
 

 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 

(แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

   

สวนท่ี 1  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  

  1. ขอมูลท่ัวไป   
2. ปจจัยความเส่ียง  

  3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

  4. การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  

  5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ  

  6. ขอพิพาททางกฎหมาย  

  7. โครงสรางเงินทุน  

  8. การจดัการ  

  9. การควบคุมภายใน  

  10. รายการระหวางกัน  

  11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

  12. ขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของ 

   
สวนท่ี 3  การรับรองความถกูตองของขอมูล  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)              ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

ขอมูลสรุป 

(Executive Summary) 

 
“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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สวนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 

ช่ือบริษัท :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 

ประเภทธุรกิจ :   ประกอบกิจการโรงภาพยนตรในนาม “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” , “อีจวีี”, 

“พารากอน ซีนีเพล็กซ”, “เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ”, โบวล่ิงและคาราโอเกะในนาม 

“เมเจอร โบวล ฮิต” “เมเจอร คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ ริทึ่มแอนโบวล”, บริการลานเสก็ต

นํ้าแข็ง ในนาม “ซับ ซีโร” รวมทั้งประกอบกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองภายในสาขาของเมเจอร 

ซีนีเพล็กซ ไดแกการใหบริการพื้นที่เชา ใหบริการส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตรและภายใน

พื้นที่สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ  การจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย และลิขสิทธิ์

ภาพยนตร และ ธุรกิจผลิตภาพยนตร 

 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 1839 – 1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

ทะเบียนเลขที ่:   40354500677 

 

โฮมเพจบริษัท :   www.majorcineplex.com 

 

Email Address:      ir@majorcineplex.com 

 

โทรศัพท :    0-2511-5427-36 

 

โทรสาร :    0-2511-5752 

 

http://www.majorcineplex.com/�
mailto:ir@majorcineplex.com�
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

2. ปจจัยความเส่ียง 

 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ในนามของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจ  โดยสามารถประเมินปจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดําเนินงานได

ดังนี้ 

ผูประกอบการโรงภาพยนตรในฐานะของผูฉายภาพยนตรจําเปนตองพึ่งพาภาพยนตรท่ีเขาฉายคอนขางสูง  

เนื่องจากเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการกอใหเกิดรายไดของธุรกิจหรือคิดเปนอัตรารอยละ 45 - 50 ของรายไดท้ังหมดของ

บริษทั รายไดหลกัของโรงภาพยนตรมา จากการจาํหนายตัว๋เขาชมภาพยนตร โดยรายไดจากการจาํหนายตัว๋เขาชม

ภาพยนตรจะข้ึนอยูกับจํานวนภาพยนตรท่ีเขาฉาย และระดับความนิยมของภาพยนตรแตละเร่ือง  อยางไรก็ตาม             

โรงภาพยนตรเปนชองทางจัดจําหนายภาพยนตรอันดับแรก และมีความสําคัญสูงท่ีสุด เจาของ แ ละผูจัดจําหนายภาพยนตร 

จําเปนตองพึ่งพาโรงภาพยนตรในการฉายภาพยนตร เพื่อเปนใบเบิกทางในการจัดจําหนายในรูปแบบของวีซีดี และดีวีดีตอไป 

ดังนั้น การทําธุรกิจระหวางผูประกอบการโรงภาพยนตร ผูผลิตภาพยนตร และบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร จึงมี

ลักษณะเก้ือกูลกัน ท้ั งนี้เพื่อเปาหมายการเติบโตของท้ังสองธุรกิจรวมกันทําใหความเส่ียงในการพึ่งพาภาพยนตรท่ีเขาฉายใน

โรงภาพยนตรลดนอยลง  

ความเส่ียงจากการพ่ึงพาภาพยนตรท่ีเขาฉาย 

ปจจบุนับริษทัและบริษทัยอยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 80 (สวนแบงตลาดจะวัดจากยอดขายตัว๋

ภาพยนตรแตละเร่ืองเฉพาะในรอบสัปดาหแรกท่ีเข าฉาย) ซ่ึงถือเปนผูนําตลาดอันดับ 1 นับเปนการเพิ่มอํานาจตอรองของ

บริษัทกับเจาของและผูจัดจําหนายภาพยนตรมากข้ึน นอกจากนี้การท่ีบริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรและทํา

การตลาดผาบริษัท เอ็ม พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษทัลดความเส่ี ยงในการพึ่งพาภาพยนตรจาก    

ผูจัดจําหนายภาพยนตรลงในชวงเวลาท่ีไมมีภาพยนตรฟอรมยักษจากฮอลลีวูดเขาฉายในประเทศ 

 

การแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตรนั้น ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซจะมีฐานะเปนผูนํา

ในวงการท้ังในดานสถานท่ีและอปุกรณทีท่นัสมัย มีการขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาเดิมใหมรีปูลกัษณทนัสมัยอยูเสมอ 

โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ไดแก Standalone หางสรรพสินคา ศูนยการคาแบบเปด และหางคาปลกีขนาดใหญ 

เพื่อขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับความตองกา ร  แตการเพิ่มข้ึนของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตรคูแขง 

ลวนสงผลกระทบตอกิจการของเมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงไดให

ความสําคัญกับการสรางและรักษาฐานลูกคา ดวยการวางกลยุทธการตลาดท่ีตอเนื่องและนําเสนอบริกา รเพื่อความบันเทิงท่ี

มากกวาโรงภาพยนตร เชน บริการโบวลิง่ และคาราโอเกะ รานคาในสาขา รวมท้ังการปรับปรุงสาขาเดิมใหสวยงามอยูเสมอ 

ทําใหศักยภาพการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซโดดเดนกวาโรงภาพยนตรอื่น 

ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจ 

ในอีกดานหนึ่งคูแขงท่ีสําคัญของธุรกิจโรงภาพยนตรคือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซ่ึง

สามารถสรางผลกระทบตอรายไดและการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร แตอยูในระดับท่ีไมเปนนัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจาก

บริการท่ีนําเสนอในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหลูกคาท่ีมาใชบริการไดรับความบันเทิงอื่นๆนอกเ หนอืไปจากการมา

เพียงเพื่อชมภาพยนตร นอกจากนี้ในดานการปราบปรามส่ือผิดกฎหมายดังกลาว รัฐบาลทุกชุดไดใหความสําคัญกับปญหานี้ 

ดวยการดําเนินมาตรการเรงปราบปรามอยางเขมงวดและมีความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม มีผลทําใหสือ่ผิดกฎหมายลดลง

เปนอยางมาก  
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การลงทุนในสาขาใหมอาจเกิดความไมแนนอนของผลตอบแทนจากการลงทุน แตดวยประสบการณความสําเร็จ

อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีระยะเวลาคุมทุน (Payback Period) โดยเฉลีย่ประมาณ 3-4 ปสาํหรับกรณีสาขาและมีอตัรา

ผลตอบแทนเฉลีย่ของโครงการ (IRR) ประมาณรอยละ 15-20 ซ่ึงเปนไปตามผลจากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

(Feasibility Study)  ความชาํนาญในการดําเนนิธรุกิจและนโยบายในการขยายสาขา ท่ีมกีารวางแผนกําหนดทําเลท่ีตัง้บน

ทําเลทองในเขตพื้นท่ีแหลงชุมชนท่ีพักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและสถานท่ีทํางาน บริษทัเอกชนและราชการ และ

มีความสะดวกในการใชบริการ ทําใหผูบริหารมีความม่ันใจวาจะสามารถนาํความสําเร็จมาสูสาขาใหมและสรางความเตบิโต

ใหกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดอยางตอเนื่องตอไป อยางไรก็ตาม หากระยะเวลาคุมทุนไมเปนไปตามท่ีคาด บริษัทก็จะ

พจิารณาปรับเ พิ่มหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร , ปรับจํานวนเลนโบวลิ่ง , ปรับจํานวนพื้นท่ีเชา หรือ ปรับคาเชาพื้นท่ี ให

สอดคลองกับสถานการณ โดยการลงทุนสาขาใหมทุกแหงจะใชมาตรการเดียวกันนีใ้นการพจิารณาและดํา เนนิงาน จากการ

รวมลงทุนกับบ ริษทั สยาม ฟวเจอรส ดีเวลลอปเมน  จาํกัด (มหาชน) และการขยายสาขาผานหางสรรพสินคาและหางคา

ปลีกขนาดใหญ ยังชวยใหบริษัททราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ีไดเปนอยางดี 

ความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาใหม 

 

เนื่องดวยกิจการเมเจอร ซีนีเพล็กซกอตั้งและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการดวยทีมงานบริหาร ของ   

นายวิชา พูลวรลักษณ ผูกอตั้งกิจการ เสมือนวากิจการตองพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณของผูกอตั้งเทานั้น อีกท้ังบริษัท

อาจมีความเส่ียงจากการท่ีกลุมผูกอตั้งอาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทลงหรือออกจากการเปนผูบริหารในกิจการ ซ่ึงความ

เส่ียงดังกลาวเป นไปไดยากมากเม่ือพิจารณาถึงความเปนเจาของและความผูกพันท่ีนายวิชา พูลวรลักษณ ไดสรางกิจการ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมา และมีความตั้งใจท่ีจะประกอบกิจการใหเติบโตตอไปในฐานะของ

ผูบริหารและผูกอตั้งซ่ึงยังผูกพันกับธุรกิจอยางลึกซ้ึง  

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร 

 

บริษัทอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับอัคคีภัย อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเร่ืองตางๆ 

ซ่ึงเปนไปตามลักษณะและมีเง่ือนไขปกติของธุรกิจโดยไดรวมถึงการประกันภัยดานอัคคีภัย ดวยวงเงินท่ีพอเพียงแกความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงครอบคลมุความเสียหายบุคคลท่ี 3 ดวย นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดการซอมดับเพลิงเปนประจําทุกป 

โดยไดรับคําแนะนําและชวยเหลือจากตํารวจดับเพลิงท่ีมาสาธิตวิธีการเปนประจํา 

ความเส่ียงทางดานอัคคีภัย 

 

สถานการณการกอความไมสงบภายใน ประเทศยังมีอยูอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทบาง แต

มิไดมนียัสําคัญ อยางไรก็ตามบริษทัยังคงใหความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภยัอยางรัดกุมและเขมงวด การตดิตาม

ขาวสารและมาตรการเฝาระวังอยางใกลชิดยังคงถูกนํามาใชเพื่อเปนการปองกันและลดโอก าสท่ีจะเกิดเหตุวุนวายตางๆใน

สาขาท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพรอมท่ีจะรับมือกับเหตุตางๆอยางตอเนื่อง ท้ังนี้รวมไป

ถึงการติดตั้งอุปกรณตรวจอาวุธและกลองวงจรปดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

ความเส่ียงเกี่ยวกับการกอการรายหรือเหตุการณความไมสงบ 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ความเปนมาของธุรกิจในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

จากประสบการณของนายจําเริญ พูลวรลักษณ ในธุรกิจโรงภาพยนตรอันยาวนานกวา 40 ปในนามเครือเมเจอร 

กรุป นายวิชา พูลวรลักษณ บุตรชายไดสานตอประสบการณและเร่ิ มทําธุรกิจโรงภาพยนตรในแนวเอ็นเตอรเท นเมนทคอม

เพล็กซ (Entertainment Complex) ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางโรงภาพยนตร (Cinema) เขากับธุรกิจบันเทิง และ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกัน เกิดเปน “ศูนยบันเทิง เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” (MAJOR CINEPLEX) เปนศูนยบันเทิงท่ีรวมเอา

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไวในท่ีเดียว โดยมีโรงภาพยนตร“เมเจอร ซีนีเพล็กซ”เปนบริการบันเทิงหลัก และธุรกิจโบวลิ่ง

และคาราโอเกะ เปนธรุกิจรอง พรอมเสริมดวยบริการบันเทิงอืน่หลากหลายประเภท  เพือ่ใหเกิดความสะดวกและความครบ

วงจรในการตอบสนองความตองกา รของกลุมลูกคาท่ีเขาใชบริการชมภาพยนตร อาทิเชน  รานอาหาร  รานหนังสือ ราน

จําหนายเทปเพลง วีดีโอ รานขายของท่ีระลึก  เปนตน ทําใหลูกคาของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ  สามารถเลอืกหา

ความบันเทิงไดอยางเต็มท่ี  

ในป 2552 บริษทัฯ ไดเปดโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเพิ่มอีก 21โรง 22 เลน หองคาราโอเกะ13 หอง และ ลานเส

ก็ตน้ําแข็ง 1 ลาน  ประกอบดวย  สาขาอมตะนคร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง 1,300 ท่ีนั่ง และ สาขาเอสพละ

นาด งามวงศวาน แคราย ใหบริการโรงภาพยนตรจาํนวน 16 โรง 4,200 ท่ีนั่ง โบวลิ่ง 22 เลน หองคาราโอเกะ13 หอง และ 

ลานเสก็ตน้ําแข็ง 1 ลาน 

การปรับโครงสรางภายในกลุมเมเจอร ซีนเีพลก็ซ 

ในชวงระหวางป 2545 – ป 2551 กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีการจัดโครงสรางธุรกิจภายในกลุมใหมีความชัดเจน

เพื่อเตรียมความพรอมของกิจการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ดังนี้ 

ระหวางป 2545 บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางธุรกิจภายในกลุม ไดแก การเขาซ้ือสินทรัพยของ บริษัท เมเจอร 

โบวล จาํกัด (บริษัทยอย ท่ีถือหุนอยู 99.99%) และเขาเปนผูเชาพื้นท่ีแทนบริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากัด (บริษัทยอย ท่ีถือหุน

อยู 99.99%) กับเจาของอาคาร บริษัท เดอะมอลล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เพื่อเขาไปดําเนินธุรกรรมแทนบริษัทยอย ให

การทํางานมีความสะดวกและคลองตวัมากข้ึน 

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2546 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใน

อัตราสวน 25% เปนมูลคาการลงทุนประมาณ 180 ลานบาท เพือ่ประโยชนในการขยายสาขาของบริษัทฯ ใหรวดเร็วมาก

ย่ิงข้ึน 

เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2546 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุน 49% ในบริษัท แคลิฟอเนียร ฟสเนส เซ็นเตอร จํากัด เพื่อ

ประกอบธรุกิจสถานออกกําลงักายในรูปแบบบันเทิง เปนการขยายการทําธรุกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบใหม 

เม่ือวันท่ี 1 ตลุาคม 2546 บริษัทฯ ไดเขารวมจัดตั้งบริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ ซ่ึงมีลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร ซ่ึงจะเปนสาขาแหงหนึ่งของกลุมเมเจอรฯ ตอไป 

และตอมาเม่ือวันท่ี 15 ตลุาคม 2546   กลุมของคุณสสิธร องควาสิฏฐ ซ่ึงเปนผูถือหุนท่ีเหลืออีกรอยละ 33.33 

ในกิจการของกลุมรัชโยธินและบจ .กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร รวมท้ังส้ิน 5 บริษัท และจัดวาเปนบุคคลท่ีอาจขัดแยงกับ
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ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ นั้น ไดขายหุนท่ีถืออยูท้ังหมดใหแก BANQUE BARING BROTHERS (SUISSE) 

