”  เพื่อ 
มอบความสุขใหกับนอง ๆ ที่พิการและดอยโอกาสทางสังคมจาก 3 มูลนิธิ ไดเขาชมภาพยนตรฟรีอีกกวา 300 คน  ไดแก 
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชูปถัมภ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,  มูลนิธิชวยคนปญญาออน
แหงประเทศไทย ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และ  สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา 
(บานเฟองฟา)   ชมภาพยนตรเรื่อง “Bee Movie ผ้ึงนอยหัวใจบิ๊ก”  โดยมี พุทธิพงษ  ปุณณกันต  รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหเกียรติเปนประธานในงาน ณ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

บริษัทฯรวมกับ  บริษัท มีเดียสแตนดารด จํากัด  ผูจัดสรางภาพยนตรการตูนเรื่อง “พระพุทธเจา”  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และ กองทุนธรรมะเพื่อเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ   จัด  โครงการ “เด็กดี ดูหนัง ปลูกฝง
จิตสํานึก”  โดยเชิญชวนผูมีจิตศรัทธาไดมีสวนรวมสนับสนุนโครงการดวยการสมทบทุนซื้อบัตรชมภาพยนตร ราคา
พิเศษ 50 บาทตอที่นั่ง ใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งมุงเนนไปยังสถาบันการศึกษา  โดยหักเงินจํานวน 8 บาทจากราคาบัตร
ชมภาพยนตร  เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 80 พรรษา  ต้ังแตวันที่ 24 มกราคม - 4 ธันวาคม 2551 
กุมภาพันธ :  
          พารากอน ซีนีเพล็กซ  รวมกับ  ศูนยการคาสยามพารากอน   จัดงาน  “ 27 Dresses Charity Preview Night”  เพื่อ
รวมแบงปนความรักถึงผูปวยโรคหัวใจที่รอความหวังดวยการมอบหัวใจแหงการกุศล  โดยนํารายไดจากการจําหนายตั๋ว
ชมภาพยนตรรักโรแมนติกรอบพิเศษทั้งหมดมอบใหกับมูลนิธิโรคหวัใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ และ 
8 องคกรสตรี  เพื่อนําไปชวยเหลือผูปวยโรคหัวใจแตยากจน และสาธารณกุศลตางๆ   โดยมี  ทานผูหญิง สุมาลี  จาติก
วณิช  เปนประธานในการรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ อินฟนีซิต้ี ฮอลล ช้ัน 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ  

มีนาคม :   
บริษัทฯ รวมกับ  กองทัพเรือ  นําเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยาวชน 

ในกรุงเทพฯ และนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพเรือ  จํานวน 120 คน  เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ใน  โครงการ  
“รวมใจไทยเปนหนึ่ง” ป 2  ภายใตช่ืองาน “เยาวชนไทย ใจสมานฉันท”   ซึ่งโครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่ง 
ของกิจกรรมทัศนศึกษาที่จัดขึ้นตามกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดทรง 
แสดงถึงพระราชประสงคใหเกิดความสงบแกประชาชนทุกหมูเหลาในผืนแผนดินไทย  เพื่อสนับสนุนการแกไข 
ปญหา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต และตองการละลายพฤติกรรมการแตกแยกและปลูกฝงอุดมการณความรัก 
ชาติและรูรักสามัคคีเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหเกิดความสงบสุขในผืนแผนดินไทยใหแกเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ภาคใต   โดยมี  พลเรือเอก สมเดช   ทองเปยม  ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
สวนที่ 2 หนา 99 

  พรอมดวย อนวัช  องควาสิฏฐ  รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  
กรุป จํากัด (มหาชน)  พลเรือตรี เริงฤทธิ์  บุญสงประเสริฐ  เจากรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ และศิลปน 
ดารา   อาทิ  ปอ-วีรินทรทิรา  นาทองบอจรัส  รองโฆษกรัฐบาล,  ปอ-ปุณยวีร  สุขกุลวรเศรษฐ,   โอ- ปราย  
ธนาอมัพุช,  อรรินทร  ยมกกุล รวมกิจกรรมในงาน   พรอมเขาชมการดําเนินงานของโรงภาพยนตรและชม 
ภาพยนตรเรื่อง “สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา” ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ  
 บริษัทฯรวมกับ  บริษัท บริดจ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  และ  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) จัด คอนเสิรตการกุศลครั้งสําคัญ “กําลังใจ”  โดย เลนา มาเรีย ศิลปนพิการชาวสวีเดน พรอมศิลปนรับเชิญ บี-พี
ระพัฒน เถรวอง ศิลปนของไทยที่มารวมรองเพลง โดยมี นบ ประทีปะเสน เปนผูควบคุมวงดนตรี  เพื่อหารายไดมอบ
ใหกับมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ  ซึ่งจัดแสดงขึ้นในวันที่ 28-29-30 มีนาคม 2551  เวลา 19.00 น  ณ โรงภาพยนตร
สยามภาวลัย  พารากอน ซีนีเพล็กซ  จําหนายบัตรราคา 600 บาท, 800 บาท และ 1,200 บาท 
    

บริษัทฯรวมกับ  สถาบันสอนภาษา  EF Education First ประจําประเทศไทย  มอบทุนเขา อบรมคอรสภาษา
อังกฤษที่สถาบัน EF Education ประเทศออสเตรเลีย  ใหกับนักเรียนระดับมัธยมที่เขารวมอบรมแคมปสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงภาพยนตรครั้งแรกของเมืองไทย  กับซีเอสอารแคมเปญโครงการ  “English On Screen”  และผานการสอบคัดเลือก
ชิงทุนการศึกษาคอรสภาษาอังกฤษยังตางประเทศ  ซึ่งนักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกไดรับทุนไปอบรมครั้งนี้มีจํานวน 
10 คน  เตรียมพรอมบินลัดฟาเขาคอรสติวเขมภาษาอังกฤษ  EF Summer Course    ณ  เมืองบริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  
รวมมูลคาทุนทั้งสิ้นกวา 1,000,000 บาท  
   เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป สานฝนใหนอง ๆ จาก มูลนิธิสายธารแหงความหวัง (Wishing Well)  
ซึ่งปวยเปนโรคมะเร็งในระยะสุดทายและตองการจะชมภาพยนตร   ไดมีโอกาสเขาชมภาพยนตรฟรี...  เรื่อง  
“ตํานานสไปเดอรวิก” ณ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน   
เมษายน :   
              บริษัทฯรวมกับ  กลุมศิลปน-ดารา กวา 20 คน  ที่ผันตัวมาเปนพอคาแมขายประจําตลาดนัดเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
รัชโยธิน   จัดกิจกรรมการกุศล  “Major Cineplex Fashion Week & Star Charity” หารายไดชวยเหลือผูพิการและดอย
โอกาส   กับกิจกรรมความบันเทิงขายของราคาถูก  จัดแสดงแฟชั่นโชวจากเหลาศิลปนดารา    ปดทายกับ มินิคอนเสิรต
จาก เนส-ธนดล ศิลปนจากคายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ พรอมมอบรถวีลแชรใหกับสมาคมสงเสริมผูพิการและผูดอยโอกาส 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณพจริน  สกุลเบญจรัตน นายกสมาคม  และ  คุณสิปปานนท  ลวนรุงเรืองสกุล อุปนายก
สมาคม เปนผูรับมอบ 
              โรงภาพยนตรกรุงศรี ไอแมกซ  รวมกับ สวพ.91 จัดกิจกรรม “แท็กซี่ เดย” ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป  โดยเปด
โอกาสใหผูขับขี่รถแท็กซี่ไดนําครอบครัวเขาชมภาพยนตร 3 มิติ ไดฟรี...   และในปนี้เปด 
โอกาสใหชมภาพยนตร 3 มิติเรื่องใหมลาสุด “Sea Monsters  ไดโนเสารกับโลกลี้ลับใตทะเล” เพื่อเปน  การคืนกําไรให
สังคมกระตุนใหผูขับขี่แท็กซี่รวมเปนพลเมืองดี    และสามารถชวยประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ 
โรงภาพยนตรกรุงศรี  ไอแมกซ  โรงภาพยนตรจอยักษที่ใหญที่สุดแหงเดียวในประเทศไทย  ใหกับผูโดยสารทั้ง 
ชาวไทยและตางชาติไดทราบ   
กรกฎาคม : 

บริษัทฯรวมกับ สถาบัน EF Education First และ กลุมบริษัทดัชมิลล เปดตัว โครงการ “English On Screen 
แคมปสอนภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร”ตอเนื่องเปนปที่ 2 หลังประสบความสําเร็จจากปแรก  โดยเปดรับสมัคร...
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จํานวน 2,000 คน และครูสอนภาษา จํานวน 500  คน เขาอบรมฟรี! ไม