S.A., GENEVA, SWITZERLAND ท้ังนี้นิติบุคคลดังกลาวมิไดเปนนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง สงผลให

โครงสรางของกลุมมีความชัดเจนในเร่ืองการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนและใหประโยชนดีท่ีสุดแกผูถือหุนรายยอย 

ตอมาภายในเดือน มีนาคม 2547 บริษัทฯ ไดทําการซ้ือหุนคืนจากผูถือหุนสวนนอยในบริษัทกลุมรัชโยธิน จาก 

บริษทั เชสฟลด คอรป จาํกัด การลงทุนมีมลูคา 320 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.75 ของสินทรัพยรวมของบริษทัฯ  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2546 โดยบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในสัดสวน 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ ถือ

หุน 100% ในกลุมบริษัทรัชโยธิน 

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2547 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท 

โดยบริษัทฯ ถือหุน 100% มีจดุประสงคเพือ่บริหารโรงภาพยนตรในโครงการสยามพารากอนให มีความคลองตวั โดยใหมี

ทีมงานท่ีเปนเอกเทศในการบริหารงาน 

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2547 บริษัทฯ ไดรวมทุนกับบริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จํากัด จัดตั้งบริษัท  

ไอ-เมเจอร จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท ในอตัราฝายละ 50% โดยเรียกชาํระคาหุนคร้ังแรก 25% โดยมี

จุดประสงคเพื่อเปนการขยายฐานทางการตลาด เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และใชขอมูล ลิขสิทธิ์ตางๆ ทางดานภาพยนตร 

ใหมปีระสิทธภิาพสูงสุด ซ่ึงตอมาไดทําการชําระบัญชีไปแลว 

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2547  บริษัทฯ ไดควบรวมกิจการเขากับ บริษัท อีจีวี เอนเตอรเทนเมนท  จาํกัด (มหาชน) 

โดยออกหลักทรัพยใหมของบริษัทฯ   เพื่อแลกกับหลักทรัพยท้ังหมดของ EGV ในอัตราสวน 2.27426 หุน EGV ตอ 1 หุน

เมเจอร และ 11.44905 EGV-Warrant ตอ 1 หุนเมเจอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงในธุรกิจโรงภาพยนตร  

ลดภาวะการแขงขัน และขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน 

เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2547  ลงทุนในบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ใน

สัดสวนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด  คิดเปนมูลคา 80 ลานบาท เปนการขยายการลงทุนในการจดัจาํหนาย

ภาพยนตรในตลาด Home Entertainment ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสอดคลองกับธุรกิจหลักท่ีทําอยู 

เม่ือวันท่ี  31 ตลุาคม 2548 รวมลงในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด ในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

ท้ังหมด คิดเปนมูลคา 400,000 บาท เพือ่พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ ใหมปีระ สิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังใน

แงของการบริหารจดัการภายในและการดําเนนิธรุกิจ 

เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2548  ลงทุนในบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียน

ท้ังหมด คิดเปนมูลคา 80 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ฯ คือการนาํเขาภาพยนตร

อิสระ มาจัดจําหนายในโรงภาพยนตรและในตลาด Home Entertainment ในประเทศ 

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2549 บริษทัฯ ได จํานายหุนใน บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 16.55 ลานหุน  หรือ คิดเปน อัตราสวน 15.52% ของจํานวนท่ีถืออยู ท้ังหมด 106.7 ลานหุน สงผลใหบริษัทฯ 

เหลือการถือครองหุนใน บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน ) อยูท้ังหมดรอยละ 21.2 ของจํานวนหุน

ท้ังหมด  
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เม่ือวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2549 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมของบริษทั อดุร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ 

เปนจํานวน 10% สงผลใหจํานวนหุนท่ีบริษัทฯ ถืออยูในปจจุบันเพิ่มเปน 90% คิดเปนมูลคาเงินลงทุนประมาณ 7,000,000 

บาท 

เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ .ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทรวม คือ บริษัท เมเจอร ออนไลน 

จํากัด จํานวน 5,993 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งโดยไมมี

มูลคา การรับโอนหุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ  ถือหุนท้ังหมดในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน บริษัทฯ มี

กําไรจากการรับโอนหุนดังกลาวจํานวน 2.19 ลานบาท และได เปลี่ยนชื่อ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด เปน บริษัท รัช

โยธิน อเวนิว เมเนจเมนท จํากัด  

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจ

ใหเชาพื้นท่ีในรูปแบบ ไลฟสไตล-มอลล คิดเปนสัดสวนการถือครองหุนรอยละ 50 ในบริษัทดังกลาว เปนมูลคาเงินลงทุน 50 

ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวมเนื่องจากมีขอตกลงกับผูถือหุน อีกฝายหนึ่ง ไดแก บริษัท สยามฟว

เจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษทัรวมอกีแหงหนึง่ของบริษทัฯ  โดยตามข อตกลง บริษทั สยามฟวเจอร ดี

เวล-อปเมนท จํากัด (มหาชน) จะเปนผูบริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกลาว และจะรวมงบการเงินของ บริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว จํากัด ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงคในการ

ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดานพื้นท่ีใหเชา 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษทัฯ ไดจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในหุนสามัญของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

เมเนจเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั เมเจอร ออนไลน  จํากัด) จํานวน 9,993 หุนใหแกบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด  เปน

จํานวนเงินท้ังส้ิน 1 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจาํนวน 2.62 ลานบาท และ 1.59 ลานบาท ใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดับ 

เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษทัฯ ไดซ้ือหุนสามัญในบริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร .คอม จํากัด ในสัดสวนรอย

ละ 40 ท่ีราคา 31.20    ลานบาท บริษทั ไทยทิคเก็ตมาสเตอร .คอม จํากัด ประกอบธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนายตั๋ว 

บัตรเขาชมการแสดงและคอนเสิรต ณ ปจจบุนั บริษทั ไทยทิคเก็ตมาสเตอร .คอม จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไทยทิคเก็ต

เมเจอร จํากัด ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการซ้ือบัตรเขาชมการแสดงตางๆไดสะดวกมากย่ิงข้ึน  

เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2550 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทยอยของบริษัทฯ  ได

ดําเนินการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยพรอมสวนควบและอุปกรณท่ีเก่ียวของ และ /หรือใหเชาสิทธิการเชา และ/หรือโอน

สิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย ณ กรมท่ีดนิ รวมถงึการขายอปุกรกณสาธารณูปโภค ของโครงการเมเจอร  

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต   ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟ

สไตล  ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2550 ซ่ึงสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพยไดรับจดทะเบียนกอง

ทรัพยสนิเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   จํานวนเงินทุนโครงการ 2,300 ลานบาท เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2550 ตาม

มาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 ซ่ึงบริษัทยอยไดจําหนายทรัพยสินเปนเงิน

ท้ังส้ิน 1,802.67 ลานบาท และไดรับเงินสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย เปนจํานวนเงิน 1,740.73 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี  27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

ไลฟสไตล ในสัดสวนรอ ยละ 33 ของหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดของกองทุน รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 759 

ลานบาท กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนมาลงทุนโดยการซ้ือ เชา และ /หรือเชาชวง
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อสังหาริมทรัพย โดยอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนนั้น ไดแก สิ ทธิการเชาท่ีดินและอาคารโครงการเมเจอรรัชโยธิน

และรังสิต ซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยของบริษัท รัชโยธินเรียลตี้ จํากัด บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด บริษัท รัชโยธิน 

ซีนีมา จํากัด บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอ รวิส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยของบริษัทฯ   

เม่ือวันท่ี 30 ตลุาคม 2550 บริษทัฯ ไดลงทุนเพิม่ใน บริษทั แปซิฟค  มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป 

จาํกัด (“PMEG”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยทุนจดทะเบียนปจจุบัน 15 ลานบาท จํานวนหุน สามัญ 1.5 ลานหุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุนสามัญจํานวน 1,199,996 หุน คิดเปนมูลคา 11,999,960 บาท คิดเปนรอยละ 80 

เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบริษัทฯ เปนจํานวน เงิน 85 ลานบาท คิดเปนจํานวน

หุนสามัญ 8.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษํทใน PMEG เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 

79.99 เพิ่มเปนรอยละ 96.99  

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด  (มหาชน) 

("CAWOW") ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนสามัญอยูจํานวน 73.5 ลานหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.75 โดย อางถงึสารสนเทศท่ี

ทาง CAWOW แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  โดยจัดสรรใหสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุน

แกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ราคาขายหุน ละ 1.50 บาท ดังนั้นเพื่อคงสัดสวนการลงทุนใน 

CAWOW คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหใชสิทธิใน การซ้ือหุนเพิ่มทุนจํานวน 36.75 ลานหุน (คํานวณตามเง่ือนไข

การใชสทิธิ) คิดเปนเงินลงทุน 55.125 ลานบาท  

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษทัฯ ไดตกลงทํารายการจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในหุนสามัญของบริษัท 

เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จํานวน 799,993 หุนใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (“TRAF”) ในราคาท่ี

เสนอขายหุนละ 320 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 256 ลานบาท  โดยบริษัทฯ และนายสุชิน สถิตพัฒนพันธ ผูถือหุนอีกราย

หนึ่งของ PMEG จะเขาถือหุนใน TRAF ท่ีสัดสวนรอยละ 51 โดยบริษัทฯ ไดตกลงซ้ือหุนสามัญของ  TRAF จํานวน 

146,920,114 หุนในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 270.3 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40.81 

ของทุนจดทะเบียนของ TRAF และหุนท่ีเหลืออีกรอยละ 10.2 ชาํระโดยนายสุชิน สถิตพัฒนพันธ  

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2551 บริษทัฯ ประกาศแผนรวมลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้ง

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีประเทศอินเดีย วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโบวลิ่ง โดยมีเงินทุนประมาณ 90 ลานรูป 

โดยบริษทัฯลงทุนรอยละ 49 ของเงินทุน 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม2551 บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีมติ

อนุมัติใหบริษัทขายหุนของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด ใหแกบริษัท เอ็มพิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (MPIC) 

โดยรับชําระคาหุนเปนหุนสามัญออกใหมของ MPIC ซ่ึงถือเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท

ตามนัยของมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ.2535 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 ท่ีประชมุสามัญผู

ถือหุน บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน)ไดมีมติใหซ้ือหุนของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด ดังกลาว  

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 บจ. แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด  เอ็นเตอรเทนเมน ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด   
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เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 8/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทขายหุนของบริษัท เอ็มวีดี 

จํากัด ใหแกบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชําระคาหุนเปนหุนสามัญออกใหม

ของ MPIC นอกจากนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 8/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงิน

ไมเกิน 1,500 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 บริษทัฯไดลงทุนในหุน ของ บริษัท PVR limited ในมูลคาไมเกิน 450 ลานบาท 

หรือ รอยละ 15 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ PVR โดย เขาซ้ือหุนเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงของ บริษัท PVR limited จํานวน 

2,557,000หุน ในราคาหุนละ 165 รูป โดยคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท้ังหมดหลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท PVR 

Limited และจะทําการซ้ือหุนของ PVR ท่ีเหลือจากตลาดรองตอไป 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 บริษทัฯไดขายเงินลงทุนซ่ึงเปนหุนสามัญในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี

เรียนซ จํากัด (มหาชน) จํานวน 17.79% สงผลให ปจจุบัน บริษัทถือหุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากั ด 

(มหาชน) ในจํานวน 57,000,079 หุน หรือ 19% 
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ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยบริษัทภายในกลุมรวมท้ังหมด 27 

บริษัท ดังภาพแสดงตอไปนี้ 

 

โครงสรางการถือหุนของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

 

 

 

 

 

 

 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว 

 
50.00% 

บจ. เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 
99.99% 

บจ. อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ 
  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 

โ  
บจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี 

99.99% 

บจ. รัชโยธิน เรียลต้ี 

99.99% 
บจ. รชัโยธิน แมเนจเมนท 

99.99% 

ธุรกิจพื้นที่ใหเชาและ
บริการ 

บจ. เมเจอร ซีนีแอด  

 ธุรกิจใหบริการ
สื่อโฆษณา 

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
99.97% 

บจ.เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํากัด 

 99 96% 

บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น  99.96% 

บจ. อีจีวี ไฟวสตาร  89.97% 

บจ. เอ็กซเซอรเทนเมนท  59.98% 

 

บจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส 
99.99% 

99.93% 

33.00% 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเมนท 
99.93% 

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

 

 บจ. พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท 

49.00% 

  

 

 

 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 บมจ. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

 

 

19.00% 
บจ. ไทยทกิเก็ตเมเจอร 

40.00%

 
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท 

24.10% 
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 โดยการการประกอบธรุกิจของบริษทัรวมของบริษทัฯ มีดงันี้ 

บริษทั ธุรกิจท่ีประกอบกิจการ 

บมจ. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ ธุรกิจใหบริการศูนยออกกําลังการ 

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร ธุรกิจจําหนายบัตรชมกีฬา คอนเสิรต และงาน

ตาง ๆ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ธุรกิจพื้นท่ีใหเชาและบริการ 

บมจ. สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท ธุรกิจพื้นท่ีใหเชาและบริการ 

บจ. รัชโยธิน อเวนิว ธุรกิจพื้นท่ีใหเชาและบริการ 

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร 

บจ. พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท ธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ 

 

3.2  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลักของกลุมคือการทําศูนยรวมความบันเทิง ในนาม 

“เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร “เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” “อีจีวี” “พารากอน ซีนีเพล็กซ” “เอสพละนาด  

ซีนีเพล็กซ” และธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนโบวล” เปนบริการบันเทิงหลักท่ีจะ

ดึงลกูคาเขามาใชบริการภายในสาขา สําหรับพืน้ท่ีสวนท่ีเหลอืภายในสาขา จะถกูจั ดสรรใหกบักิจการรานคาภายนอกเชา

ดําเนินการ โดย กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะคัดสรรเฉพาะรานคาท่ีจําหนายสินคาและบริการประเภทท่ีเสริมและสนับสนุนให

สาขามีความหลากหลายของสินคาและความครบวงจรในงานบริการเพือ่ความบันเทิงมากข้ึน ท้ังนีส้นิคาและบริการนัน้

จะตองมีลักษณะสอดคลองและตรงกับความตองการและรสนยิมของกลุมลกูคาของโรงภาพยนตรและโบวลิง่เปนหลกั  

การขยายสาขาในแตละคร้ัง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหความสําคัญกับการเลือกทําเลท่ีตั้งเปนสําคัญ สาขาของ

เมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขาตั้งอยูบนทําเลทองในเขตพื้นท่ีแหลงชุ มชนท่ีพักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและ

สถานท่ีทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ รวมท้ังการขยายสาขาของเมเจอร ซีนเีพลก็ซเขาไปใน หางสรรพสินคา ศูนยการคา

แบบเปด ไลฟสไตล มอลล ) และหางคาปลกีขนาดใหญ ลวน เปนโอกาสทางการคาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซในการสร าง

ฐานลูกคาและธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่งใหกวางข้ึน โดย กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดยึดนโยบายการวางรูปแบบของ

สินคาและบริการท่ีหลากหลายในทุกสาขา ทําใหบริเวณพืน้ท่ีใหบริการในแตละสาขาแวดลอมดวยรานคารานอาหาร

นอกเหนือจากโรงภาพยนตรและโบวลิ่งท่ีเปนบริการเพื่อความบันเทิงหลัก  
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2552 ภายใตการ

บริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอย สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

  ธุรกิจในกลุมบันเทิง   ธุรกิจเสริม   

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป 

  โรงภาพยนตร   โบวลิ่ง   ใหบริการส่ือ

โฆษณา 

  ใหบริการ   

พื้นท่ีเชา 

1. สาขาสุขมุวิท    บริษทั    เมเจอรโบวล 

กรุป 

  เมเจอร   เมเจอร พรอพเพอรตี ้   

ซีนีแอด เมเจอร เซอรวิส 

2. สาขารัชโยธนิ    บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

      รัชโยธิน เรียลตี ้   

  รัชโยธิน แมเนจเมนท 

3. สาขารังสิต   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  เมเจอร   เมเจอร พรอพเพอรตี ้   

ซีนีแอด เมเจอร เซอรวิส 

4. สาขารามคําแหง   บริษทั   -       บริษทั   

5. สาขาเชยีงใหม   เชียงใหม ซีนี

เพล็กซ 

  -   

  
  เชียงใหม ซีนีเพล็กซ   

6. สาขาปนเกลา   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

7. สาขาพระราม 3   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

8. สาขาบางนา   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

9. สาขาบางกะป   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  บริษัท   

10. สาขาเสรีเซ็น

เตอร 

  บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

11. สาขาพระราม 2   บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  บริษทั   

12. สาขา

นครสวรรค 

  บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  บริษทั   
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13. สาขาอดุรธานี   อดุรไฟวสตารฯ   บริษทั       บริษทั   

14. สาขานนทบุรี   บริษทั   -       -   

15. สาขา

ฉะเชงิเทรา 

  บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

16. สาขาทองหลอ   -   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

17. สาขาปยรมย   -   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

18. แฟชั่น 

ไอซแลนด 

  บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

19. สาขา

อุบลราชธานี 

  บริษทั   -   

  
  -   

20. สาขาเพชร

เกษม 

  บริษทั   เมเจอรโบวล 

กรุป 

  

  
  -   

21. สาขาสยาม

พารากอน 

  กรุงเทพ ไอ

แมกซ ฯ 

  เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
  สยาม ซีนีเพล็กซ   

สยาม ซีนี

เพล็กซ   
22. สาขาหวัหนิ   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
  -   

23. สาขาสมุย   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
  บริษทั   

24. สาขาแจงวัฒนะ   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

เมเจอร 

  -   

25. สาขาพษิณุโลก   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

ซีนีแอด 

  บริษทั   

26. สาขาเอสพละ

นาด 

  บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
      

27. สาขาสําโรง   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
  บริษทั   
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28. พัทยา    บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  
  -   

29. ชลบุรี   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป 

  

  

  บริษทั   

30. กระบ่ี   บริษทั   -     -   

31. ศาลายา   บริษทั   -     -   

32. อยุธยา   บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป  

    -   

33.เพชรบูรณ   บริษทั   -     -   

34.นวนคร - บ๊ิกซี   บริษทั   -     -   

35. นวนคร - โลตัส   บริษทั   -     -   

36.ธัญบุรี   บริษทั   -     -   

37.บานโปง   บริษทั   -     -   

38. ศรีนครินทร   บริษทั   -     -   

39.อมตะนคร   บริษทั   -     -    

40.งามวงศวาน แค

ราย 

  บริษทั   เมเจอร โบวล 

กรุป  

     บริษทั   

รวม   233 โรง   348 เลน   ใน  40 สาขา   

รวม 26,808 

ตารางเมตร   

 

 

 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมอีจีวี ส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552 ภายใตการบริหารงานของบริษัทอีจีวี 

เอ็นเตอรเทนเมนท (“อีจีวี”) และบริษทัยอย สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

  ธุรกิจในกลุมบันเทิง   ธุรกิจเสริม   

อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท   โรงภาพยนตร   โบวลิ่ง   ใหบริการส่ือ   ใหบริการ   
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โฆษณา พื้นท่ีเชา 

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 ดิสคอฟเวอร่ี   EGVX**   -       -   

8. สาขาโคราช   EGVF***   -       -   

9. สาขาราชดําริ   อีจีวี   -       อีจีวี   

10. สาขาออมใหญ   อีจีวี   เมเจอรโบวล กรุป       อีจีวี   

รวม   77 โรง    10 เลน   ใน 10 

สาขา 

  รวม 17,198 ตารางเมตร   

 *EGVE = บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํากัด  **EGVX = บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด  ***EGVF 

= บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากั 

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดังแสดงขางตน สามารถ จาํแนกตามรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบันเทิง ในลักษณะ Stand Alone Complex กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเปน

เจาของอาคารและจัดสรรพื้นท่ีสวนใหญเพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง และจัดสรรพื้นท่ีสวนท่ีเหลือเพื่อใหเชา

สําหรับรานคาตางๆ และกําหนดพื้นท่ีบางสวนใหเปนพื้นท่ีใชสอยสวนกลางรวมท้ังลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion 

Hall)  

รูปแบบท่ี 1 : ศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) 

จุดเดนท่ีสําคัญของการเปน Stand Alone Complex ทําใหมคีวามคลองตวัอยางมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นท่ี

ใหเกิดประสิทธิภาพและสงผลตอรายไดจากแตละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอยางย่ิงความคลองตัวในการกําหนดเวลาเปด -ปด

อาคารซ่ึงมีผลตอระยะเวลาเปดใหบริการและโอกาสการทํารายได การวางผังโครงสรางพืน้ท่ีบริการแตละสวนอยางเหมาะสม 

รวมถงึการกําหนดขนาดพื้นท่ีรานคาเชา รวมท้ังการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุนและสนับสนุนยอดขายในแตละสาขา  

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ในรูปแบบของศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) ประกอบดวย 4 สาขาไดแกสาขาสุขมุวิท 

สาขารัชโยธนิ สาขาปนเกลา และสาขารังสิต 
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การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะดําเนินการเชาพื้นท่ีบางสวนภายในอาคาร

ศูนยการคา การเชาพื้นท่ีทําใหมีขอจํากัดในดานของขนาดพื้นท่ีใหบริการ ดังนั้นบริการหลักท่ีมีในสาขาจะเปดใหบริการสวน

โรงภาพยนตรเปนหลักและจัดสรรพื้นท่ีสวนเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตรเพื่อใหเชาชวงสําหรับเปนรานคาใหบริการ ยกเวน

บางสาขา หากไดพื้นท่ีเชาท่ีมีขนาดใหญพอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปดใหบริการท้ังโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

และจัดสรรพื้นท่ีบางสวนสําหรับใหเชาชวงตอ (หากมีพื้นท่ีเหลือ)  

รูปแบบท่ี 2 : สาขา 

ในรูปแบบของสาขา  บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีอยูในศูนยการคาขนาดใหญ (Shopping Complex) เชน  ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เปนตน 

2. รูปแบบท่ีอยูในหางแบบ Discount Store / Hypermarket  เชน  บ๊ิกซี , เทสโก โลตัส เปนตน 

3. รูปแบบท่ีอยูในศูนยการคาแบบเปด (Neighborhood Mall) เชน J Avenue, The Esplanade ซ่ึงดําเนินการโดย

บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนตน 
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3.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษทัฯ และบริษทัยอย ป 2551-2552 แสดงในตารางดังนี ้   

กลุมธุรกิจ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ธุรกิจในกลุมบันเทิง

  สวนงานธุรกิจโรงภาพยนตร          2,452.36 46.02              2,743.65 49.49

  สวนงานขายอาหารและเครื่องดื่ม             538.12 10.10                 638.09 11.51

  สวนงานธุรกิจสื่อโฆษณา             814.06 15.28                 506.50 9.14

  สวนงานธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ             574.77 10.79                 491.19 8.86

  สวนงานธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ             338.61 6.35                 387.79 6.99

  ธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร             610.53 11.46                 777.10 14.02

รวมรายได          5,328.46 100              5,544.31 100

งบตรวจสอบป 2551 งบตรวจสอบป 2552

 

โดยรายไดดงักลาวเปนรายไดรวมของบริษทัฯและบริษทัยอย หากแตไมรวมรายไดจากบริษทัรวมซ่ึงบริษทัฯ ทําการรับรู

เปนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวมและบริษทัรวมคา ซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษาโครงสรางการถอืหุนของกลุม

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดจาก สวนท่ี 2 หนา 3-6 

1. สําหรับป 2548 บริษัทฯ ไดควบรวมผลประกอบการของกลุมบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  และ

ไดขยายสาขาเพิม่เตมิอกี 4 แหง ดังนี้ 

1.1. สาขาปยรมย  เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ใหบริการโบวลิง่ 

1.2. สาขาออมใหญ เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2548 ใหบริการท้ังโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

1.3. สาขาอุบลราชธานี เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี  6 สิงหาคม 2548 ใหบริการโรงภาพยนตร 

1.4. สาขาเพชรเกษม เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2548 ใหบริการท้ังโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

และเปดเพิ่มเติมในสาขาเดิม อีก 2 สาขาแฟชั่น ไอซแลนด และ สาขาปนเกลา 

2. สําหรับป 2549 บริษัทฯ ไดขยายสาขาเพิม่เตมิอกี 6 แหง ในธุรกิจโรงภาพยนตร และโบวลิ่ง คือ สาขาพารากอน 

สาขาหวัหนิ สาขาสมุย สาขาแจงวัฒนะ สาขาพษิณุโลก และสาขาเอสพละนาด 

2.1. สาขาพารากอน  เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2549 ใหบริการท้ังโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

2.2. สาขาหัวหิน เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2549 ใหบริการท้ังโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

2.3. สาขาสมุย เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี  3 พฤษภาคม 2549 ใหบริการโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

2.4. สาขาแจงวัฒนะ เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2549 ใหบริการท้ังโบวลิ่ง 

2.5. สาขาพิษณุโลก เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี  14 กันยายน 2549 ใหบริการโรงภาพยนตร 
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2.6. สาขาเอสพละนาด เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันท่ี  13 ธนัวาคม 2549 ใหบริการโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง 

3. สําหรับป 2550 บริษทัฯ ไ ดขยายโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเพิ่มเติมในสาขาเดิมอีก 3 แหง คือ สาขาสําโรง เพิม่โรง

ภาพยนตร อีก 5 โรง และโบวลิง่ 20 สาขาลาดพราว เพิ่มโบวลิ่ง 10 เลน และสาขาแจงวัฒนะ เพิ่มโรงภาพยนตร 

4 โรง  และบริษัทฯ ไดขยายสาขาใหมเพิม่เตมิอกี 3 แหง ในธุรกิจโรงภาพยนตร และโบวลิง่ คือ สาขาพทัยา สาขา

ชลบุรี และสาขากระบ่ี 

3.1. สาขาสําโรง เร่ิมรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรท่ีเพิ่มข้ึนและโบวลิ่ง ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2550 

3.2. สาขาลาดพราว เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโบวลิ่งตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2550  

3.3. สาขาแจงวัฒนะ เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550  

3.4. สาขาพัทยา เร่ิมรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรท่ีเพิ่มข้ึนและโบวลิ่ง ตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 

3.5. สาขาชลบุรี เร่ิมรับรูรายไดในสวนของโรงภาพยนตรท่ีเพิ่มข้ึนและโบวลิ่ง ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 

3.6. สาขากระบ่ี เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 7 ธนัวาคม 2550  

4. ในป 2551 บริษทัฯ ไดเป ดโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเพิ่มอีก 35โรง 10 เลน  ประกอบดวย  สาขาศาลายา จาํนวน 5 

โรง สาขาอยุธยา จํานวน 4 โรง โบวลิ่ง 10 เลน และหองคาราโอเกะ 10 หอง สาขาเพชรบูรณจํานวน 4 โรง   

สาขานวนคร บ๊ิกซี จํานวน 4 โรง สาขาธัญบุรี จํานวน 4 โรง สาขานวนคร โลตัส จํานวน 4 โรง สาขาบานโปง 

จํานวน 5 โรง สาขาศรีนครินทร จาํนวน 5โรง นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดทาํการปด สาขาท่ี เซนทรัล เวิรล พลาซา ซ่ึง

ประกอบดวย โรงภาพยนตร 6 โรง โบวลิ่ง 28 เลน และ คาราโอเกะ 18 หอง ลดจํานวนโรงภาพยนตรท่ีสาขา  

แกรนด อีจีวี เหลือ 6 โรง ทางดานเลนโบวลิง่และหองคาราโอะเกะ ไดทาํการปรับเปลีย่น 2 สาขา ไดแก สาขา  

บางกะป เปน 14 เลน และ คาราโอเกะ 12 หอง และสาขารัชโยธิน ไดปรับเปลี่ยนเปนแบรนด บลูโ อ ริท่ึม  แอนด 

โบวล และเพิ่มจํานวนหองคาราโอเกะ เปน 28 หอง 

4.1. สาขาศาลายา เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี25 มกราคม 2551  

4.2. สาขาอยุธยา เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี27 กุมภาพันธ 2551 

4.3. สาขาเพชรบูรณ เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแต25 เมษายน 2551 

4.4. สาขานวนคร บ๊ิกซี เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 

4.5. สาขาธญับุรี เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแต8 สิงหาคม 2551 

4.6. สาขานวนคร โลตสั เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2551 

4.7. สาขาบานโปง เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแต 25 กันยายน 2551 

4.8. สาขาศรีนครินทร เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 

5. ในป 2552 บริษทัฯ ไดเป ดโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเพิ่มอีก 21โรง 22 เลน หองคาราโอเกะ13 หอง และ ลานเสก็ต

น้ําแข็ง 1 ลาน  ประกอบดวย  สาขาอมตะนคร ใหบริการโรงภาพยนตรจํานวน 5 โรง 1,300 ท่ีนั่ง และ สาขาเอสพละ
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นาด งามวงศวาน แคราย ใหบริการโรงภาพยนตรจาํนวน 16 โรง 4,200 ท่ีนั่ง  22 เลน หองคาราโอเกะ13 หอง และ 

ลานเสก็ตน้ําแข็ง 1 ลาน 

5.1. สาขาอมตะนครเร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 1 ตลุาคม 2552  

5.2. สาขาเอสพละนาด งามวงศวาน แคราย เร่ิมรับรูรายไดในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรตั้งแตวันท่ี 3 ธนัวาคม 2552 

3.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตร จากการขยายสาขาไปยังจดุตางๆ ท้ัง

ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด สงผลใหในปจจุบัน มีสวนแบงทางการตลาด ประมาณรอยละ 80 ในชวงป 2551 และเพื่อให

บรรลเุปาหมายท่ีวางไว บริษัทฯ ไดวางแผนการเพิม่ยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตรใหมากข้ึน 

เพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการท่ัวทุกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัด ท่ีมีศักยภาพเพียงพอและคุมคา

กับการลงทุน และนอกเหนอืจากการลงทุนขยายสาขาเพิม่ ทางบริษัทฯ ก็ยงัมีนโยบายท่ีจะเพิม่ความสะดวกส บายกับผูมาใช

บริการในการซ้ือบัตรชมภาพยนตรโดยนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยอํานวยความสะดวก สําหรับชองทางอื่นๆ ท่ีจะอํานวย

ความสะดวกใหกับผูใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ  และในเครือ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดดาํเนนิการใหบริการแลวใน

ปจจุบัน มีดังนี้ 

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

2. จองตั๋วภาพยนตรผาน BUG Live 1113  

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

4. ระบบการจองบัตรชมภาพยนตรผานโทรศัพทมือถือ กด *4999   

5. ระบบการเช็ครอบชมภาพยนตรผานโทรศัพทมือถือ กด 4874999 

6. ระบบจองซ้ือบัตรผานตูจําหนายตั๋วอัตโนมัติ 

นอกจากเปาหมายการขยายธรุกิจโรงภาพยนตรแลว บริษัทฯ ไดกาํหนดเปาหมายในการเพิม่สวนแบงการตลาดและ

เพิ่มยอดขายจากธุรกิจโบวลิ่ง และการใหบริการหอง Karaoke ควบคูไปดวย โดยกําหนดเปนนโยบายการลงทุนและ

การตลาดท่ีจะมีบริการโบวลิง่ควบคูไปกับโรงภาพยนตร โดยคํานงึความเหมาะสมของพืน้ท่ีและความเปนไปไดของโครงการ

เปนหลัก ซ่ึงปจจุบันทางบริษัทฯ มีโบวลิ่ง ภายใตแบรนด “เมเจอรโบว กรุป” และ “บลูโอ ริท่ึมแอนดโบว” ท้ังหมด 29 สาขา 

(รวมสาขาท่ีอยูกับโรงภาพยนตรแบรนดอีจีวี) รวมจาํนวน 478 เลน และหองคาราโอเกะ 358 หอง และบริษทัฯ ยังไดเปด

ใหบริการลานสเก็ตน้ําแข็ง จํานวน 2 ลาน ท่ีสาขาเอสพละนาดท้ังสองสาขา ภายใตชื่อ “ซัปซีโร” อีกดวย  

บริษทัฯ ยังไ ดมีการขยายตัวในสวนของธุรกิจอื่นท่ีชวยสรางศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และชวยผลักดัน

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคามากย่ิงข้ึน เชน ธุรกิจส่ือโฆษณา ซ่ึงใชพื้นท่ีครอบคลุมท้ังภายในโรงภาพยนตรและภายใน

พื้นท่ีตัวอาคาร ผานรูปแบบตางๆ เชน VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมไปถึงธุรกิจจําหนาย ดีวีดี วีซีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

การท่ีบริษทัฯ ไดรวมลงทุนในบริษทั สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจดาน

พัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารพื้นท่ี ซ่ึงเปนผูท่ีมีศักยภาพและชํานาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารพื้นท่ีขนาด

http://www.majorcineplex.com/�


 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)            3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

เล็ก ซ่ึงทําใหการขยายสาขาของบริษัทฯ เปนไปไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นท่ีไดมากข้ึนดวย  ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทฯ 

ดังกลาวมีความสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยสาํหรับอาคารท่ีมีพื้นท่ีใชสอยไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคาร

ขนาดใหญกวา 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมืองท่ีมีผลบังคับใชในบางพื้นท่ีท่ีมีกฎหมายบังคับอยู   

นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่งซ่ึงเปนแหลงรายไดหลัก บริษัทฯ ไดเปดกวางท่ีจะขย าย

บริการบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ ท่ีสอดคลองและเก่ียวเนื่องกับบริการบันเทิงท่ีมีอยู  โดยมีวตัถปุระสงคเพิม่ความหลากหลายของ

บริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในรูปแบบท่ีเนนความทันสมัย  โดยบริษัทฯ ไดมีการรวมทุนกับบริษัท 

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเร่ียน จํากั ด(มหาชน)  เปดใหบริการสถานออกกําลงักาย  ในรูปแบบบันเทิงสําหรับคนรุนใหมใสใจ

สุขภาพ  

ดวยผลความสําเร็จในการขยายสาขาโรงภาพยนตรและโบวลิง่ออกสูตางจงัหวัดเร่ิมท่ีจงัหวัดเชยีงใหม นครสวรรค , 

อุดรธานี และฉะเชิงเทรา ท่ีไดรับการตอบรับเปนอยางดีเกินความคาดหมาย ทําใหบริษัทฯ ไดขยายสาขาในตางจงัหวัดเพิม่ข้ึน

เร่ือยๆอยางตอเนื่อง ในป 2552 บริษทัฯ ได ขยายสาขาไปยัง อมตะนคร ชลบุร ีและเปดแสตนอะโลนแหงใหม ท่ี สาขา 

เอสพละนาด งามวงศวาน แคราย ท้ังนีบ้ริษทัฯ ยังคงมองหา โอกาสในการขยายสาขาในตางจังหวัดท่ีมีกําลังซ้ือและมีความ

เปนไปไดของโครงการตอไปอีกในอนาคต   

 

 

 บจ. เมเจอร 
ซีนีพิคเจอรส 

80% 

บจ. แปซิฟก มาร
เก็ตติ้ง  

แอนด เอ็นเตอร
เทนเมน กรุป 

80% 

ธุรกิจการจดั
จําหนาย

ภาพยนตร 

บจ. เมเจอร 
ซีนีพิคเจอรส 

80% 

บจ. แปซิฟก มาร
เก็ตติ้ง  

แอนด เอ็นเตอร
เทนเมน กรุป 

80% 

ธุรกิจการจดั
จําหนาย

ภาพยนตร 

 ธุรกิจใหบริการ
สื่อโฆษณา 

99.93% บจ. เมเจอร ซนีี
แอด 

ธุรกิจพื้นที่ให
เชาและบริการ 

99.99%% บจ. รชัโยธนิ 
แมเนจเมนท 
99.99% บจ. รชัโยธนิ 
เรียลตี้ 
99.99% บจ. เมเจอร ซนีี
เพลก็ซ เซอรวิส 
99.99% บจ.เมเจอร ซนีี
เพลก็ซ พรอพ
เพอรตี้ 

ธุรกิจโบวล่ิงและคา

ราโอเกะ 

99.99% บจ. เมเจอร 
โบวล กรุป 

ธุรกิจโรง

ภาพยนตร 

100% บจ. สยาม ซีนี
เพลก็ซ 
99.99%        บจ. รชั
โยธิน ซีนีมา 
99.93% บจ. กรงุเทพ ไอ
แมกซ เธยีเตอร 
  80.00% บจ. อุดร ไฟว
สตาร ซีนีเพล็กซ 
99.99% บจ. เชียงใหม 
ซีนีเพล็กซ 
50.00% บจ. ไอ-เมเจอร 25.00% บมจ. สยามฟว

เจอรดีเวลอปเมนท 

49.00% บมจ. แคลิฟอรเนีย 

วาว เอ็กซพีเรียนซ 
 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

4. การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภัณฑ 

จากการเติบโตธุรกิจอยางรวดเร็วในระยะเวลาท่ีผานมาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) สงผลให

ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูประกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร การควบรวมกิจการกับ  บริษทั  อีจีวี 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และการเขารวมทุนกับบริษัทตางๆ ท่ีสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในอนาคต ซ่ึง

เปนการเสริมสรางใหบริษทัฯ กาวสูความเปน “สุดยอดเมืองหนัง ระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิง สําหรับชีวิตคนรุนใหม  

(The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธรุกิจของบริษทัฯ สามารถ

จําแนกออกไดเปน 6 ประเภทธรุกิจ ตามความแตกตางของลกัษณะการประกอบธรุกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจโรงภาพยนตร 

2. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง 

4. ธุรกิจใหบริการส่ือโฆษณา 

5. ธุรกิจพื้นท่ีใหเชาและบริการ 

6. ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร 

 

สัดสวนรายไดของแตละประเภทธุรกิจสําหรับ ป 2552 

  สวนงานธรุกิจโรง
ภาพยนตร

49%

  สวนงานขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

12%

  สวนงานธุรกิจส่ือ
โฆษณา 

9%

  สวนงานธุรกิจโบวล่ิง
และคาราโอเกะ

9%

  สวนงานธุรกิจใหเชา
พื้นที่และบริการ

7%

  ธุรกิจจาํหนายวีซีดี ดี
วีดี และลิขสิทธิ์

ภาพยนตร
14%

 

4.1  ธุรกิจโรงภาพยนตร (Cinema Business) 

4.1.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.1.1.1 โรงภาพยนตร 

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ  เปนโรงภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) โดยในแตละสาขาท่ี

เปดใหบริการจะถกูกําหนดใหมีโรงภาพยนตรโดยเฉลี่ยจํานวน 3 โรงข้ึนไป ท้ังนี้เพื่อใหสามารถรองรับกับจํานวนภาพยนตรท่ี

จะเขาฉายไดหลาย เร่ืองในวันและเวลาเดียวกัน  ในปจจุบัน  บริษทัฯ ไดเพิม่ทางเลอืกและความสะดวกในการเลอืกชม

ภาพยนตรใหแกลูกคา โดยเพิ่มโรงภาพยนตรระดับพรีเม่ียม เพียบพรอมดวยการตกแตงสถานท่ีหรูหรา สวยงาม และการ

บริการท่ีประทับใจลูกคาย่ิงข้ึน ไดแก  โรงภาพยนตรพารากอน ซีนีเพล็กซ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ นอกเหนือจากโรง

ภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ จํานวน 34 สาขา และโร งภาพยนตรอีจีวี 10 สาขา รวมท้ังส้ิน 44 สาขา รวม 354 โรง 

สามารถรองรับจํานวนผูชมได 88,250 ท่ีนั่ง ซ่ึงมีรายละเอียดแตละสาขา ดังนี้ 
 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

1) โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ 34 สาขา รวม 233 โรง  จํานวน 58,550 ท่ีนั่ง 

1.1 สาขาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน  19 สาขา  

ประเภทสถานท่ีต้ัง 
สาขาในเครอืเมเจอร 

ซีนเีพล็กซ 

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนท่ีนั่ง) 

1.  Stand Alone 1. สาขารังสิต 16 3,500 

4 สาขา 2. สาขารัชโยธนิ 15 3,800 

  3. สาขาปนเกลา 13 4,200 

  4. สาขาสุขมุวิท 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 1,200 

  3.สาขานวนคร - บ๊ิกซี 3 800 

  4. สาขาธญับุรี 4 1,100 

  5. สาขานวนคร - โลตัส 4 1,200 

  6. สาขาศรีนครินทร 5 1,300 

4.  Department Store   
8  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 1,050 

6. สาขาเพชรเกษม 6 1,700 

7. สาขารามคําแหง 7 2,100 

8. สาขาสําโรง 12 2,400 

รวม 159 38,350 

สาขา เสรี เซ็นเตอร ปดปรับปรุง จะทําการเปดใหบริการอกีคร้ัง ราวมีนาคม 2553 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

1.2 สาขาตางจังหวัด จํานวน  15 สาขา 

ประเภทสถานท่ีต้ัง 

สาขาในเครอืเมเจอร

ซีนเีพล็กซ 

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนท่ีนั่ง) 

1.  Hypermarket 1. สาขานครสวรรค 5 1,100 

9 สาขา 2. สาขาพษิณุโลก 4 1,100 

  3. สาขาสมุย 3 900 

  4. สาขาชลบุรี 4 1,100 

  5. สาขากระบ่ี 4 1,100 

  6. สาขาอยุธยา 4 1,300 

  7. สาขาเพชรบูรณ 4 1,150 

  8. สาขาบานโปง 5 1,450 

  9. สาขาอมตะนคร 5 1,300 

2.  Lifestyle Mall 

1. สาขาพทัยา 8 1,800 1 สาขา 

3.  Department Store 1. สาขาเชยีงใหม  7 1,900 

   5 สาขา 2. สาขาอดุรธานี 7 2,000 

  3. สาขาฉะเชงิเทรา 5 1,700 

  4. สาขาอบุลราชธานี 5 900 

  5. สาขาหวัหนิ 4 1,400 

รวม 74 20,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

2) โรงภาพยนตรอีจีวี  10สาขา รวม 77 โรง จํานวน 18,100 ท่ีนั่ง 

2.1)  สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน  7 สาขา 

ประเภทสถานท่ีต้ัง สาขาในเครอือีจวี ี

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนท่ีนั่ง) 

1. Hypermarket 1 สาขา 1.  สาขาราชดําริ 

(เมโทรโพริส) 

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. สาขาสยามดิสคอฟ

เวอร่ี 

6 1,500 

  6. สาขาลาดพราว 7 1,500 

รวม 66 13,500 

 

2.2)  สาขาตางจังหวัด จํานวน  3  สาขา 

ประเภทสถานท่ีต้ัง สาขาในเครอือีจวี ี

จํานวนโรงภาพยนตร รองรับผูชมไดสูงสุด 

(โรง) (จํานวนท่ีนั่ง) 

1. Hypermarket 1 สาขา 1. สาขาออมใหญ 5 1,200 

2. Department Store 1. สาขาโคราช  8 2,700 

    2 สาขา 2. สาขาศรีราชา 4 1,400 

รวม 17 5,300 

 

3) สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ จํานวน 1 สาขา 

สาขาในเครอืพารากอน จํานวนโรงภาพยนตร (โรง) รองรับผูชมไดสูงสุด (จํานวนท่ีนั่ง) 

1. สาขาสยามพารากอน 16 4,600 

 

4) สาขาในเครือเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ จํานวน 2 สาขา 

สาขาในเครอืเอสพละนาด 

จํานวนโรงภาพยนตร (โรง) รองรับผูชมไดสูงสุด (จํานวนท่ีนั่ง) 

  1. สาขาเอสพลานาด 12 2,800 

2 สาขางามวงศวาน แคราย 16 4,200 

รวม 28 7,000 
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ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ คือมีการตกแตงโรงภาพยนตร (Theme) ท่ี

สวยงามหรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกตางกันในแตละสาขา ในเร่ืองของเกาอี้นั่งชมภาพยนตรจะมีใหเลือกหลายรูปแบบ 

และมีใหเลอืกหลายระดับราคา การจดัวางเกาอี้ภายในโรงภาพยนตรจะเปนแบบข้ันบันได  และแบบ Stadium รวมท้ังการวาง

เกาอี้สลับชองไฟระหวางแถว  ทําใหไมเกิดการบังกันระหวางแถวหนาและแถวหลงั  อีกท้ังเพิ่มพื้นท่ีระหวางแถวหนาและแถว

หลังใหกวางย่ิงข้ึน เพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตลอดชวงเวลาชมภาพยนตร นอกจากนี้ สาขาสวนใหญยงัจดัใหมีบริการ

หองวีไอพี  และมุมกาแฟรับรองลกูคา  รวมถึงการใหบริการนวดแบบสปาดวยเกาอี้ไฟฟาอยางดี เพื่อใหลูกคารูสึกผอนคลาย