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
สวนที่ 2 หนา 100 

  ตองเสียคาใชจาย  โดยนักเรียนที่ผานการอบรมรับสิทธิ์รวมสอบชิงทุนการศึกษาเขาเรียนคอรสภาษาที่ประเทศอังกฤษ 
จํานวน 10 ทุน มูลคา 2 ลานบาท   พรอมจัดโปรโมชั่นพิเศษ  “English Grade A  เด็กเรียนดี  ดูหนังฟรี”  สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเกรด  A  จะไดรับสิทธิ์ดูหนังฟรี   ในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป  
ทั้ง  4 แบรนด ที่ เมเจอร ซีนีเพล็กซ, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ 
            อีจีวี  รวมกับ ไรท บียอน จัดฉายภาพยนตรรอบการกุศลหารายไดชวยคนบกพรองทางการไดยิน 
กับภาพยนตรเรื่อง  “เฟรนดชิพ เธอ กับ ฉัน”  โดยรายไดทั้งหมดมอบใหกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ  ซึ่ง
ถือเปนภาพยนตรเรื่องแรกที่จะมีการแปลภาษามือบนจอภาพยนตร ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบกพรอง
ทางการไดยินสามารถรวมชมภาพยนตรภายในโรงภาพยนตรไดเปนครั้งแรกในเมืองไทย  
ณ โรงภาพยนตรแกรนดอีจีวี สยามดิสคัฟเวอรี่     
 
          โรงภาพยนตรกรุงศรี ไอแมกซ ปดโรงภาพยนตรจัดฉายภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบดิจิตอล
รอบการกุศลเรื่อง “Kungfu Panda”  ใหกบันอง ๆ จาก มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอรซี่ เซ็นเตอร) 
จํานวน 500 คน โดยมีศิลปนดาราและนักรอง อาทิ เอ็กซ-ปยะ ผูพากยเสียง เสือดาวหิมะ จากภาพยนตรเรื่องนี้, 
มิลาและพายุ  มารวมเลนเกมสและรองเพลง เพื่อมอบความสุขใหกบันอง ๆ   โดยนอง ๆ ไดสัมผัสกับตวั
การตูนสุดนารกัพรอมชมภาพยนตรที่มีความคมชัดสมจริงบนจอยักษสูงเทาตึก 8 ช้ัน  พรอมระบบเสียงดิจิตอลรอบ
ทิศทาง 12,000 วัตต    ซึ่งสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับนอง ๆ  กับความเสมือนจริงในการชมภาพยนตรที่เหนือกวาทุก
ระบบที่เดียวในเมืองไทย  ณ โรงภาพยนตรกรุงศรี ไอแมกซ ช้ัน 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ  
สิงหาคม :  

บริษัทฯรวมกับ  เอไอเอส  จัดกิจกรรมฉายภาพยนตรรอบพิเศษใหกับลูกคาและนอง ๆ จากมูลนิธิตาง ๆ ไดชม
ภาพยนตรดรามาสรางสรรคสังคมแหงปเรื่อง “หนึ่งใจ เดียวกัน” ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ฟรี! ทั่วประเทศกอนใคร  เริ่ม 1 ส.ค.นี้ สําหรับนอง ๆ จากมูลนิธิตาง ๆ และวันที่ 2-3 ส.ค. 51 รอบ 10.00 น. 
สําหรับลูกคาเอไอเอส วันทูคอล จีเอสเอ็มแอดวานซ และสวัสดี เพียงแสดงโทรศัพทมือถือเพื่อรับบัตรชมภาพยนตรฟรี  
2  ที่นั่ง  ตอ  1  หมายเลข   ไดที่ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร  ซีนีเพล็กซ กรุป ทั้ง 4 แบรนดทั่วประเทศ  คือ  เมเจอร ซีนี
เพล็กซ,  อีจีวี,  พารากอน ซนีีเพล็กซ และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ  

บริษัทฯนําทีมคณะผูบริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ รวมทํากิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับ
นอง ๆ ที่พิการซ้ําซอนกวา  400  คน    ของ  สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)    
ตลอดจน ไดมอบเงินชวยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับ  บุรี   ลาดสลุง  หัวหนาศูนยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางอาชีพบุคคลออทิสตสิ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ) 
          ธนกร ปุลิเวคินทร รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายธุรกิจฟลมภาพยนตร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) ใหการตอนรับ  พลเรือเอก กําธร  พุมหิรัญ  ผูบัญชาการทหารเรือ  และนายทหารชั้นผูใหญ และขาราชการ
กองทัพเรือ ที่เขารวมชมภาพยนตรแหงป “หนึ่งใจ...เดียวกัน”  ณ  เมเจอร  ซีนีเพล็กซ ปนเกลา  ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้เปน
ภาพยนตรดารามาสรางสรรคสังคมจากบทพระนิพนธ “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด” ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ตองการสะทอนใหผูชมไดรูและเห็นอีกหนึ่งปญหาของสังคม  นั่นคือปญหาการดอยโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กไทย โดยรายไดสวนหนึ่งจากการฉายภาพยนตรจะมอบใหกับ โครงการ Miracle of Life เพื่อนําไป
ชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสในชนบทตางๆ ตอไป   
กันยายน : 
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  บริษัทฯรวมกับ  มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย  จัดฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นรอบการกุศลเรื่อง 
“Star Wars: The Clone Wars” ในวันที่ 20 กันยายน ใหชมกอนฉายจริงในวันที่ 2 ตุลาคม 2551  เพื่อหารายไดสมทบทุน
มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย ในการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส พรอมนําเด็ก ๆ จากมูลนิธิ
ตาง ๆ อาทิ  มูลนิธศิูนยพิทักษสิทธิเด็ก,  สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ), บานนก
ขมิ้น, ชุมชนวัดประชาระบือธรรม, บานราชาวดีชายและหญิง, มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ, มูลนิธิกระตายในดวง
จันทร  และ  สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ กวา 300 คน เขาชมภาพยนตรฟรีกอนใคร ณ โรงภาพยนตรสยามภา
วลัย ช้ัน 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ  

เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป รวมกับ  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด เปดโอกาสใหกลุมครูอาสากลางกรุง ในนาม 
กลุม ซ.โซอาสา  นําเด็ก ๆ จากชุมชนคลองหลอด และชุมชนบางซื่อ จํานวน 120 คน  เขาชมภาพยนตรสรางสรรคแหงป
เรื่อง “หนึ่งใจ...เดียวกัน” จากบทพระนิพนธ “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด”  ในทูลกระหมอม 
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เพื่อเปนการเปดโอกาสดานการเรียนรูในเชิงทัศนศึกษาโดยเนื้อหา 
ของภาพยนตรไดใหความสําคัญในเรื่องของการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็ก ๆ เล็งเห็น 
ถึงความสําคัญของการศึกษา  ณ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 
             พารากอน ซีนีเพล็กซ  รวมกับ  ผลิตภัณฑ Cartier ประจําประเทศไทย และ โครงการ Best Buddies Thailand  ได
นํานอง ๆ จาก สถาบันราชานุกูล พรอมครู เจาหนาที่ และอาสาสมัครรวม 
ชมภาพยนตรการตูนเรื่อง “Wall-E  หุนนอยหัวใจรักษโลก”  ทั้งนี้ เพื่อเปนการฝกใหนอง ๆ ไดทํากิจกรรมนอกสถานที่
และเรียนรูการใชชีวิตในสังคม  โดยมี  นัท AF4-ณัฐ  ศักดาทร มารวมชมภาพยนตรและใหกําลังใจบรรดานอง ๆ จาก
สถาบันราชานุกูลดวย  ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ    
ตุลาคม :  

บริษัทฯรวมกับ  บอยด  โกสิยพงษ  พรอมเหลาศิลปนดารานักรอง และ คริสตจักรแหงความสุข  จัดคอนเสิรต
การกุศลภายใตช่ือ  this is LOVE Worship Concert   โดยจะมีเหลาศิลปนดารานักรองช่ือดังมารวมขับกลอมบทเพลงแหง
ความสุขนมัสการพระผูเปนเจา อาทิ บอยด โกสิยพงษ,   ปุ-อัญชลี  จงคดีกิจ,   โจ-จิรายุ  วรรธนะสิน,   โบ-สุรัตนาวดี,   
โรส  ศิรินทิพย,   เจมส-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์,  บี-พีระพัฒน เถรวอง, ซีเจแบรนด  เพื่อหารายไดนําไปเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการจัด รายการคําตอบชีวิต ทางโมเดิรนไนน ทีวี  โดยจะจัดขึ้นเพียงรอบเดียวในวันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2551 
เวลา 19.00 น.   ณ โรงภาพยนตรสยามภาวลัย ช้ัน 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ  
พฤศจิกายน :  
   บริษัทฯรวมกับ  สถาบันสอนภาษา  EF Education First  เปด   “แคมปสอนภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร : 
English On Screen ” ปที่ 2  โดยจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหแกครูทั่วประเทศ จํานวน 500 คน โดย มร.สตีฟ  
อัลเลน  อาจารยผูสอนจากสถาบัน EF จากประเทศอังกฤษเปนผูสอน ณ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน  
            พลเรือเอก กําธร  พุมหิรัญ  ผูบัญชาการทหารเรือ  รวมกับ  ธนกร  ปุลิเวคินทร   รองประธานเจาหนาที่
บริหารธุรกิจฟลมภาพยนตร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   พลเรือตรี ชุมพล  วงศเวคิน เจากรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ  และ พูลทรัพย วัธนวงศศิริ จาก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3  แถลงขาวพิธีเปดโครงการรวมใจไทย
เปนหนึ่ง ประจําป 2552 ซึ่งเปนกิจกรรมนําเยาวชนอายุระหวาง 14-19 ป ในพื้นที่จังหวัดภาคใต อาทิ จ.นราธิวาส และ จ.
ปตตานี ทัศนศึกษานอกสถานที่   ทั้งนี้ เพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรู  และการไดรับประสบการณการอยูรวมกัน   ดวย
ความรักและความสามัคคีแบบไมแบงชนชั้นใหกับเยาวชน  ณ  หองชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ  
ธันวาคม :  
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    บริษัทฯ รวมกับ   สถาบันสอนภาษา  EF Education First   เปด “แคมปสอนภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร : 
English On Screen” ปที่ 2 เปดอบรมเทคนิคการทําความเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษจากภาพยนตร  อาทิ  คําศัพทและ
ไวยกรณตาง ๆ ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ  จํานวน 4 รุน ๆ ละ 500 คน  รวม 2,000 คน ทุกวัน
เสาร-อาทิตยที่ 22-23 พฤศจิกายน, 6-7 ธันวาคม, 13-14 ธันวาคม และ 20-21 ธันวาคม 2551 โดยมีแขกรับเชิญผูมาก
ความสามารถทางภาษารวมเปนวิทยากรพิเศษดวย  อาทิ   คริสโตเฟอร   ไรท,   จูน-สาวิตรี  รัตนพฤกษ,  วีเจ นิกกี้    ณ   
โรงภาพยนตรแกรนด อีจีวี สยามดิสคัฟเวอรี่    สําหรับนักเรียนที่ผานการอบรมจะไดรับสิทธิเขารวมสอบชิง
ทุนการศึกษาเพื่อเรียนคอรสภาษาตอที่ประเทศอังกฤษ จํานวน 10 ทุน รวมมูลคา 2 ลานบาท  

คณะผูบริหารเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป  นําโดย วิชา  พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร   และตัวแทน
พนักงานบริษัทฯ รวมกันตอนรับคณะเด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ยง จาก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเปนเด็กอุปถัมภ
ของโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ในโอกาสเขาพบเพื่อแสดงความขอบคุณบริษัทฯ ที่ไดใหการสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของทางมูลนิธิศุภนิมิตดวยดีตลอดมา พรอมรองเพลงคริสตมาสอวยพรคณะผูบริหารและพนักงานบริษัท
ฯ  ณ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 
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10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ โดยในป 
2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมภายในทั้งสิ้น 14  ครั้ง โดยในบางครั้งไดหารือกับฝายบริหาร ผูสอบ
บัญชี ผูตรวจสอบภายใน  และกรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร ตามวาระอันสมควร  ซึ่งการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานแสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะอยางอิสระตามที่พึงจะเปน สรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้  

 

1. องคกรและสภาพแวดลอม : คณะกรรมการเห็นวา บริษัทไดมีการพิจารณากําหนดเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจอยางรอบคอบ และมีการจัดโครงสรางองคกรที่ เหมาะกับการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมี
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ขัดตอผลประโยชนของบริษัท และมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝน
อยางชัดเจน  

2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการพิจารณาปญหาและความเสี่ยงตางๆ และไดมีการหาแนวทาง 
วิธีแกไข เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง พรอมกันนี้ บริษัทก็ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ให
ทําการตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ผูบริหารแตละ
ระดับไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการกระทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งจะคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก และการอนุมัติธุรกรรมดังกลาวตองผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล :  บริษัทไดจัดใหมีขอมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ  นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถวนเปนหมวดหมู ถูกตอง
นาเชื่อถือ และไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท 

5. ระบบการติดตาม : บริษัทมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงอยาง
สม่ําเสมอ มีการทํารายงานใหคณะกรรมการไดทราบ นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดใหมีการตรวจสอบ
ภายในซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 

และคณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัท มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องตางๆเปนที่เพียงพอ และ
ไดถือปฏิบัติกันอยู แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการก็ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการปฏิบัติการและการควบคุมภายในใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
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11. รายการระหวางกัน  

11.1 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2551 

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  

ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน ป 2551 

บมจ.สยามฟวเจอร  บริษัทรวมที่บริษัทถือหุน
ทางตรงอยูรอยละ 24.10 

รายได     

ดีเวลอปเมนท 1.   คาบริหารงาน 6,813 เปนคาบริหารงาน ดูแลจัดการดานการตลาด 
และใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจ 

  2.   เงินปนผลรับ 27,033   

  คาใชจาย     

  1.   คาเชาและคาบริการ 18,720 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่งโดยประกอบดวย
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาทองหลอ สาขาปยรมณ  
และสาขาเอสพลานาด  ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

  2.   คาใชจายสาธารณูปโภค 11,742   

  3. คาเชาอุปกรณ 2,851   
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  เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชา 138,691  สิทธิการเชา 150 ลานบาท ระยะเวลา 25 ปได
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด เทียบกับสาขาพารากอน 

  เจาหนี้อื่น     

  1. คาเชาและคาบริการ -   

  2.   คาสาธารณูปโภค -   

  3.   คาเชาอุปกรณ 2,126  รายการที่บริษัทเชาพื้นที่ของศูนยการคา
ภายใตการบริหารของ บมจ. สยามฟวเจอร ดี
เวลอปเมนท 

บจ.อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ บริษัทยอยที่บรษิัทถือหุน
ทางตรงอยูรอยละ 99.99 

รายได     
1. รายไดคาบริหารงาน 3,600 คาบริหารจัดการที่บริษัท บริหารใหกับสาขา

อุดรธานี ซึ่งเปนรายการปกติทางการคา ซึ่งได
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด 

2. รายไดอื่น 480   
เงินปนผลคางรับ -   

บจ.แปซิฟก มีเดียเซลล บจ.แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เงินใหกูยืม 60,382 บจ.แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนดเอ็นเตอรเท
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เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป (บริษัท
ยอยของบริษัท) ถือหุนอยูใน
อัตรารอยละ 50 

นเมนท กรุป ใหการสนับสนุนทางการเงินโดย
ใหเงินกู และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.13 
– 8.50 ตอป การใหกูนี้เปนการใหกูตาม
สัดสวนการถือหุน ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ใกลเคียงและอางอิงไดกับ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 

บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษัทรวมที่บริษัทถือ เงินใหกูยืม 48,903 บริษัทใหการสนับสนุนทางการเงินในวงเงิน
ไมเกิน 100 ลานบาท การใหกูนี้เปนตาม
สัดสวนการถือหุน ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
โดยอัตราดอกเบี้ยอางอิง MLR ของธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

หุนทางตรงอยูรอยละ 50 

  

บมจ. สยามฟวเจอร ดีเวลลอป
เมนท (บริษัทรวมของบริษัท) ถือ
หุนอยูในอัตรารอยละ 50 

บจ.แปซิฟก มารเก็ตติ้งฯ  บริษัทยอยที่บรษิัทถือหุน
ทางตรงรอยละ 96.99 

ค้ําประกันเงินกูจากธนาคาร 360,000 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนการค้ําประกันตามสัดสวน
การถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ํา
ประกัน 

บจ.เอ็ม พิคเจอรส  บริษัทยอยที่บรษิัทถือหุน
ทางตรงรอยละ 80 

ค้ําประกันเงินกูจากธนาคาร 280,000 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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ณ สิ้นป 2551 เปนบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

ตรวจสอบแลว เปนการค้ําประกันตามสัดสวน
การถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ํา
ประกัน 