ระหวางรอชมภาพยนตรอีกดวย 

ในดานเคร่ืองมือและอุปกรณ โรงภาพยนตร ในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซทุกสาขา ไดติดตั้งจอฉาย ภาพยนตรขนาด

ใหญ Mega Screen ท่ีมขีนาดหนากวางตามขนาดความกวางภายในโรงภาพยนตร ทําใหผูชมสามารถเหน็ภาพไดชดัเจนใน

ทุกตาํแหนงท่ีนัง่ รวมท้ังความสมบรูณแบบทันสมัยดานเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, 

SRD, Dolby Digital Surround EX และระบบเสียงรุนใหมลาสุด JBL 3 ways  

ในดานความปลอดภยัของผูเขามาใชบริการ โรงภาพยนตร เมเจอรซีนีเพล็กซ เปนส่ิงท่ีบริษัทฯ คํานึง เปนพิเศษ 

และถือเปนหลักการสําคัญของงานบริการท่ีจะตองมี โดยจะเห็นไดจากการเปนผูเร่ิมตนในการออกแบบโรงภาพยนตรใหมี

ทางเดินดานนอกโ รงโดยรอบเชื่อมตอถึงกันไมสับสน  ซ่ึงจะตองออกแบบตั้งแตเร่ิมตน เชนสาขาท่ีเปน Stand Alone 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตรไวในอาคารตั้งแตเร่ิมตนขออนุญาตกับทางราชการเลย และตอเชื่อมกับ

ทางหนีไฟ โดยเชื่อมตอไปยังบันไดหนีไฟท่ีสามารถลงมาถึงชั้ นลางและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดทันที ขอสําคัญ

ทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยตลอดเพื่อความสวางหากเกิดเหตุการณข้ึน สําหรับสาขาท่ีอยูตาม

อาคารของผูอื่น ทางบริษัทฯ ก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักโดยใชหลักการเดียวกับอาคารท่ีเปนของบริ ษัทฯ เอง 

ทางเดินไมมดืมีแสงสวางเพยีงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินไดรอบถึงกันโดยตลอด ไมสับสน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง

ไดติดตั้งกลองวงจรปดในจุดตางๆและเคร่ืองมือตรวจจับอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน

ของผูมาใชบริการอกีดวย 
“โรงภาพยนตร จอยกัษ กรุงศรไีอแมกซ” 

เปดใหบริการ 1 โรง ท่ีพารากอน ซีนีเพล็กซ  เปนโรงภาพยนตรจอยักษแหงแรกของภูมิภาคเอเชีย ภายในโรง

ภาพยนตรสามารถรองรับผูชมไดสงูสุดถงึ 556 ท่ีนั่ง เปนโรงภาพยนตรท่ีมีจอฉายภาพยนตรขนาดใหญ กวาง 28 เมตร และ

สูง 21 เมตร พรอมดวยระบบเสียงสมบูรณแบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําใหภาพและเสียงท่ีถายทอดคมชัด

เหมือนเขาอยูในเหตุการณจริง และปจจุบันทางเมเจอรยังไดนําระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขามาซ่ึงเปนระบบ

การฉายในรูปแบบใหมท่ีใหภาพคมชดักวาปกตถิงึ 10 เทา พลงัเสียง Digital Surround 12,000 วัตต  

ปจจุบันราคาบัตรเขาชม 160 บาทสําหรับภาพยนตร 3 มิติ (3D) และราคา 140 บาท สําหรับภาพยนตร 2 มิติ 

(2D) เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 11.00 น. ถงึ 20.30 น. ภาพยนตรแตละเร่ืองใชเวลาในการฉายโดยประมาณ 45 นาที 

ถงึ 1 ชั่วโมง  นอกจากนี้โรงภาพยนตรจอยักษ กรุงศรีไอแมกซยงัสามารถรองรับการฉายภาพยนตรฮอลลวีดูความยาว 2-3 

ชัว่โมงไดและคิดราคาบัตรเขาชม 200 บาททุกท่ีนั่ง 

การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  มีลักษณะเดนของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้ 

1. กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะลงทุนเฉพาะสวนงานโครงสราง งานตกแตงโรงภาพยนตร และการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยีของโรงภาพยนตรทีส่าํคัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง หรือจะเรียกรวมวาเปนผูลงทุนใน Hardware โดย

เจาของภาพยนตรหรือผูสรางภาพยนตรจะเรียกเปน ผูลงทุนใน Software 
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2. กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไมมีภาระตนทุนในสวนของการจัดซ้ือภาพยนตร (หนัง) เปนหนาท่ีของบริษัทตัวแทน

จําหนายภาพยนตรซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรท้ังในประเทศและตางประเทศ จะเปนผูสงฟลม

หรือเทปภาพยนตรใหโรงภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตรเปนรอบแ รก (First Run Motion Picture) โดยเจาของ 

Software จะเปนผูลงทุนโปรโมทภาพยนตรของตัวเองใหเปนท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงหมายถึงตนทุนทางการตลาดท้ังหมดท่ี

เก่ียวกับภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ เจาของภาพยนตรจะตองลงทุนเอง  

3. รายไดจากคาบัตรชมภาพยนตร ทางเจาของโรงภาพยนตรจะ เปนผูเก็บจากผูชม และจะแบงสวนแบงคาตั๋ว

หนังท่ีไดรับมาใหกับเจาของภาพยนตร โดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 48 ถงึ 50 ท้ังนี้รายไดสวนนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอย

ละ 43 ของรายไดรวม การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังมีรายไดเสริมจากการขาย เคร่ืองด่ืม

และปอปคอรน (Concession) รายไดจากการขายบัตรสวนลด (Major Card) ซ่ึงเปนบริการเสริมท่ีสนับสนุนยอดขายตั๋ว

หนังไดเปนอยางดี  

4. รายไดทีม่ีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายไดจากคาโฆษณาบนจอภาพยนตร (Onscreen Advertising) 

และพื้นท่ีใชสอยนอกโรงภาพยนตร  ในฐานะเจาของสถานท่ีรวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนทํากิจกรรมรวมกับเจาของสินคา

ตางๆ (Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีความโดดเดน คือเปนเจาของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะ

จดัการบริหารเร่ืองของเวลาฉายภาพยนตรไดงายกวาการเขาไปเช าพื้นท่ีในอาคารของผูอื่น เชนฉายรอบแรกเร็วกวา หรือ

รอบสุดทายสามารถเลิกไดดึกกวาคูแขง และยังสามารถท่ีจะใชพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับภาพยนตรในการ

สงเสริมการขายได  

6. ขนาดของโรงท่ีใหญกวา ซ่ึงบางโรงของเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีขนาดใหญสามารถจุผู ชมไดถงึประมาณ กวา 

1,000 ท่ีนั่ง ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการรองรับกับปริมาณของผูชม ท่ีเขาชมเม่ือเวลาท่ีมีภาพยนตรในระดับ    Blockbuster   

เมเจอร ซีนีเพล็กซ สามารถท่ีจะทําเงินรายไดจากโรงขนาดใหญไดมาก แตสําหรับโรงขนาดเล็กจะตองฉายภาพยนตรเร่ือง

เดียวกันหลายรอบจงึจะไดรายไดเทาโรงขนาดใหญ 

 

4.1.1.2 สาขาและทําเลท่ีตัง้ 
สาขาท่ีเปดใหบริการในปจจุบัน มีพื้นท่ีใหบริการครอบคลุมแหลงชุมชนจํานวนมาก สรุปไดดังนี้  

เมเจอร ซีนเีพล็กซ 

สาขา สถานท่ีต้ัง 

ในเขตกรงุเทพมหานคร   
1. สาขาปนเกลา เลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงขามศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา 

2. สาขาสุขมุวิท เลขท่ี 1221/39 ถนนสุขุมวิท  ปากซอยสุขมุวิท 61 

3. สาขารัชโยธนิ เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ีแยกรัชโยธิน 

4. สาขารามคําแหง เลขท่ี 73 ถนนรามคําแหง ใกลเดอะมอลล 3 รามคําแหง 

5. สาขาแจงวัฒนะ โครงการ ดิ อเวนิว บนถนนแจงวัฒนะ ใกลหางบ๊ิกซี 

6. สาขารังสิต เลขท่ี 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ใกลศูนยการคาฟวเจอรพารค 

รังสิต 
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สาขา สถานท่ีต้ัง 

7. สาขาพระราม 3 บนชั้น 7 และชั้น 8  อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

8. สาขาบางนา บนชั้น 6  อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา 

9. สาขาบางกะป บนชั้น 3  อาคารเทสโก โลตสั สาขาบางกะป 

10. สาขาพระราม 2 บนชั้น 4  อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

11. สาขานนทบุรี บนชั้น 4 , 6 หางริเวอร พลาซา ชอปปง เซ็นเตอร 

12. สาขาแฟชั่น ไอซแลนด บนชั้น 3 อาคารศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ถนนรามอินทรา 

13. สาขาเพชรเกษม บนชั้น 2 อาคารสยามฟวเจอร เพาเวอร เซ็นเตอร 

14. สาขาสําโรง  บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาอมิพเีรียล เวิลด สําโรง จงัหวัดสมุทรปราการ 

15. สาขาศาลายา บนชั้น 1 ของหางเทสโก-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 

16. สาขานวนคร - บ๊ิกซี บนชั้น 2 บ๊ิกซี นวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

17. สาขาธญับุรี บนชั้น 2 บ๊ิกซี รังสิตคลอง 6 ตําบลรังสิต อําเภอ ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

18. สาขานวนคร - โลตัส บนชั้น3 อาคารเทสโกโลตสั 98/103 หมู 13 ต.คลองหนุม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

19. สาขาศรีนครินทร บนชั้น 2 อาคารเทสโกโลตสั หมู 6 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมืองใหม จ.สมุทรปราการ 

ในตางจังหวัด   
1. สาขาเชยีงใหม บนชั้น 4  ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชยีงใหม 

2. สาขานครสวรรค บนชั้น 3  อาคารวิถเีทพ  จงัหวัดนครสวรรค 

3. สาขาอดุรธานี บนชั้น 5  ศูนยการคาเจริญศรี คอมเพลก็ซ 

4. สาขาฉะเชงิเทรา บนชั้น 2 อาคารศูนยการคาเอสเอฟ  ฉะเชงิเทรา 

5. สาขาอบุลราชธานี บนชั้น 3 เอส เค ชอปปง พารค อุบลราชธานี 

6. สาขาหวัหนิ บนชั้น 3 อาคารศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ 

7. สาขาสมุย ชั้น 1 อาคารเทสโก โลตสั สาขาสมุย 

8. สาขาพษิณุโลก ชั้น 1 อาคารเทสโก โลตัส ถนนพิษณุโลก-หลมสัก 

9. สาขาพทัยา ชั้น 4 โครงการดิ อเวนิว พัทยา  

10. สาขาชลบุรี ชั้น 2 อาคารบ๊ิกซี สาขาชลบุรี 

11. สาขากระบ่ี ชั้น 2 อาคารเทสโก โลตสั สาขากระบ่ี 

12. สาขาอยุธยา ตั้งอยูท่ีชั้น 2 ของหางบ๊ิกซี บนถนนสายเอเชีย อยุธยา 

13. สาขาเพชรบูรณ ชั้น 1 ของหางโลตัส บนถนนเกตุปญญา เพชรบูรณ 

14. สาขาบานโปง ชั้น 1 อาคารเทสโกโลตสั 110 หมู5 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

15. สาขาอมตะนคร ชั้น 1 อาคารเทสโก โลตัส 700/75  หมู 5 ต.คลองตาํหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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อีจวีี 
สาขา สถานท่ีต้ัง 

ในเขตกรงุเทพมหานคร  

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. สาขาเมโทรโพลสิ บนชั้น 5-7 อาคารศูนยการคาบ๊ิกซี ราชดําริ 

5. สาขาแกรนด บนชั้น 6-7 อาคารสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร 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 จังหวัด

นครราชสีมา  

9. สาขาศรีราชา บนชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาโรบินสัน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

10. สาขาออมใหญ บนชั้น 2 ศูนยการคาบ๊ิกซี  ออมใหญ จงัหวัดนครปฐม 

 

พารากอนซีนเีพล็กซ และเอสพละนาดซีนเีพล็กซ  ในเขตกรงุเทพมหานคร 
สาขา สถานท่ีต้ัง 

พารากอนซีนีเพล็กซ บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระราม 1 

เอสพละนาดซีนีเพล็กซ บนชั้น 5 อาคารศูนยการคาเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 

เอสพละนาดซีนีเพล็กซ 2  

งามวงศวาน แคราย 

เลขท่ี37/139 หมู 8 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 

4.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

โรงฉายภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขา เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. ถงึ 24.00 น. รวม 

14 ชั่วโมงตอวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เร่ืองใชเวลาในการฉายประมาณ  2-3 ชัว่โมง ทําใหโรงภาพยนตรแตละโรงสามารถทํา

รอบฉายไดเฉลีย่ 4 ถงึ 7 รอบตอวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหมท่ีจะเขาฉายในแตละสัปดาห 

(Movie Line up) และหนังท่ีอยูระหวางฉาย ซ่ึงโดยเฉลี่ยในแตละสัปดาหจะมีหนังใหมเขาฉายประมาณ 5-6 เร่ือง และหนัง

แตละเร่ืองจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลีย่ประมาณ 2-3 สัปดาห หรืออาจจะนานกวานั้นข้ึนอยูกับกระแสความนิยมของ

หนัง   
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4.1.1.4 ภาพยนตรท่ีเขาฉาย1

โรงภาพยนตร ในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกคายบริษัทตัวแทนภาพยนตร เปด

กวางใหทุกคายนําภาพยนตรเขาฉายดวยเง่ือนไขการแบงรายไดคาบัตรเขาชมท่ีตางกันข้ึนอยูกับความนิยมของภาพยนตร

เร่ืองนั้นๆ ในป 2552 ท่ีผานมา มีจํานวนภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ รวมท้ั งส้ิน 165 เร่ือง จาก

จํานวนภาพยนตรท่ีเขาฉายในประเทศท้ังส้ิน 216 เร่ือง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 

   

 

ประเภทของภาพยนตร จํานวนท่ีฉายท้ังหมด (เรือ่ง) 
จํานวนท่ีฉายใน 

เครอืเมเจอรซนีเีพล็กซ (เรือ่ง) 

รวมภาพยนตรตางประเทศ 165 115 

ภาพยนตรไทย 51 50 

รวมภาพยนตรท่ีเขาฉายท้ังหมด¹ 216 165 

 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาภาพยนตรท่ีเขาฉายในป 2552 มีจํานวน 216 เร่ือง หรือเฉลี่ยมีภาพยนตรเขาใหม

ทุกสัปดาหๆ  ละ 3-4 เร่ือง เมเจอรซีนีเพล็กซ ไดพิจารณาคัดภาพยนตร ท่ีมีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความตองการของ

ผูชมเขาฉายท้ังหมด165 เร่ือง หรือรอยละ 76 ของภาพยนตรท้ังหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตรใหนานข้ึน  

 
4.1.1.5 ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร2

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรหรือราคาตั๋วหนังจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสาขาและประเภทของเกาอี้นั่งท่ีใหความ