บจ. เอ็กซเซอรเทนเมนท บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  
(บริษัทยอยของบริษัท) ถือหุนอยู
ในอัตรารอยละ 59.98 

ค้ําประกันเงินกูจากธนาคาร 37,200 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนการค้ําประกันตามสัดสวน
การถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ํา
ประกัน 

บมจ.แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ บริษัทรวมที่บริษัทถือหุน
ทางตรงอยูรอยละ 36.79 

ลูกหนี้การคา   เปนรายการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยของ
บริษัทในการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯรัชโยธิน 
กับ บจก.รัชโยธิน เรียลตี้และ บจก.รัชโยธิน 
แมเนทเมนการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯ
สุขุมวิท 6,000 บาท 

1.      คาเชาและคาบริการ 835 

    
    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

บริษัทรวมที่บริษัทถือหุน
ทางตรงอยูรอยละ 33.00 

รายได     

1. กําไรจากการขายสินทรัพย - เปนกําไรจากการขายอุปกรณสาธารณูปโภค
และใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบาง
แหง 

2. รายไดเงินปนผล 65,578   

3. รายไดคาบริหารงานและ
คาตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

25,521 เปนคาตอบแทนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนรายการปกติทาง
การคา 
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4. รายไดคาสาธารณูปโภค 23,554   

คาใชจาย     

คาเชาและคาบริการ 111,284 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง 

      

ลูกหนี้การคา     

1.  ลูกหนี้คาเชาและคาบริการ - เปนรายการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยของ
บริษัทในการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง 

      

บริษัท แมคไทย จํากัด บริษัทที่คุณวิชา พูลวรลักษณ ถือ
หุน รอยละ 100 

ลูกหนี้การคา   เปนการใหเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทและ
บริษัทยอย  ประกอบดวย  สาขารัชโยธิน  
สุขุมวิท  รังสิต  สําโรง  และเมโทโพลิส 

 1.  คาเชาและคาบริการ 870 

    

บจ.เวลแอด บริษัทที่คุณวิชาและคุณภารดี คาใชจายในการบริหารโครงการ 23,400 อัตราเดือนละ 1.95 ลานบาท โดยมีอายุของ
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พูลวรลักษณถือหุนรวมกัน สัญญา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
เปนราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา  
เปนการคิดคาตอบแทนอยูที่ไมเกินรอยละ 1 
ของรายได ซึ่งต่ํากวาเมื่อเทียบกับประธาน
บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยถือวาต่ํากวา ทั้งนี้
คุณวิชาไมไดรับคาตอบแทนอื่นใด 

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ บริษัทที่บิดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ ถือหุน 

เจาหนี้อื่น     

      เงินทดรองรับ 1,813 เงินประกันการเชาพื้นที่และอุปกรณโรง
ภาพยนตร 

รายได     

     รายไดคาบริหารงาน 4,800 รายไดคาบริหารงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท 
เปนคาบริหารศูนยของสาขาปนเกลาในสวน
ของบิดาคุณวิชา  

      

คาใชจาย     
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     คาเชาอุปกรณ 21,600 คาเชาอุปกรณอัตราเดือนละ 1.8 ลานบาท เปน
การเชาอุปกรณโรงภาพยนตรจํานวน 8 โรง 
โดยมีอายุของสัญญา 15 ป  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  
ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด เทียบไดกับราคา
อุปกรณโดยรวมของโรงภาพยนตรทั้งหมด
ของเซ็นทรัล สาขาปนเกลา ซึ่งมีโรงภาพยนตร 
อีจีวี  

หจก.เวล เอ็นเตอรเทนเมนท บริษัทที่บิดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ ถือหุน 

เชาพื้นที่ 9,600 เปนการเชาพื้นที่และบริการสวนกลางเพื่อ
ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรสาขาปนเกลา โดย
มีคาเชา 800 บาทตอเดือน โดยมีอายุของ
สัญญา 15 ป  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  ซึ่งไดผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาดของเซ็นทรัล ปนเกลา 

คาบริการสวนกลาง 13,200 

คาสาธารณูปโภค 8,483 

บจ.เพชรปนเกลา บริษัทที่มารดาคุณวิชา พูลวร
ลักษณ ถือหุน 

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชา 60,478 แบงชําระ 15 งวด โดยงวดที่ 1-14 งวดละ 4.50 
ลาน และงวดที่ 15 งวดละ 6.25 ลานบาท เริ่ม
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ชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2547 ถึง เดือน
มีนาคม 2548 โดยอายุของสัญญา 25 ปใหใช
สิทธิการเชาไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2573  ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาดของเซ็นทรัล 
สาขาปนเกลา เปนคาสิทธิการเชาโครงการ
เมเจอรซีนีเพล็กซ (ปนเกลา) 

บจ.เมเจอร ออนไลน บริษัทรวม คาบริการระบบคอมพิวเตอร - คาบริการระบบคอมพิวเตอร ไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด ที่คิดจากตนทุนพนักงานที่ support บวก 
10% โดยที่เดือน มกราคม 2550 เปนเดือน
สุดทาย 

6 เดือนแรกของป 2551 ไมไดมี
ความเกี่ยวของกับบริษัท 

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร บริษัทยอยที่บรษิัทถือหุน
ทางตรงอยูรอยละ 40.00 

สินทรัพยและหนี้สิน     

เงินรับลวงหนาจากการ
จําหนายบัตร 

902 เปนคาจําหนายตั๋ว และบัตรเขาชมการแสดง
และ คอนเสิรต ที่มีการจําหนายที่เคานเตอร
โรงภาพยนตรของบริษัท 
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11.2 นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันประเภทคาบริหารงานเปนรายการที่มีลักษณะตามปกติธุรกิจทั่วไป และมีนโยบายการทํา

รายการระหวางกันเปนไปตามสัญญา 

รายการระหวางกันประเภทเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของ เงินกูยืมจากกรรมการ อัตราดอกเบี้ยเงินกูจะ

กําหนดโดยตนทุนเงินกูยืมเปนหลัก สําหรับผูใหกูที่มีตนทุนในการกูยืม จะคิดดอกเบี้ยตามตนทุนเงินกูในอัตรารอยละ 

8.50 

รายการระหวางกันทุกรายการจะผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปรงใส

ในการดําเนินการ 

11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทยอยตามที่

ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ  

รายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอย กับบริษัทยอยและ/หรือบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวาเปนรายการจําเปนตามปกติธุรกิจทั่วไป และเปนราคาที่เหมาะสม  

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต ทาง

บริษัทจะจัดใหมีการทําสัญญาเพื่อกําหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ

และเปดเผยรายการดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัท

จะจัดใหผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยาง

ยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธอิอกเสียงในรายการดังกลาว 

11.5 รายการระหวางกันในอนาคต 

 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิด

ขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ 

พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนาย

ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

บริษัทมีนโยบายที่จะไมใหกูยืมหรือค้ําประกันเงินกูแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้หากมีรายการระหวาง

กันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ
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ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ

ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน

ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผูสอบบัญชีงวดป 2551 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดย นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล จาก บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดใหความเห็นวาขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหได   ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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 รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ
ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมเปน
ผูบริหาร เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งใหความเห็น
ถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกัน ใหมีความถูกตองและครบถวน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปนี้แลว 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยรวมอยูในระดับที่
นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ณ 

31 ธันวาคม 2551 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

รายการ งบตรวจสอบ ณ สิ้นงวด 

(หนวย: บาท) 

2548 2549 

    

  2550 2551 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 316,626,077 436,544,781 215,815,169 241,388,077 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 503,214,113 851,256,365 1,165,571,122 1,249,105,101 

ลูกหนี้การคา – จากการสนับสนุนธุรกิจ 57,823,292 156,774,820 71,249,727 - 

สินคาคงเหลือ 78,960,597 147,146,067 133,651,726 132,106,341 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 467,029,953 587,738,676 1,168,550,021 1,506,765,502 

อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  4,589,136,994 4,956,303,413 4,759,164,047 4,932,677,022 

รวมสินทรัพย 7,379,969,452 8,782,032,266 9,293,939,862 9,668,780,229 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 34,072,292 31,847,229 46,167,318 42,068,558 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 778,000,000 1,309,700,000 867,525,000 795,400,000 

เจาหนี้การคา 578,211,941 529,428,753 510,714,435 668,660,917 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป 588,678,239 590,749,877 327,873,449 424,104,074 