สะดวกสบายระหวางการชมภาพยนตรทีต่างกัน ดังนี้  

  

 

โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนเีพล็กซ  

ประเภทเกาอ้ีนั่ง ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอท่ีนั่ง (บาท) 

Normal พื้นฐาน 100-120 

Honeymoon seat แบบพบัท่ีเทาแขนได 120-140 

First class เกาอี้นั่งแบบพับท่ีเทาแขนไดบนชั้นลอย 150 

Platinum chair เกาอี้นั่งมีท่ีวางเคร่ืองด่ืม, ปอปคอรน 

และมีผารองศีรษะ 
170 

Opera chair  เกาอี้คูขนาดกวาง  500 

Emperor chair เกาอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได 500-600 

 

                                           

1  ท่ีมา : ตัวแทนจาํหนายภาพยนตรรายใหญ 

 
2  ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรโดยเฉล่ียในตลาดอยูท่ี 100 บาท ตํ่ากวาราคาในประเทศอื่นแถบเอเซีย เชน ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร ซึ่งมีราคาอยูท่ี 540, 350 

และ 220 บาทตามลําดับ และตํ่ากวาราคาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาอยูท่ี 340 และ 224 บาทตามลําดับ 
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โรงภาพยนตรในเครอือีจวี ี 

ประเภทเกาอ้ีนั่ง ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอท่ีนั่ง (บาท) 
มาตรฐาน (Standard) 80-120 
Honeymoon 120-140 

พรีเมียร สวีท (Premier Suite) 150-200 

โกลด คลาส (Gold Class) 200-500 

 

โรงภาพยนตรพารากอนซีนเีพล็กซ  

ประเภทเกาอ้ีนั่ง ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอท่ีนั่ง (บาท) 

Premium 110-140 

Privilege 160 

Royal Balcony 180 

Paragon Chair 200 

Ultra Sweet 600 

Ultra Paradise 600 

Ultra Romance 600 

 

โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนเีพล็กซ  

ประเภทเกาอ้ีนั่ง ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรตอท่ีนั่ง (บาท) 

Normal 120-140 

Honeymoon 140-160 

Deco Opera 250 

Galleria Seat 500 

 

4.1.1.6 บริการจําหนายเครื่องด่ืมและปอปคอรน (Concession) 

รายไดจากสวนบริการ Concession หนาโรงภาพยนตร เปนรายไดเสริมท่ีสาํคัญและสรางความครบวงจรในงาน

บริการใหแกธุรกิจโรงภาพยนตร ซ่ึงในปท่ีผานมามีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 12 ของรายไดรวม โดยมีสินคาหลักคือ ปอป

คอรน (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอัดลม (Soft Drink) ในภาชนะท่ีออกแบบใหเขากับภาพยนตรเร่ืองดังท่ีกําลังเขาฉายอยูใน

ขณะนั้น และมีสินคาเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกใหลูกคา เปนแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเค้ียวทานเลน

จําพวกขนมซองนานาชนิดเชนมันฝร่ังแผนกรอบ (Potato Chip) ผลไมอบแหง และลูกอม เปนตน 

การกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคานเตอรบริการใหเพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร  จํานวนท่ีนั่งรวมและจํานวน

ผูมาใชบริการ ประกอบกับการตกแตงเคานเตอรบริการใหสะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคลองกับรสนยิมของลกูคา 

อีกท้ังการจัดตําแหนงการวางสินคาในเคานเตอรใหสะดวกตอการใหบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขาซ้ือ เปนกลยุทธการ

ขายท่ีสาํคัญท่ีสามารถสรางความประทับใจ ความสนใจ และกระตุนยอดขายสินคาไดเปนอยางดี  
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4.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
4.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธการตลาด  
ดวยการวางเปาหมายทางธุ รกิจท่ีจะเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตรเปนสินคาหลัก ดัง

สโลแกนท่ีวางไว “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนยรวมความบันเทิง สําหรับชีวิตคนรุนใหม” (The World’s Best Cinema 

and Lifestyle Entertainment Provider) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กาวสูกา รเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตรดวยการดําเนิน

กลยุทธการแขงขันอยางมืออาชีพตลอดมาตั้งแตเร่ิมกิจการ โดยการวางตําแหนงการตลาด (Market Positioning Strategy) 

ใหโรงภาพยนตรเปนโรงภาพยนตรท่ี มีมาตรฐานของสถานท่ีและงานบริการในระดับสูง ควบคูไปกับการสรางความนยิมใน

ศูนยบันเทิง และดวยการใชกลยุทธการสรางชื่อสินคา “เมเจอร ซีนีเพล็กซ ” (Brand Awareness Strategy) ใหกับท้ังโรง

ภาพยนตรและศูนยบันเทิง ทําใหปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนท่ีนิยมของลูกคาในดานบริการบันเทิงท่ีได

มาตรฐานและครบวงจร 

รายละเอยีดกลยุทธการตลาดท่ีนาํมาใชประกอบดวย 4 กลยุทธหลักดังนี้ 

กลยุทธโรงภาพยนตรมาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเดนท่ีเหนือและแตกตางจากโรงภาพยนตรของคูแขงอยาง

ชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองความสวยงามหรูหราของสถานท่ีบริการท้ังภายนอกและภายในโรงภาพยนตรและ

ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดานภาพและเสียง ท้ังนี้เปนผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกคา ผูใชบริการโรง

ภาพยนตร (Moviegoer) อยางตอเนือ่ง พบวาลกูคาใหความสําคัญกับความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานท่ีเปน

อันดับหนึ่งในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จึงมีการกําหนดเปนนโยบายและแผนงานท่ี

ตอเน่ืองในการปรับปรุงและพฒันาสาขาใหมคีวามสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ ดวยรูปแบบของโรงแรมระดับ 5 ดาว เปน

หลัก  

1) กลยุทธดานทําเลท่ีต้ังท่ีสมบูรณ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็ กซ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลท่ีตั้งสาขาโรงภาพยนตร โดยมีองคประกอบสําคัญคือ

อยูในเขตพื้นท่ีแหลงชุมชนใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษา ใกลหางสรรพสินคา ใกลสถานท่ีทํางานบริษัทเอกชน ใกลสถานท่ี

ราชการ ใกลแหลงชมุชนท่ีพกัอาศัย และอยูในเสนทางท่ีการสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจาํทางผานหลายสายและเปน

ทางผานออกสูภาคตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคา โดยแบงเปน 4 รูปแบบทางธรุกิจ ไดแก  Stand Alone Complex, สาขาใน

หางสรรพสินคา, สาขาใน Discount Store และสาขาในศูนยการคาแบบเปดใหเหมาะสมกับในแตละทําเลท่ีตัง้สาขา 

2) กลยุทธการทําตลาดเชิงรุกกับลูกคา 

เพื่อสรางฐานลูกคาและรักษาความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่อง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดดําเนินกลยุทธ

การตลาดเชงิรุกกับลกูคา แผนการตลาดท่ีมคีวามรวดเร็วและมีความคลองตวัในการปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับสถานการณ

ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอรวมถงึแผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพือ่ขยายฐานลกูคา  

กลยุทธการทําการตลาดเชิงรุกท่ีใชอยูในปจจุบันประกอบดวย 

- การนาํเสนอสินคาและบริการท่ีหลากหลาย  รวมถงึจดัภาพยนตรทีค่รบอรรถรสมากท่ีสดุ 

- งานบริการท่ีประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ท่ีเขาใจลูกคา 

- กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง สามารถจําแนกออกไดเปน 3 วิธีการ 

แบบท่ี 1) กิจกรรมสงเสริมการขายพเิศษเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงปดเทอม, ชวงปลายป เปนตน 
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 และกิจกรรมสงเสริมกาขายท้ังป เชน ทําบัตรอเิลค็โทรนคิแทนเงินสด เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายแกลกูคาในการ

เขาชม และการซ้ือบัตรชมภาพยนตร นอกจากนี้ ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Royal Program) รวมถงึการทํา

โปรโมชัน่สวนลดพเิศษบางชวงเวลาอกีดวย 

แบบท่ี 2) แบบเปนของสะสม เชน การแจกแฮนดบลิ (Handbill) แผนภาพ โฆษณาภาพยนตรท่ีคายภาพยนตร

ผลิตออกมาเพื่อแจกใหกับผูชมภาพยนตรท่ีนิยมสะสมเปนท่ีระลึก  

แบบท่ี 3)   แบบเปนบัตรกํานัล เชน บัตรก๊ิฟ การด ใชแทนการสงของขวัญใหแกกันในเทศกาลตางๆ และบัตร

ของขวัญสําหรับองคกร ท่ีสามารถพิมพรูปภาพ หรือผลิตภัณฑท่ีตองการได เพื่อมอบใหลูกคาหรือผูมีอุปการคุณ  

3) กลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกิจ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เชนบริษัทตัวแทน

จําหนายภาพยนตร กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความรวมมืออํานวยความสะดวกดานสถานท่ีในการทําโปรโมชั่นหนังแตละ

เร่ืองจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน (Sneak Preview) รวมท้ังการชวยจดัโปรแกรมรอบฉายหนงัใหเหมาะสมกับความนยิมของ

ตลาด โดยแตละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแตละเร่ืองไมเหมือนกัน มีความยืดหยุนคอนขางมาก 

โดยหนังเร่ืองใดท่ีมีกระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกันหนังเร่ืองใดท่ีเขา ฉายแตไดรับ

ความนิยมจากผูชมต่ําก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ท้ังนี้เพื่อจะไดนําหนังเร่ืองท่ีไดรับความนิยมมากกวาเขาฉายแทนเพื่อให

สอดคลองและตอบสนองไดทันกับความตองการของลูกคา 

พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีสําคัญคือสปอนเซอร เปนบริษัทเจาของสินคาบริษัทใหญ ๆ และสวนใหญเปนบริษทัท่ี

มีชือ่ทางการคาเปนสากล (International Brand) และมีกลุมลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกับลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดย

โรงภาพยนตรจะรวมทําแผนการตลาดกับกลุมสปอนเซอรอยางตอเนื่อง เชนการทําโฆษณาบนจอภาพยนตรและการทํา

โปรโมชั่นภายในพื้นท่ีสาขา เปนตน 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

เนื่องดวยภาพยนตรท่ีเขาฉายในปจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มีภาพยนตรท่ีเหมาะ

กับผูชมทุกวัย ทําใหฐานลูกคาผูชมภาพยนตรคอนขางกวาง กลุมลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซจะครอบคลุมตั้งแตวัยรุ น วัย

ทํางาน วัยสูงอายุ และกลุมท่ีมาเปนครอบครัว โดยกลุมวัยรุนและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใชบริการชมภาพยนตรสูงกวา

กลุมอื่น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกดานเวลาและความชอบดูภาพยนตรหลากแนวกวากลุมลูกคาอื่น 

นอกจากกลุมลูกคาท่ีเปนผูนิยมชมภาพยนตรท่ัวไป (Moviegoers) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดใหความสําคัญกับ

การขยายฐานลกูคาใหกวางข้ึน โดยมีเปาหมายขยายเขาสูกลุมผูทีย่งัไมนยิมชมภาพยนตร (Non-moviegoers) หรือผูท่ียังไม

ชอบไปโรงภาพยนตรซ่ึงบริษัทฯ เชื่อวายังมีอีกเปนจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใชกลยุ ทธการเขาถึงหรือ Direct 

marketing ชักชวนใหลองใชบริการ มีสวนลด หากการทําการตลาดกับลูกคากลุมนี้สําเร็จจะสามารถทําใหกลุมเมเจอร ซีนี

เพล็กซ เพิ่มฐานลูกคาและจํานวนยอดขายใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการกระตุนยอดขายจาก

กลุม Moviegoers ซ่ึงนิยมติดตามชมภาพยนตรเปนประจํา 

ค. ชองทางการจําหนาย 

การจําหนายตั๋วเขาชมภาพยนตรผานชองจําหนายตั๋ว (Box Office) บริเวณดานโรงภาพยนตร เปนวิธีเดิมท่ียังคง

เปนท่ีนิยมใชอยูในปจจุบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการซ้ือตั๋วเขาชมภาพยนตร  และลดระยะเวลาใน

การรอซ้ือตั๋วท่ีจุดจําหนายตั๋ว เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดจัดใหมีชองทางการ จอง และ /หรือ จําหนายตั๋วท่ีเรียกวา E –Cinema 

เพิ่มอีก 4 วิธี ดังนี้ 
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1) ระบบ Call Center (Movie Line) ท่ีเบอร 0-2515-5555  

2) เว็บไซตของเมเจอรซีนีเพล็กซท่ี www.majorcineplex.com , อีจีวี ท่ี www.egv.com,  พารากอนซีนีเพล็กซ

ท่ี www.paragoncineplex.com และ เอสพละนาดซีนีเพล็กซ ท่ี www.esplanadecineplex.com 

3) Bug Live 1113 

4) ระบบโทรศัพทมือถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟงรอบการฉาย 

4.1.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มลูคาตลาดภาพยนตร 

มูลคาตลาดภาพยนตรในป 2552 ท่ีผานมา มีมลูคารวมท้ังส้ินโดยประมาณ 3,500 ลานบาท เปนสวนของมูลคา

ตลาดภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชระบบสวนแบงรายไดจากคาขายตัว๋หนงั ประมาณรอยละ 803

มูลคาตลาดภาพยนตรในป 2552 ปรับตัวข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากมีภาพยนตรทําเงินมากมายในป 

2552 อาทิเชนภาพยนตรตางประเทศ ฟอรมยักษ อยาง 2012, Transformers: Revenge of the Fallen, Harry Potter and 

the Half Blood Prince, Avatar, Terminator Salvation, The Twilight Saga : New Moon  หรือ ภาพยนตรไทย อยาง 

รถไฟฟามาหานะเธอ, วงศคาํเหลา, หาแพรง, สาระแนหาวเปง ทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรเติบโตข้ึน ถึงแมจะเผชิญกับ

เหตกุารณความไมสงบในประเทศ และ ภาวะไขหวัด2009 ก็ตาม 

 ของมูลคาตลาด

รวม สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 20 เปนมูลคาตลาดภาพยนตรท่ีจําหนายผานระบบสายหนังในตางจังหวัด  

อยางไรก็ดีบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร ไดคาดการณมูลคาตลาดภาพยนตรในป 2553 ประมาณ 3,800 

ลานบาท เติบโตจากป 2551 ในอตัราประมาณรอยละ 9-10 โดยคาดวาจะเปนผลมาจากความสามารถในการทํารายไดจาก

ภาพยนตรท่ีเขาฉาย โดยคาดวาจะมีภาพยนตรฟอรมใหญของท้ังไทยและฮอลลีวูดเขาฉายจํานวนหลายเร่ือง และทางตัวแทน

จําหนายภาพยนตรไดมีแผนปรับปรุงกําหนดฉายภาพยนตรใหกระจายตัวมากย่ิงข้ึน เพื่อ ชวยเพิม่ความสามารถในการสราง

รายไดของภาพยนตรแตละเร่ือง นอกจากนั้นการทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับภาพยนตรเปนสวนหนึ่งในการสราง

กระแสความนิยมใหกับภาพยนตรมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสงผลใหรายไดเติบโตข้ึนตามไปดวย 

ข. โอกาสเติบโตของธุรกจิโรงภาพยนตร 

1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรสามารถประเมินไดจากตัวชี้ (Indicator) ทางธุรกิจไดแกจํานวน

ประชากรตอโรง (Population Per Screen) โดยบริษทัฯ คาดวาประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลตอโรงอยูทีร่ะดับประมาณ 

40,000-50,000 คนซ่ึงสูงมากเม่ือเทียบกับตวัเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2550 ท่ีมีจํานวนประชากรตอโรงอยูท่ีระดับ

เพียง 6,000 คน และประเทศไทยมีระดับราคาตัว๋เฉลีย่ (Average ticket price) เทากับประมาณ 3.7 ดอลลารสหรัฐฯ เม่ือ

เทียบกับ 10 ดอลลารสหรัฐฯ ของประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราการเขาชมภาพยนตรของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลของประเทศไทย ( Admission Per Capita) อยูท่ีระดับ 2 เร่ืองตอคนตอป เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศสิงคโปร ท่ีมีอัตราการเขาชมภาพยนตรอยูท่ี 4.73 และ 4.16 เร่ืองตอคนตอป ประกอบกับในปจจุบันธุรกิจโรง

ภาพยนตรอยูในภาวะท่ีเรียกวา Under Screen คือมีจํานวนภาพยนตร (Software) ท่ีผลิตออกมาและรอจะเขาฉายในโรง

ภาพยนตรรอบแรกมากกวาจํานวนโรงภาพยนตร (Hardware) ท่ีรองรับ ทําใหภาพยนตรแตละเร่ืองมีระยะเวลาการเขาฉาย

และจํานวนรอบท่ีฉายในโรงภาพยนตรไดระยะเวลาจํากัดโดยเฉลี่ยประมาณ 2–3 สัปดาห ระยะเวลาการฉายและจาํนวน

                                           

3 ท่ีมา :  บริษัทตัวแทนจําหนายรายใหญ อันไดแก Warner Brothers  United International Pictures และ Columbia Pictures 

http://www.majorcineplex.com/�
http://www.paragoncineplex.com/�
http://www.esplanadecineplex.com/�
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รอบฉายจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูกับความนิยมของภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ เปรียบเทียบกับความนิยมของหนังเร่ืองอื่นท่ีมี

กําหนดการเขาฉายในชวงเดียวกันเปนปจจัยสําคัญ ในขณะท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการฉายเฉลี่ยอยูท่ี

ประมาณ 4 – 6 สัปดาห   และเม่ือพิจารณาเปรียบ เทียบจํานวนภาพยนตรท่ีผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรจาก

ฮอลลีวูดท่ีมีจํานวนสูงถึงปละประมาณกวา 500 เร่ือง กับจํานวนภาพยนตรท่ีสามารถนําเขามาฉายในประเทศไดเพียงปละ

ประมาณ 200-300 เร่ือง  

2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทั นอกจากจะไดเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตรมากข้ึน ท้ังในสวนของ

จํานวนภาพยนตรไทยท่ีเพิ่มข้ึนจากหลายๆ คาย เชน  RS , ไฟวสตาร, GTH , สหมงคลฟลม และยังเนนในดานคุณภาพให

มากข้ึนดวย ท้ังในสวนของงบประมาณการถายทํา สถานท่ีถายทําภาพยนตรท่ีมีขนาดใหญ และไดมาตรฐานสูงข้ึนเทียบชั้น

ไดกับ Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทําใหสัดสวนรายไดจากภาพยนตรไทยมีสัดสวนโตข้ึนถึงรอยละ 40-50 ของรายได

รวมในอตุสาหกรรม  ในขณะท่ีภาครัฐไดพยายามสงเสริมใหผูสรางภาพยนตรตางชาติเขามาลงทุนใชประเทศไทยเปนสถานท่ี

ถายทําภาพยนตร ซ่ึงสัญญาณตางๆ เหลานี้นาจะเปนผลดีตอธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวตอไป 

3. ในตางจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไมก่ีจังหวัดท่ีมีโรงหนังแบบ Multiplex สวนใหญแลวจะเปนโรงหนงัรุน

เกา ท่ีมีสภาพคอนขางทรุดโทรม ไมทันสมัย ทําใหทางกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมินวาโอกาสในการขยายการเติบโตไปใน

ตางจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสอีกสูง นอกจากนั้นประชากรในตางจังหวัดมีกําลังซ้ือสูง 

และขาดความบันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตรท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน ทําใหความตองการท่ีจะไดรับความบันเทิงในรูปแบบนี้มี

สูงมากดวย 

จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประเมินวาโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร

ภายในประเทศยังมีอกีมาก จากการท่ีหลายๆ ฝายเขามาลงทุน และสนบัสนนุอตุสาหกร รมภาพยนตรภายในประเทศ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงภาพยนตรซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรม และเปนตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตรท้ัง

ภายในประเทศ และท่ัวโลกท่ีตองอาศัยชองทางนี้ในการเผยแพรผลงานภาพยนตรเปนลําดับแรกกอนจึงจะเผยแพรไปสูธุรกิจ

อื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนั้นโ รงภาพยนตรจึงจําเปนตองมีมาตรฐานสูงดานสถานท่ี และระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูชม ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงนโยบายในการขยายเขาสูพื้นท่ีในเขตปริมณฑลและในตางจังหวัด เพื่อทําใหลูกคา

ไดรับความสะดวกในการไปชมภาพยนตรมากย่ิงข้ึน 

ค. ผูประกอบการโรงภาพยนตร (คูแขงขัน) 

ผูประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) ในปจจุบัน มี 2 รายหลกั ดังนี้  

 

ชือ่โรงภาพยนตร บริษัทผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนโรงภาพยนตร* 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ , อีจีวี, 

พารากอน ซีนีเพล็กซ และ

เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 

บริษัทฯ และบริษทัยอย 47 354 

เอส เอฟ ซีนีมา บจ. เอส เอฟ ซีนีมา ซิตี้ 19 177 

ท่ีมา: บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร,เว็บไซดของบริษทัฯ 

* จํานวนโรงภาพยนตรของแตละผูประกอบการ ท่ัวประเทศ 
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เนื่องดวยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรท่ีตองอาศัยประสบการณในธุ รกิจเปนสําคัญ อีกท้ัง

ขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลท่ีตั้งสาขาท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางจํากัด ทําใหผูประกอบการในธุรกิจ

ลวนเปนรายเดิมท่ีอยูในวงการเทานั้นและเปนการยากสําหรับรายใหมจะเขามาเร่ิมธุรกิจ  

ง. สวนแบงตลาด 

ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซี นีเพล็กซ และอีจีวีมีสวนแบงตลาดรวมกัน ประมาณรอยละ 804

จ. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

สวนท่ีเหลืออีก

ประมาณรอยละ 20 เปนของโรงภาพยนตรรายอื่นอีกจํานวนหลายราย ท้ังนี้สวนแบงตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋วภาพยนตร

แตละเร่ืองเฉพาะในรอบสัปดาหแรกท่ีเขาฉาย 

บริษทัฯ ประเมินภ าวะการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรป 2553 จะเปนการแขงขันกัน ในโรงภาพยนตรในระบบ

มัลติเพล็กซ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซ่ึงเปนท่ีนิยมของลูกคาผูชมภาพยนตรในปจจุบัน โดยรูปแบบการแขงขันนอกจากจะ

เปนการเรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแลว ยังเปนเร่ืองการปรับปรุงตกแตงสถานท่ีบริการใหทันสมัย  สอดคลองกับ

ความนิยมท่ีปรับเปลีย่นอยางรวดเร็วของลกูคา  การอาํนวยความสะดวกแกลกูคา ในการเขาถงึบริการของบริษัทฯ รวมถงึการ

ขยายสาขาเขาสูพืน้ท่ีทาํเลในเขตกรุงเทพ ฯรอบนอกและตางจังหวัด มากข้ึน  แนวโนมการแขงขันจะมุงเนนไปยังการสร าง

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาในระยะยาวมากกวา 

4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.1.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ก. ภาพยนตร 

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีภาระตนทุนในการจัดซ้ือภาพยนตร ลักษณะการประกอบธุรกิจโรง

ภาพยนตรจะเปดรับภาพยนตร เขาฉาย จากทุกคายผูผลิตท้ังคายตางประเทศและในประเทศ ผานบริษัทตัวแทนจําหนาย

ภาพยนตรท้ังรายใหญและรายอสิระ โดยเปนการเจรจาตกลงสวนแบงรายไดจากยอดขายตัว๋เขาชมภาพยนตร  ท้ังนี้ไมมี

ขอกําหนดเก่ียวกับการหามฉายในโรงภาพยนตรเครืออืน่ และยอดขาดตัว๋เขาชมภาพยน ตรนั้นรวมสวนท่ีเปน promotion 

หรือสวนลดของโรงภาพยนตรดวย  ในลักษณะเร่ืองตอเร่ืองและโรงตอโรง ไมมีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการ

ตอรองอัตราสวนแบงรายไดจะอยูบนพื้นฐานของประวัติยอดขายตั๋ว ผูประกอบการรายใดท่ีมีโรงภาพยนตรจํานวนมาก 

ลกูคาใหความนยิมและมีประวัติการทํายอดขายตั๋วสูงอยางตอเนื่อง จะมีอํานาจการตอรองสวนแบงสูงตามไปดวย  

ข. บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร 

บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมบริษัทตัวแทนจําหนาย และบริษัท

ผูสรางภาพยนตรและจัดจําหนาย 

 บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรมี 2 กลุม คือ 

1. บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 โดยสวนใหญจะเปนบริษัทในเครือของ

บริษัทผูผลิตภาพยนตรในตางประเทศ ไดแกบริษัท ภาพยนตรโคลัมเบีย ไทรสตาร บัวนา วิสตา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท 

ยูไนเต็ด อินเตอรเนชั่นแนล พิคเจอรส (ฟารอีสต) จาํกัดและ Warner Brothers (FE), Inc 

                                           

4
 ท่ีมา :  บริษัทตัวแทนจําหนายรายใหญ อันไดแก Warner Brothers  United International Pictures และ Columbia Pictures 
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2. บริษัทตัวแทนจําหนายอิสระคิดเปนสัดสวนรอยละ 36 โดยสวนใหญไมไดเปนบริษัทในเครือของบริษัทผลิต

รายใด แตจะเปนผูซ่ึงจะนําเขาหนังจากตางประเทศ หรือผูท่ีจัดหาหนังภายในประเทศเอง โดยจะทําธุรกิจในลักษณะซ้ื อ

ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากบริษัทผูผลิตหรือผูสรางภาพยนตร จากตลาดคาภาพยนตรในตางประเทศ เชน เทศกาลภาพยนตรเมือง

คานส หรือจากผูสรางภาพยนตรรายเล็กภายในประเทศท่ัวไป โดยอาศัยเน็ตเวิรคท่ีมีอยูในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยและจัดจําหนาย 

บริษทัผูสรางภาพยนตรไทย มีผูท่ีเขามาในวงการผลิตภาพยนตรเพิ่มข้ึนหลายคาย เชน กลุมของบริษัท อารเอส 

โปรโมชัน่, กลุมของบริษทัแกรมม่ี, กลุมในเครือสถานีโทรทัศนชอง 3, กลุมไฟวสตาร, กลุมสหมงคลฟลม เปนตน ซ่ึงแนวโนม

การท่ีธุรกิจภาพยนตรไทยมีการเติบโตคอนข างสูง จึงมีหลายคายท่ีเขาสูธุรกิจนี้เพื่อใชประโยชนในทรัพยากรท่ีมีอยูเพิ่ม

ชองทางธุรกิจดวย  

4.1.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-ไมมี- 

4.2 ธุรกิจโบวล่ิง และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดวยการวางกลยุทธการตลาดเนนสรางความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร    ซ่ึงเปน

ธุรกิจหลัก กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดขยายเขาสูธุรกิจโบวลิ่งใชชื่อทางการคาวา “เมเจอร โบวล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด

โบว” สุดยอดโบวลิง่สมบูรณแบบ โดยวางนโยบายการเปดสาขาของเมเจอร โบวล ควบคูไปกับการขยายสาขาข องโรง

ภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ท้ังนี้ยังไดเสริมกิจการลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมเขามาภายใตการบริหารของ บลูโอ ริทึม

แอนดโบว สาขาเอสพละนาด อีก 2 แหง 

4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

เมเจอร โบวล  ฮิต นําเสนอบริการโบวลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซ่ึงเปน

รูปแบบท่ีแตกตางจากโบวลิ่งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนนเพื่อการกีฬา เมเจอร โบวลมีรูปแบบผสมผสานระหวางบริการโบวลิ่งดวย

อปุกรณโบวลิง่สะทอนแสง (Cosmic Bowl) สะทอนแสงท้ังลูก พิน และเลน เขากับบรรยากาศบันเทิง ในลักษณะ Boutique 

Bowl พรอมการใหบริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูมาใชบริการ พรอมกันนี้ยังมีบริการจําหนายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และบริการจัดการแขงขัน (Tournament) พรอมจัดเลี้ยงเปนหมูคณะ   

อัตราคาเกมสโบวลิ่งอยูระหวาง 70 บาทถงึ 140 บาทตอเกมส  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ สาขา ชวงวันและเวลาทําการ   

นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูท่ีมาใชบริการไดแกบริการใหเชารองเทา จําหนายถุงเทา และบริการ

จําหนายสินคาและอุปกรณโบวลิ่งในรานโปรชอป (Proshop) ซ่ึงเปนรานคาท่ีดําเนินการโดยบุคคลภายนอก  

บริการหองคาราโอเกะในนาม “เมเจอร คาราโอเกะ ” เปนอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงท่ีสอดคลองเปนอยางดี

กับความนิยมและพฤติกรรมของลูกคาท่ีเขามาใชบริการโบวลิ่งท่ีนิยมมากันเปนกลุมคณะ ตามนโยบายของบริษัท เมเจอร 

โบวลจะมีหองคาราโอเกะเปดใหบริการตามความเหมาะสมของแตละสาขา  

และในป 2549 เมเจอร โบวล ไดแนะนํา  Brand ใหม ออกสูตลาดภายใตชื่อ บูลโอ ริทึมแอนดโบวล (Blu-O 

Rhythm and Bowl)   นําเสนอบริการโบวลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง โดยเนนความเปน life style และเปน

สถานท่ีพบปะสังสรรคในหมูคนรุนใหม โดยสาขาแรกของ Blu-O ตั้งอยูท่ีชั้น 5 สยามพารากอน และสาขาท่ีสองตั้งอยูท่ีชั้น 

4 ดิ เอสพละนาด (ถนนรัชดาฯ) ในสวนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนนความบันเทิง ในลักษณะ 
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Club Fashion Bowling พรอมการใหบริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูมาใชบริการ พรอม

กันนี้ยังมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการจัดการแขงขัน พรอมจัดเลี้ยงเปนหมูคณะ  

นอกจากนี้ท่ีสาขาเอสพละนาดท้ังสองสาขา ยังมีบริการลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหม ภายใตชื่อ “ซับ ซีโร ” ซ่ึง