เงินกูยืมระยะยาว 1,395,279,789 1,104,792,452 678,418,598 1,011,670,495 

รวมหนี้สิน 4,455,470,667 4,585,402,055 3,671,741,534 4,247,073,330 

ทุนจดทะเบียน 897,000,000 906,776,533 906,000,000 906,000,000 

ทุนชําระแลว 709,322,633 787,185,105 879,932,619 881,897,219 

สวนเกินมูลคาหุน 1,840,199,567 2,735,696,694 3,816,018,391 3,839,673,605 

กําไรสะสมยังไมจัดสรร 348,063,357 447,932,185 833,266,542 615,598,285 

รวมสวนของผูถือหุน 2,924,498,785 4,196,630,211 5,622,198,328 5,421,706,899 

รายไดรวม 4,716,937,029 5,246,646,435 6,593,682,565 5,551,648,032 

ตนทุนขายและบริการ 3,097,299,201 3,242,954,206 3,767,806,603 3,547,761,708 

คาใชจายในการขายและบริหาร 877,417,508 1,109,281,469 1,388,518,763 1,229,712,564 

ดอกเบี้ยจาย 102,830,552 169,856,421 119,129,000 88,234,750 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร)ขาดทุน
ของผูถือหุนสวนนอย  

      

525,927,529 693,755,347 1,203,592,031 643,291,874 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 534,990,143 695,176,415 1,226,964,389 626,356,254 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.75 0.92 1.42 0.71 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 1,122,277,682 898,588,659 1,283,996,549 986,588,962 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -943,413,275 -1,603,079,207 -580,088,832 -729,671,162 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน -208,280,267 826,634,315 -938,957,418 -227,244,132 
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง)สุทธิ -29,415,860 122,143,767 -235,049,701 29,671,668 

 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ สิ้นงวด 

2548 2549 2550 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง         
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.43 0.61 0.87 0.61 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.31 0.42 0.68 0.60 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.44 0.31 0.46 0.38 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 14.42 7.52 6.43 4.41 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25 48 56 82 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.80 15.89 16.04 13.79 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 37 23 22 26 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.47 5.82 7.15 5.73 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 56 62 50 63 
วงจรเงินสด (วัน) 6 9 28 45 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         
อัตรากําไรขั้นตน (%) 34.34% 36.54% 42.02% 33.47% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.50% 14.44% 20.36% 10.00% 
อัตรากําไรอื่น (%) 2.39% 6.52% 14.37% 7.82% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 151.21% 118.57% 95.65% 177.64% 
อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพยรวม (%) 20.31% 20.84% 24.34% 6.12% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.17% 13.25% 18.61% 11.28% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 19.33% 19.52% 24.99% 11.34% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.62% 8.60% 13.58% 6.61% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 24.85% 26.83% 37.69% 24.90% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.68 0.65 0.73 0.59 
อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (เทา) 1.08 1.10 1.36 1.15 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.52 1.09 0.65 0.78 
อัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.96 0.72 0.34 0.42 
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อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 14.13 7.68 14.07 15.11 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน         
(Cash basis) (เทา) 0.48 0.40 0.25 0.45 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 102.08% 86.81% 75.21% 90.11% 

อัตราสวนการเติบโต (Growth Ratios)       
สินทรัพยรวม (%) 10.79% 19.00% 5.83% 4.03% 
หนี้สินรวม (%) 10.03% 2.92% -19.93% 15.67% 
รายไดจากการขายหรือบริการ (%) 70.80% 8.34% 23.86% -19.12% 
คาใชจายในการดําเนินงาน (%) 41.60% 26.43% 25.17% -11.44% 
กําไรสุทธิ (%) -211.59% 29.94% 76.50% -48.95% 

ขอมูลตอหุน (Per Share)       
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 4.12 5.42 6.48 6.15 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.75 0.92 1.42 0.71 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.69 0.78 1.05 0.64 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

12.2.1 ภาพรวมของบริษัท 

ภาพรวมของบริษัทฯ 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร ธุรกิจโบวล่ิง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง 

ธุรกิจพื้นที่ใหเชา และบริการ ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตร ประกอบกับการเพิ่มสาขาอีกจํานวน 8
สาขา ณ สิ้นป 2551 บริษัทไดขยายขนาดธุรกิจขึ้นเปนทั้งหมด 344 โรงภาพยนตรใหบริการไดกวา 84,500 ที่นั่ง โบวล่ิง 
492 เลน คาราโอเกะ 373 หอง และลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมเขามาภายใตการบริหารของ บลูโอ ริทึมแอนดโบว 
สาขาเอสพละนาด อีก 1 แหง และพื้นที่ใหเชา 30,761 ตารางเมตร รวมถึงธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรซึ่งเปนธุรกิจ
เกี่ยวเน่ือง และขยายฐานรายไดใหกับธุรกิจโรงภาพยนตรของบริษัท นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษัทดําเนินการแลว 
เพื่อใหบริษัทเปนศูนยรวมความบันเทิงที่ครบวงจร บริษัทยังถือหุนในบริษัทรวม ไดแก บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) ที่พัฒนาพื้นที่ใหเชาในรูปแบบศูนยการคาชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริษัท แคลิฟอรเนีย 
วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ที่ใหบริการศูนยออกกําลังกายเพื่อความบันเทิง และบริษัท ไทยทิกเก็ต เมเจอร 
จํากัด ที่ใหบริการเปนตัวแทนจําหนายบัตรตางๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผานทางระบบ Online Real-time  และในป 
2551 บริษัทฯยังรวมลงทุนกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศ
อินเดีย  จัดตั้งบริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโบวล่ิงในประเทศ
อินเดีย 
 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในป 2551 

ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีรายไดรวมทั้งหมด 5,552 ลานบาท โดยเปนสวนของธุรกิจหลักจํานวน 5,328 ลานบาท
ซึ่งลดลงจากป 2550 จํานวน 477 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ซึ่งโดยแบงสัดสวนรายได ดังนี้ 

รายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตร    44%  
รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   10% 
รายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณา     15%       
รายไดจากธุรกิจโบวล่ิง และคาราโอเกะ   10% 
รายไดจากธุรกิจพื้นที่ใหเชา และบริการ  6% 
รายไดจากธุรกิจจัดจาํหนายภาพยนตร   11% 
รายไดอื่น      4% 
 
รายไดรวมของบริษัทลดลงจากปกอน เปนผลลัพธจากหนาหนังที่ออนตัวลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2550 ซึ่งมีภาพยนตรทําเงินเขามาหลายเรื่อง ไมวาจะเปน สมเด็จพระเนรศวร ภาค1และ2 และ แฮรี่พอตเตอร และ
ภาคีนกฟนิกซ และการเลื่อนฉายไปยังป 2552 ของภาพยนตรภาคตอที่ทําเงินหลายเรื่อง เชน สมเด็จพระเนรศวรภาค3 
และ แฮรี่พอตเตอรกับเจาชายเลือดผสม นอกจากนี้ ประชาชนทั่วทั้งประเทศยังโศกเศราจากการเสด็จสูสวรรคาลัยของ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา รวมถึงภาวะความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศไดสงผลตอรายได
จากธุรกิจสื่อโฆษณา อีกดวย 
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 สําหรับคาใชจายทั้งหมด ณ สิ้นป 2551 มีมูลคา 4,777  ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 379 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 7  ซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการควบคุมคาใชจายที่เพิ่มขึ้น 
 อยางไรก็ดีบริษัทมีอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร สูงถึง 177.64% สอใหเห็นถึงความสามารถในการทําไร

ในระดับสูง และยังมีอัตราการจายเงินปนผลสูงถึง 90.11% ซึ่งถือวาเปนอัตราที่นาพึงพอใจสําหรับนักลงทุนในภาวะ
เศรษฐกิจที่กําลังย่ําแยขณะนี้  

โดยสรุปบริษัทมีกําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2551 จํานวน 626 ลานบาท หรือคิดเปนผลกําไรสุทธิตอหุน 0.71 บาท 
ลดลงโดยหลักจากการรับรูผลขาดทุนจากสองบริษัทรวม ไดแก ผลขาดทุนที่เกิดจากวิธีการรับรูรายไดทางบัญชีของ 
บมจ.แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ และ ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจของบมจ. เอ็ม พิค
เจอรส เอ็นเตอรเทนเมนต ตลอดจนการเลื่อนฉายภาพยนตรฟอรมยักษไปยังป 2552 ดังกลาวขางตน 

12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2551 

 สินทรัพย 
 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2551 มูลคา 9,669 ลานบาท เพิ่มขึ้น 375 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 จากป 
2550 

ในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 6  จากสิ้นป 2550 คิดเปนมูลคา 431 ลานบาท 
สาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ไดแก บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอมาไดจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือ บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) และยังมีเงินลงทุนในกิจการ
รวมคา ซึ่งจดทะเบียนในนาม บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจ
ใหบริการโบวล่ิง คาราโอเกะ และไอซสเกต รวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยประเทศอินเดีย นอกจากนี้ อีกสวนยังมาจากที่ดิน อาคารและอุปรณ สุทธิที่เพิ่มขึ้น อันเกิดจากการที่บริษัท
ไดมีการลงทุนขยายสาขาโรงภาพยนตร เพื่อรองรับภาพยนตรฟอรมยักษที่กําลังจะเขาฉายในปตอๆไป 

สินทรัพยหมุนเวียน 2,100 ลานบาท ลดลง 56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.6 จากปกอน เปนผลมาจาก บริษัท
จําหนายเงินลงทุนช่ัวคราวบางสวนไปในระหวางป โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 6.7 ลานบาท  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังมีเงินสดและรายการที่เทียบเทาเงินสดที่เพิ่มขึ้น 26  ลานบาท เปนผลมาจากกระแส
เงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 987 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 227 ลานบาท และ
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุน 730 ลานบาท สงผลใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2551อยูที่
241 ลานบาท 
 
 แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป 2551 สวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,012 ลาน
บาท โดย ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม 4,247 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 จากปกอน โดยเปนหนี้สินหมุนเวียน
รอยละ 65 เปนมูลคา 2,760 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนรอยละ 35 เปนมูลคา 1,487 ลานบาท ทั้งนี้เปนสวนของ
เงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 795 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายจํานวน 669 ลานบาท และเงินกู
ยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 1,436 ลานบาท  
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
สวนที่ 2 หนา 120 

  
 
 
สภาพคลองและความสามารถในการทํากําไร 

สภาพคลองของบริษัทฯในป 2551 โดยรวมอาจดูลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 แตเนื่องจากป 2550 เปนปที่
บริษัทฯมีกําไรพิเศษจากการจําหนายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตลเปนจํานวน 694 ลาน
บาท ทําใหกระแสเงินสดและกําไรในป 2550 สูงขึ้นกวาทุกป จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับป 2551 ได แตหาก
เทียบกับป 2549 ซึ่งเปนปที่บริษัทดําเนินกิจการตามปกติ จะเห็นไดวาบริษัทมีสภาพคลองที่สูงขึ้นโดยรวม โดยดูไดจาก
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้นจาก 0.42 เปน 0.60 ในแงกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทฯมี 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดเปน0.38 จาก 0.31 ในป 2549โดยสามารถคงระดับอัตราสวนสภาพคลองไดที่0.61
ระดับเดิม 

ในแงของผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลสูงถึง 90.11% เพิ่มขึ้นจาก 75.21% ของ
ป 2550 ซึ่งถือวาเปนอัตราที่นาพึงพอใจสาํหรับนักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังย่ําแยขณะนี้ 

 
12.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 แหงสํานักงาน
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ในป 2551 จากบริษัท เปนเงิน 
จํานวน 6,300,500 บาท 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

 

  
13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

 -ไมมี - 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                สวนที่ 3    การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

สวนที่ 3 หนา 1 
  
 

 
สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจง
ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 ตอูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายให นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย   หากเอกสารใดไมมี 
ลายมือชื่อของ นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะกํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง                    ลายมอืชือ่ 

1.  นายวิชา        พูลวรลกัษณ กรรมการ 

 

2. นายธนกร    ปลุิเวคินทร กรรมการ 

 

 
 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 
                     ชื่อ-สกุล                                  ตําแหนง                   ลายมือชื่อ 

 
 

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายสมใจนึก 
เองตระกูล 
 

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ 
 

64 ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสน
ศาสตร 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร Upsala College, New 
Jersey ,USA 

-ไมมี- 2547-ปจจุบัน
2543-2547 
 
2540-2543 

ประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวง 
การคลัง 
อธิบดี กรมศุลกากร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
กระทรวงการคลัง 
 
กระทรวงการคลัง 

RCP - Role of 
the Chairman 
Program 

นายวิชา 
พูลวรลักษณ 
 

กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

45 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

37.51 2541-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   
 
บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอป
เมนท 
บมจ.แคลิฟอรเนีย ฟตเนส 

DCP - Director 
Certification 
Program 

นางภารดี 
พูลวรลักษณ 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

47 ปริญญาโท MBA – Marketing 
Sandiego University, USA  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.46 2541-ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   -ไมมี- 

นายวีรวัฒน 
องควาสิฏฐ 
 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 
 

38 ปริญญาโท MBA 
Boston University, USA 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.89 2545-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   
บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอป
เมนท 
บจ.แคลิฟอรเนีย ฟตเนส 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายวิชัย 
พูลวรลักษณ 
 

กรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

46 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม รุนที่ 10 คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- สูความเปนนายที่สมบูรณแบบ รุน 4 สถาบันการ
บริหารและจิตวิทยา 
- CEO Development Institute  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท 
รุนที่ 8 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

0.47 2548 - 
ปจจุบัน 
2546-2547 
 
2545-2547 

กรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

DCP - Director 
Certification 
Program 

นายอรรถ
สิทธิ์ ดํารง
รัตน 

กรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

44 ปริญญาโท คณะศลิปศาสตร สาขารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-ไมมี- พ.ย. 50 -
ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
 
 

-ไมมี- 

นายธนกร  ปุ
ลิเวคินทร 
 
 

กรรมการ /           
รองประธานเจาหนาที่
บริหาร ธุรกิจฟลม
ภาพยนตร 

52 ปริญญาโท  MBA 
United State International University, USA 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

0.14 2546-ปจจุบัน 
2538-2546 

กรรมการ 
รองประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกิจฟลม
ภาพยนตร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป DAP - Directors 
Accreditation 
Program 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายชัย  จรุงธ
นาภิบาล 
 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

54 ปริญญาโท บัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี บัญช ี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 
2523-2540 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่การเงิน 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอป
เมนท 
กลุม บมจ.ไมเนอร ฟูด 

ACP - Audit 
Committee 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 

นายวัลลภ  
ตั้งตรงจิตร 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

57 ปริญญาโท  MBA   มหาวิทยาลัยแชปแมน, USA 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Sandiego University , 
USA 

0.08 2545-ปจจุบัน 
 
2538-2540 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Co-
ordinator 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
บจ.รีเจนซี่ 

FSD - Financial 
Statement for 
Director 
DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 
FND - Finance 
for Non – 
Finance 
Directors 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายนฤนาท 
รัตนะกนก 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

53 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยดีทรอยต สหรัฐอเมริกา 

-ไมมี- 2549-ปจจุบัน 

2530 - 2540 
2527 - 2530 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน) 
บงล. ซิตี้คอรป จํากัด 

ACP - Audit 
Committee 
Program 
FSD - Financial 
Statement for 
Director 
DAP - Directors 
Accreditation 
Program 
DCP - Director 
Certification 
Program 

นายปณิธาน  
เศรษฐบุตร 

กรรมการ / 
รองประธานเจาหนาที่
บริหาร 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การตลาด มหาวิทยาลัยโกลเดนทเกต สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา บริหารการ
จัดการ มหาวิทยาลัยโกลเดนทเกต สหรัฐอเมริกา 

-ไมมี- ม.ค. 50- 
ปจจุบัน 
 
ธ.ค. 44- เม.ย. 
49 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูอํานวยการใหญ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ปทท) 
จํากัด 

DAP - Directors 
Accreditation 
Program 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางยุพิน 
กาญจนวิกยั 

ผูชวยประธานเจาหนาที่
บริหาร 

45 ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตร บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ไมมี- 2546 - 2547 
 
2539 - 2545 

ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 

บริษัท ยู สตาร (ประเทศไทย) 
จํากัด 
 
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ปทท) 
จํากัด 

-ไมมี- 

นายอนวัช 
องควาสิฏฐ 
 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร  

41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริการ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

0.03 2541-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกิจโรง
ภาพยนตร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป -ไมมี- 

นายฉัฐภูมิ 
ขันติวิริยะ 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร  
สายงานการเงิน  
และบัญชี 

47 
 

ปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาตรี บัญชี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.02 มี.ค. 2550 - 
ปจจุบัน 
 
มี.ค. - ธ.ค. 
2549 
 
 
2541 - มี.ค. 
2549 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงาน
การเงิน และบัญชี 
รองกรรมการผูอํานวยการกลุมงานบัญชีและ
การเงิน 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
 
บริษัท อาร เอส  จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 

-ไมมี- 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
   เอกสารแนบ 
 

 

    

 

ชื่อ – สกุล / 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สัดสวน 
การถือ
หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ขอมูลการเขา
ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายริชารด 
วัลเด็กก 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร  
ธุรกิจโบวลิ่ง 

43 SITC TETE-DE-RAN, Swiss Hotel School 
Diploma, 
Switzerland 

-ไมมี- 2542 - 2550 
 
2538 - 2542 

ผูจัดการทั่วไป  
 
ผูจัดการทั่วไป  
 

บริษัท เอสแอลอารที จํากัด 
 (ไมเนอร ฟูด กรุป) 
บริษัท ซีเล็ค เซอรวิส พาท
เนอร จํากัด 
(ไมเนอร ฟูด กรุป) 

-ไมมี- 

นางจินดา 
วรรธนะหทัย 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร  
สายงานบริหารพื้นที่เชา  

46 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

0.03 2539-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงาน
บริหารพื้นที่เชา 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 

-ไมมี- 

นายจิรเดช 
นุตสถิตย 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร  
สายงานวางแผนกลยุทธ 
และนักลงทุนสัมพันธ 

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
เนชั่นแนลยูนิเวอซิตี้ ซานดิเอโก ,สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานดิเอโก ,
สหรัฐอเมริกา 

-ไมมี- 2549-ปจจุบัน 
 
 
 
2546 - 2548 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงาน
วางแผนกลยุทธ และนกัลงทุนสัมพันธ
ผูจัดการฝายวางแผนกลยุทธ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
 
 
 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

-ไมมี- 

 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 

    

 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
  

รายชื่อ 
  

บริษัท บริษัทยอย 

เมเจอร เมเจอร เมเจอร เมเจอร อุดร  สยาม เชียงใหม รัชโยธิน รัชโยธิน เมเจอร โบวล รัชโยธิน ไอ 

ซีนีเพล็กซ กรุป ซีนีแอด พรอพเพอรตี้ เซอรวิส ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ ซีนีเพล็กซ เรียลตี้ ซีนีมา กรุป แมเนจเมนท  แมกซ 

คุณสมใจนึก เองตระกูล x                       

คุณวิชา พูลวรลักษณ  /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณภารดี พูลวรลักษณ  /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ  /     //        /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร       /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน  /                       

คุณวิชัย พูลวรลักษณ  /                       

คุณชัย จรุงธนาภิบาล  /                       

คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร  /                       

คุณนฤนาท  รัตนะกนก  /                       

คุณปณิธาน เศรษฐบุตร /                       

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ                         

คุณนลินรัตน พูลวรลักษณ             

คุณสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ             

คุณกิติกร พุมสวาง    / /      /   

คุณทศพร อังสุวรังษี     / / / / / / / / 

คุณอรชัย ปุณณะนิธิ     /        

คุณพรชัย อึ้งธนไพศาล     /         

 
หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 

 / กรรมการ 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 

    

 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อ 
บริษัทยอย 

แปซิฟค 
มารเก็ตติ้ง 

อีจีวี 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

อีจีวี  
เอ็กซิบิชั่น 

อีจีวี  
ไฟวสตาร 

เอ็นเตอรเทน โกลเดน  
วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น 

คุณสมใจนึก เองตระกูล       

คุณวิชา พูลวรลักษณ  /     

นางภารดี พูลวรลักษณ       

คุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ      

คุณธนกร ปุลิเวคินทร  / / / / / 

คุณอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน       

คุณวิชัย พูลวรลักษณ   x x x x 

คุณปณิธาน เศรษฐบุตร   / / / / 

คุณชัย จรุงธนาภิบาล       

คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร       

คุณนฤนาท  รัตนะกนก       

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ  / / / / / 

คุณนลินรัตน พูลวรลักษณ  x x  x 

คุณกิติกร พุมสวาง  / / / / 

คุณนุสรา ปนแกว  / / / / 

คุณเฉลิมพล หีตลําพูน /     

คุณแพทริค จอหน ลีโอนี /     

คุณสุเทพ ดานศิริวิโรจน  /    

คุณสุเมธ สอนสุทธิ์  /    

 
หมายเหตุ  

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 

 / กรรมการ 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
  เอกสารแนบ 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 



 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
บริษัท   เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)    

 
วันที่   24  มีนาคม  2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 

 

 

 



 

 

    

 

3 

สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 

 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐาน 

ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจาํเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ 

ปจจัยตาง ๆ ซึง่เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ 

การควบคุมเพือ่สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่

ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจดัการโครงสราง 

ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏบิัติที่เปนลายลักษณ

อักษร เปนตน  
         

 

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช  

 คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เปนประจําทุกป (Annual operation plan) โดยแตละหนวยธุรกิจจะนําเสนอเปาหมายและแผนการดําเนิน

ธุรกิจในแตละปที่สอดคลองกับ Mission และ Vision ของบริษัทใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดย

บริษัทจัดใหมีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพ่ือรายงานความคืบหนาและปญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแกไข

อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณใน

ขณะนั้นตามความเหมาะสม  ทั้ง น้ีเรื่องดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ_______ 

 

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ 

อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง 

การใหสิง่จูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ 

ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษทัไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง 

ตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

   ใช   ไมใช 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทวาได

จัดทําอยางรอบคอบ และไดพิจารณาทบทวนถึงประสิทธภิาพการปฏิบติังานพนักงานในบริษัทแลววามี

ความรูและความสามารถที่จะปฏิบัติตามเปาหมายไดจริง โดยวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

แกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม

อื่นๆ__________ 

 

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ หรือไม 

   ใช   ไมใช 
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 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมกบัการดําเนินงาน 

โดยสํานักงานใหญกรุงเทพฯหรือที่เรียกวา Support center ไดจัดแบงโครงสรางเปนฝายตางๆที่ชัดเจน ซึ่ง

ทําหนาที่สนับสนุนงานดานตางๆ ใหแกสาขาทั้งที่อยูในพื้นที่กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ชวยใหฝายบริหาร

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ___________________________________________________ 

 

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ

พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณ

อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  

   ม ี   ไมม ี

 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงการหามมิใหฝาย

บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษทั

และคูคาของบริษัทโดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝาฝนไวอยางชัดเจน 

 _____________________ 

 

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดาน

การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดาน

การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได โดยนโยบายและ

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน มีอยูในรูปแบบคูมอืปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการ

ปฏิบัติงาน (Business process flow) ทั้งน้ีบริษัทไดมีการพิจารณานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

เพ่ือทําการปรบัปรุงใหเหมาะสมกับบรษิัทอยางสม่าํเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานดาน

ตางๆอยางตอเนื่อง เพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและเปนเครื่องมอืในการควบคุม

และปองกันการทุจริต____ 

 

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา  

เพ่ือประโยชนของบริษทัในระยะยาว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ  

ประโยชนรวมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากบริษัทเปนธุรกิจดานการบริการจึงใหความสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานในเรื่องความเปนธรรมตอคูคา รวมถึง

ตอพนักงานในบริษัท

ดวย____________________________________________________________________ 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

 การประกอบธรุกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา  

โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม  

บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปน

ตน  

และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมี

ผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิด

จากความเสี่ยง 

ดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยางสม่ําเสมอ 

 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรอืคาดวาจะประสบ  

(Identification of risk) 

 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ 

จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 

 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่าํเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบรษิทัมีปจจัยใดบางที่เปน

ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิของบริษัท 

อยางมีนัยสําคญั 

   ม ี   ไมม ี

 บริษัทไดมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยจะตองวิเคราะหเพ่ือระบุปจจัย 

ทั้งภายนอกและภายในและสัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมทั้งผลกระทบออกมาใหชัดเจน เพ่ือที่บริษัทจะรีบ

ดําเนินการแกไขและบริหารความเสี่ยงที่เกดิขึ้น______________________________________________ 

 

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกดิขึ้น  

   ม ี   ไมม ี

 บริษัทไดทําการวิเคราะหเหตุการณที่ทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงทีบ่ริษทัไดระบุไวน้ันเกิดขึ้น

เพ่ือใหเปนสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริการความเสี่ยง แลวรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท__________________________________   

 

2.3 บริษัทกาํหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง  

รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลาน้ัน ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดกําหนดมาตรการใหมีการประเมนิการควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ตลอดจนกําหนด

วิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงอันจะเกิดความ

สูญเสียตอองคกร______________________________________________________________________  
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบรหิารความเสี่ยง 

ที่กําหนดไว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อรายงานความคืบหนา ปญหาและการแกไขเปนประจําทุก

เดือน นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณและปจจัยความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณา  

และประเมินความเสี่ยงที่ตองดําเนินการแกไขตามลําดับของความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นในการลดความเสี่ยง

เหลาน้ัน เพ่ือใหบริษทัดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว   ____ 

 

2.5 บริษัทมีการตดิตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว  

ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความ

เสี่ยงที่กาํหนดไว โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี

การรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอยูเปนประจําทุกเดือน  

 ______ 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมทีม่ีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมัน่ใจวา 

แนวทางที่ฝายบริหารกาํหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทาง

ดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  

(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 

(3) มีการกําหนดขัน้ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 

(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงัคับที่เกี่ยวของ  
         

 

3.1 บริษัทมีการกาํหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 

ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทมีการกาํหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละ

ระดับ อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร     

 _____________________ 

 

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือ

เปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูล

สารสนเทศ  

และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

   ใช   ไมใช 

 บริษัทมีการแบงแยกหนาทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ดานดังกลาว ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือ

เปนการตรวจสอบซึ่งกันและ

กัน_________________________________________________________________ 

 

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช

หรือไม 

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณดัีงกลาว 

 บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกันโดยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมตรวจสอบ และไดกําหนดไวเปนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

รวมอยูในหลักจรรยาบรรณสาํหรับผูบริหารและพนักงาน โดยกําหนดใหมีหนวยงานที่ตรวจสอบ และ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง_________                                                                     

______ 

 

 



 

 

    

 

8 

 

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยผูที่ 

ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณดัีงกลาว 

 บริษัทหามมิใหผูมีสวนไดเสยีรวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน 

         

 

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน 

สูงสุดของบริษทัเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 

(on arms’ length basis) ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณดัีงกลาว 

 การตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใด ๆ  ก็ตาม   บริษัทไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวเปน

สําคัญ   และกรณีเปนธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษทัและกรรมการ

ตรวจสอบอนุมัติ หรือขอความเห็นกอนแลวแตกรณี  _______________ 

 

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะทีม่ีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 

(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยมื การค้ําประกนั) ไดมีการติดตามใหปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ตกลง

กันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชาํระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความ

เหมาะสมของสัญญา เปนตน)  

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณดัีงกลาว 

 บริษัทไดมีการติดตามและใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขขอตกลงในสัญญาที่มีผล

ผูกพันอยางตอเนื่อง       ______ 

 

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม 

ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณดัีงกลาว 

 บริษัทมีการกาํหนดไวในหลักจรรยาบรรณสาํหรับผูบริหารและพนักงาน  

         

 

3.8 ในกรณีที่บริษทัมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการตดิตามดูแลการดําเนินงาน 

ของบริษทัยอยหรือบริษทัรวมอยางสม่าํเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บรษิัทแตงต้ังใหเปน

กรรมการหรือผูบริหารในบรษิัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทไดสงกรรมการของบรษิัทเขาไปเปนกรรมการผูมีอาํนาจของบริษทัยอย สวนบริษัทรวม 

บริษัทไดแตงต้ังตัวแทนบริษัทในการติดตามดูและการดําเนินงาน เพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัท  

___________ 
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษทัเปนไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

หรือไม  ทั้งน้ี เพ่ือลดความเสีย่งในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  

   ใช  มี   ไมม ี

 บริษัทมีการจัดต้ังหนวยงานดานกฎหมาย เพ่ือติดตามกฎหมายและระเบียบที่ทางรัฐบาล หรือ

หนวยงานราชการ รวมถึงคูคาที่กําหนดออกมา และทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหขอมลูดานกฎหมายที่

เกี่ยวของของบริษัทตลอดจนจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

 

3.10 ในกรณีที่บริษทัเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บรษิัทมมีาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด 

การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 

   มี                                             ไมม ี      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทไมเคยมกีารกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบริหารสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจตาม

กฎหมายที่กําหนด                         

________________________________________________________    
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 

 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ  

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ 

การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่

เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิง่ที่จะชวยใหเกิดความมีประสทิธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน  

ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีเน้ือหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบรูณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 

(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 

(5) มีการจัดเก็บทีดี่ 

         

 

4.1 ในการเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลทีส่ําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 

เพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคญัตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของ

เรื่องทีเ่สนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดมีการจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สําคญั 

เพ่ือใหคณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในภายหลัง (ถามี) บรษิัทก็จะจัดใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหกับ

คณะกรรมการในวันประชุม ทั้งน้ีหากในระหวางการประชมุมีการใชขอมลูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียม

ไวก็จะใหหนวยงานหรือผูที่เกียวของจัดทําขอมูลมารองรบัการพิจารณาระหวางการประชุม เพ่ือใหทันกาล

ตอการพิจารณาตัดสินใจ       

  

 

4.2 กรรมการบรษิทัไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุขอมูลที่จําเปน

และ 

เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใช

หรือไม 

   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน   ไมใช 

 บริษัทไดมีการสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

ใหกับคณะกรรมการบริษัททกุครั้ง เพ่ือใหเปนขอมูลแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุม
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ 

ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ  

ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ 

เรื่องทีเ่สนอพรอมเหตุผล เปนตน 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เปนสาระ 

สําคัญ รวมถึงขอเสนอแนะและขอคัดคาน (ถามี) โดยในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งใหคณะ

กรรม การรบัรองรายงานการประชุมดังกลาวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งเปดโอกาสใหคณะกรรมการได

แกไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมไดอยางอิสระ       

 ___________ 

 

 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู 

และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ัน 

อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไวครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด ไวอยาง

เปนสัดสวน และมีเอกสารบางสวนที่จางผูใหบริการภายนอกที่ไดมาตรฐานเปนผูเก็บรกัษาเอกสาร

ดังกลาว ______________________________________________________________________________ 

 

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบญัชี 

ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง 

ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธรุกิจ โดย

บริษัทไดมีการปรับนโยบายบญัชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใหเปนไปตามฉบับปจจุบันที่มีผลบังคับ

ใช ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต     
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 การที่บรษิัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล บรษิัทควรตองติดตาม 

อยางสม่าํเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง 

และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ 

การแกไขอยางทันทวงที  

         

 

5.1 กรณีที่บรษิัทมกีารกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทมีการกาํหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจประจําปเพ่ือขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท 

โดยฝายบริหารจะรายงานความคืบหนาและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนดไว ให

คณะ กรรมการบริษทัรับทราบอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทดําเนินธุรกจิไดตามเปาหมาย    

 ___________ 

 

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ

แกไข 

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทกาํหนดใหแตละหนวยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏบิัติงานรายวัน รายสัปดาหและราย

เดือนในรูปแบบตางๆ เชน Key Performance Index เปนตน ในการประชุมแตละระดับของพนักงานและ

ฝายบริหาร เพ่ือรายงานความคืบหนาและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในระยะเวลาที่เหมาะสม 

เพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว      ____________ 

 

5.3 บริษัทจัดใหมกีารตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ  

ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

 บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ในการใหความเชื่อมั่นถึงการควบคุม

ภายในของบรษิัทในทุกหนวยงานอยางสม่าํเสมอวา (1) การปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรอืไม (2) การใหความเชื่อมั่นแกรายงานทางการเงินวานาเชื่อถือได (3) การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองคกร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่มีอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆดานการควบคุม

ภายใน โดยมุงเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)    _____ 
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5.4 กรณีที่บรษิัทมกีารตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตอง

รายงาน 

ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได 

อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนประจําทกุเดือน    ____________________ 

 

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 บริษัทมีการรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพิจารณาถึง

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญทุกครั้ง โดยหนวยงานตางๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปญหาที่

เกิดขึ้นเพื่อแกไขใหทันกาลเปนประจําทุกเดือน อีกทั้งยังไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบและ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมพบขอบกพรองที่

เปนสาระสาํคัญ ______ 

 

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบรษิัท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 

   ใช      ไมใช 

 หนวยงานที่ไดรับมอบหมายหรือหนวยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความ

คืบหนาในการปรับปรงุขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน                                                                                                     

 ___  

 

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด 

เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏบิตัิที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น 

ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณี

ดังกลาว 

 ฝายบริหารของบริษทัมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบรษิัท ถึงสิ่ง

ที่ไดทําการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตางๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัท

อยางมีนัยสําคญั รวมถึงปญหาตางๆที่เกิดขึน้ ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต หรือการกระทําที่ฝาฝน

กฎหมาย โดยนอกจากฝายบริหารของบริษทั ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่รายงาน
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คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน     

              __ 

 

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