เปนลานสเก็ตน้ําแข็งท่ีเนนความบันเทิง แบบ Sport Entertainment จาํนวนสาขาละ 1 ลาน  

ในปจจุบันเมเจอร โบวลมีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 24 สาขา และ บลูโอ จํานวน 5 สาขา ประกอบดวย 

เมเจอร โบวล จํานวนเลนโบวล่ิง จํานวนหองคาราโอเกะ 

1  สาขาปนเกลา 20 15 

2  สาขาสุขมุวิท 20 10 

3  สาขารัชโยธนิ (บลูโอ) 38 28 

4  สาขารังสิต 26 18 

5  สาขาพระราม 3 26 10 

6  สาขาบางนา 18 14 

7  สาขาสําโรง 20 14 

8  สาขาบางกะป 14 12 

9  สาขาพระราม 2 30 13 

10  สาขานครสวรรค 12 9 

11  สาขาอดุรธานี 16 9 

12  สาขาแฟชั่นไอรแลนด 16 13 

13  สาขาเพชรเกษม 12 9 

14  สาขาหวัหนิ 8 10 

15  สาขาสมุย 8 7 

16  สาขาพษิณุโลก 8 6 

17  สาขาแจงวัฒนะ 14 9 

18  สาขาพทัยา (บลูโอ) 22 9 

19  สาขาชลบุรี 10 8 

20  สาขาลาดพราว 10 10 

21  สาขาปยะรมย 30 9 

22  สาขาทองหลอ (เจ อเวนิว) 8 11 

23  สาขาอยุธยา 10 10 

24  บูลโอ (สยามพารากอน) 38 16 

25  บลูโอ (เอสพละนาด) 22 21 
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เมเจอร โบวล จํานวนเลนโบวล่ิง จํานวนหองคาราโอเกะ 

26  บลูโอ (งามวงศวาน แคราย) 22 13 

27  สาขาเซ็นทรัลปนเกลา - 21 

28  สาขาฟวเจอรปารค รังสิต - 12 

29  สาขาสยามดิสคอฟเวอร่ี - 12 

รวมท้ังส้ิน 478 358 

หมายเหต ุ 

ปดปรับปรุงสาขา เสรีเซ็นเตอร จะทําการเปดใหบริการอกีคร้ัง ราวมีนาคม 2553 

ปดสาขาฉะเชงิเทรา และ ออมใหญ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 

 

4.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางตําแหนงสินคาและบริการ (Positioning) ให “เมเจอร โบวล ฮิต” เปนสุดยอดโบวลิ่ง

ท่ีมคีวามสมบูรณ ท้ังในเร่ืองการออกแบบและการใหบริการท่ีเขาถงึความตองการของผูมาใชบริการ ดวยวัตถปุระสงคของ

การดําเนินธุรกิจโบวลิ่งเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตรและเพิ่มความหลากหลายใหบริการภายในสาขาของเมเจอร ซีนี

เพล็กซ ทําใหกลยุทธการตลาดดานตางๆ ท่ีนํามาใช ลวนเปนกลยุทธการทําตลาดรวมและสอดคลองกับกลยุทธการตลาดของ

โรงภาพยนตร ประกอบดวยกลยุทธมาตรฐานสูง กลยุทธดานทําเลท่ีตั้งท่ีสมบูรณ กลยุทธการทําตลาดเชิงรุก และกลยุทธการ

สรางพันธมิตรธุรกิจ แมวาจะมีรายละเอียดตางกันบางเนื่องจากความตางในการดําเนินธุรกิจ 

เมเจอร โบวล ไดแนะนํา Brand ใหม ภายใตชื่อ บูลโอ ริทึม แอนด โบวล (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู

ตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน โดยวางตําแหนงของผลิตภัณฑใหแตกตางจากเมเจอรโบวล ซ่ึง  brand ใหมนี้จะ

เนนความเปน urban lifestyle และกลุมเปาหมายผูซึง่ชืน่ชอบการพบปะสังสรรค ในสถานท่ีทีม่บีรรยากาศหรู และการ

บริการเปนเสิศ โดย location ของ บลูโอ ริทึมแอนด โบลว ไดตั้งอยูกับหางใหญใจกลางเมือง ท่ีชั้น 5 สยามพารากอน ท่ีชั้น 

4 ดิ เอสพละนาด ท่ีชั้น 4 โครงการดิ อเวนวิ พทัยา  ท่ีสาขารัชโยธิน และลาสุดท่ีเอสพละนาด 2 สาขางามวงศวาน แคราย 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ฐานลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักของธุรกิจโบวลิ่ง เปนกลุมและชวงวัยเดียวกับลูกคาของธุรกิจโรงภาพยนตร ท่ี

นิยมและชืน่ชอบในความทันสมัยของสินคาและบริการ และมีพฤติกรรมการใชจายสินคาเพื่อความบันเทิงอยางสมํ่าเสมอ 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

1. ท่ีสาขาของเมเจอร โบวล ฮิต ท้ัง 24 สาขา และ บูลโอ ริทึมแอนด โบวล 5 สาขา 

2. ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ท่ีเขาถึงลูกคาโดยตรง 

4.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. ผูประกอบการ 

ในปจจุบันผูประกอบการสถานโบวลิง่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑ ลท่ีมสีาขามากกวา 5 สาขา มีเพยีง 2 ราย ซ่ึง

เมเจอรโบวล ฮิต จัดอยูในอันดับ 1 ของธุรกิจ  
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ชื่อผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนเลน 

เมเจอร โบวล ฮิต และ 

บลูโอ ริทึมแอนด โบวล 

29 478 

เอสเอฟ สไตรซ โบวล 8 208 

 ท่ีมา : บริษัทฯ , เว็บไซดของบริษัทฯ 

 

ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยธุรกิจโบวลิ่งมีขอจํากัดอยูหลายประการ ซ่ึงทําใหการเขามาของผูประกอบการรายใหมเปนไดคอนขาง

ยาก ตัวอยางขอจํากัดเชนขนาดพื้นท่ีใหบริการท่ีมีขนาดใหญ อีกท้ังถูกจํากัดดวยความกวางและความย าวของเลนโบวลิ่ง 

และเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนสูงในการกอสรางสถานท่ีและจัดซ้ืออุปกรณโบวลิ่ง เปนตน 

สําหรับแนวโนมการแขงขันในธุรกิจของกลุมผูประกอบการรูปแบบเดิม นาจะออกมาในลักษณะของการเรง

พฒันารูปแบบการใหบริการและอาจมีการแขงขันในดานราคาประกอบดวย ท้ังนี้ไมมีผลกระทบกับ “เมเจอร โบวล ฮิต” และ

“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล ”ดวยเหตุผลของรูปแบบ และกลุมลูกคาท่ีตางกัน เชน กลุมครอบครัว เปนตน โดยท่ี เมเจอร โบวล  

ฮิต สรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอืน่ๆ ดวยระบบ Automatic Ball Wall เพื่อตอบสนองครอบครัวท่ีพาลูกหรือ

เด็กเขามาใชบริการ  

4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.2.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ก. บริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโบวล่ิง  

อุปกรณโบวลิ่งท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ ใน

กรณีของ “เมเจอร โบวล  ฮิต” และ“บูลโอ ริทึมแอนดโบวล ” ใชอุปกรณโบวลิ่งท่ีทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผูนํา

อปุกรณโบวลิง่ระดับโลก โดยเปนการซ้ือตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

ข. อาหารและเครื่องด่ืม 

สําหรับสวนงานครัวดูแลดานอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นการจัดซ้ืออาหารสดจะเปนในลักษณะวันตอวันโดยการ

ประมูลเปรียบเทียบราคาแตละรายสวนเคร่ืองด่ืมจําพวกแอลกอฮอลนั้นสวนใหญจะเปนสินคาในกลุมสปอนเซอร

เปนหลักและมีสินคาจากรายอื่นเสริม การส่ังซ้ือจะพจิารณาจากความเหมาะสมของราคาเปนหลกัไมมรีายประจาํผูกขาด

ทําใหเกิดความคลองตวัในการจัดซ้ือสูง 

4.2.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -ไมมี- 

4.3 ธุรกิจบริการส่ือโฆษณา  

ภายใตการดําเนนิงานของ “บริษทั เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ” ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยมี

ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพื่อใหบริการส่ือโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ  พารากอน ซีนี

เพล็กซ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ และอีจีวี รวม 47 สาขา และรวมไปถงึในสวนของ เมเจอร โบว เมเจอร คาราโอเกะ บลโูอ 

ริทึมแอนดโบว และธุรกิจตางๆท่ี เมเจอร ซีนีเพล็กซ  กรุป ถือหุนอยู เชน แคลิฟอเนีย วาว เอ็กซพีเรียล และ  

สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมน รวมถงึการใหบริการทําโปรโมชัน่ภาพยนตรและใหบริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การโฆษณาในโรงภาพยนตรจัดเปนชองทางโฆษณาอีกชองทางหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ีนิยมของบริษัท

โฆษณาและบริษัทเจาของสินคา เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมลูกค าเปาหมายท่ีกาํหนดไดมากกวาการโฆษณาผานส่ือ

ประเภทอื่นอยางส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ หรือแผนปายโฆษณา ท่ีเปนการโฆษณาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแนวกวาง (Mass 

Advertising) ในป 2552 อตุสาหกรรมโฆษณามีมลูคารวมประมาณ 89,220 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.16 จากปท่ี

ผานมา ท้ังนี้ธุรกิจส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตรมีมูลคาประมาณรอยละ 6ของอุตสาหกรรมรวมกอนหักสวนลด เพิ่มข้ึนจากป

ท่ีแลว ท่ีมีมูลคาเพียงรอยละ 4.7 ของอตุสาหกรรมรวม ในขณะท่ี บริษทัฯ มีสวนแบงทางการตลาดของธรุกิจโรงภาพยนตร

อยูท่ีประมาณรอยละ 805

การใหบริการส่ือโฆษณาภายในโรงภาพยนตร  และภายในสาขาของโรงภาพยนตรเมเจอร  ซีนีเพล็กซ อยูภายใต

การดูแลและบริหารงานของเมเจอร ซีนแีอด  โดยเปนลกัษณะการจางบริหารและมีการแบงสวนรายรับคาโฆษณาระหวาง

เจาของโรงภาพยนตรและเมเจอร ซีนีแอด  

 โดยมีจํานวนผูเขามาใชบริการในศูนยการคา โรงภาพยนตร และ โบวลิ่ง ของบริษัทฯ  ในป 2552

ท่ีผานมา ท้ังส้ินกวา 30 ลานคน สงผลใหมีศักยภาพในการเติบโตและแขงขันสูง 

4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.3.1.1 บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดวยบริการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) 

2. โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall)  

3. โฆษณาบนปายโฆษณาพลกิได 3 หนา (Tri Vision) บนผนังหนาโรงภาพยนตร  

4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจําหนายบัตรชมภาพยนตร 

5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเคร่ืองด่ืม 

6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเคร่ืองด่ืม 

7. โฆษณากลางแจง (Billboard/Cut-out) 

จากจํานวนรูปแบบโฆษณาท้ังหมดดังกลาวขางตน ทําใหโฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) ใน 47 สาขา

รวม 354โรงภาพยนตร (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีเปนส่ือท่ีนิยมและมียอดเงิน

โฆษณาสูงสุด ในอุ ตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตรทีบ่ริษทัโฆษณาและบริษทัเจาของสินคาสนใจเลอืกและจดัสรร

งบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในส่ือยอดนิยมอยางส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุ ท้ังนี้เนื่องจากจุดเดน

ของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตรสามารถคาดการณจาํนวนของผูรบัส่ือโฆษณาหรือผูบริโภคไดคอนขางชัดเจน อีกท้ัง

สามารถส่ือไดตรงกับกลุมลูกคาท่ีตองการ  

4.3.1.2 การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Movie Promotion) 

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลกัษณะของบริการ 

1. การทํากิจกรรมรวมกับบริษทัหนงั (Movie Co-promotion) โดยมีบริษัทเจาของสินคาเขารวมเปนผูสนับสนุน

รายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรม  

2. การทําโปรโมชั่นภาพยนตร (Film Promotion) เปนการทําโปรโมชั่นนําเสนอภาพยนตรใหกับคายหนังอิสระ 
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4.3.1.3 การใหบริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เปนการใหบริการกับบริษัทเจาของสินคาทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุมเปาหมายท่ีกาํหนด โดยกิจกรรมทาง

ตลาดในแตละคร้ังจะจัดข้ึนภายในพื้นท่ีของสาขาโรงภาพยนตร 

4.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

ในการขายส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร กลยุทธการตลาดจะเนนการนําเสนอใหลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัท

เจาของสินคาเห็นวาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนแหลงชุมนุมของกลุมผูบริโภคท่ีมีรสนิยมการใชจายซ้ือสินคาเพื่อ

ความบันเทิงอยางไมจํากัด ฐานอายุคอนขางกวางตั้งแตวัยรุน วัยทํางานและกลุมท่ีมาเปนครอบครัว โดยกลุมท่ีมีความ

สมํ่าเสมอในการเขามาใชบริการจะเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน จากขอมูลรายไดโรงภาพยนตรและโบวลิ่งสามารถประเมินยอด

จํานวนผูท่ีเขามาใชบริการ (Visitor) ภายในสาขาท้ังส้ิน 47 สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ  อีจีวี พารากอน ซีนีเพล็กซ และ

เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ในป 2552 ไดวามีจาํนวนสูงถงึประมาณ 30 ลานคนตอป ในจํานวนนี้อาจมีความถี่ในการเขามาใช

บริการมากนอยตางกันในแตละสาขา ท้ังนี้จํานวนผูท่ีเขามาใชบริการแตละสาขาจะแปรผันตามจํานวนโรงภาพยนตร โบวลิ่ง 

และบริการอื่นๆ ในสาขา เชนท่ีสาขารัชโยธินจะมีจํานวนผูเขามาชมหนาแนนมากท่ีสุดประมาณ 2 ลานคนตอป โดยจาํนวน

ผูมาใชบริการจะหนาแนนในชวงวันศุกร เสาร อาทิตยและชวงปดภาคเรียน สําหรับป 2553 ดวยจํานวนสาขาท่ีเพิ่มข้ึนบริษัท

ประเมินวาจะมีจํานวนผูท่ีเขามาใชบริการภายในสาขาเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 30 ลานคนตอป 

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธ และกิจกรรมทางการต ลาด สามารถทําไดกับทุกพื้นท่ีสาขาของ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ และอีจีวีอันไดแกภายในและภายนอกโรงภาพยนตร บริเวณลานโบวลิ่ง หองคาราโอเกะ พื้นท่ีสวนกลางในสาขา 

รวมท้ังลานภายนอกอาคาร  

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

แบงออกได 2 ประเภทคือลกูคาบริษทัโฆษณา (Media Agency) และลกูคาทางตรง (Direct Client) คือบริษัท

เจาของสินคา ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

สําหรับลกูคาบริษทัโฆษณา การเขาถึงลูกคาบริษัทใชวิธี Direct Approach 

4.3.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มลูคาตลาดและสวนแบงตลาด 

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคาใชจายโฆษณาผานส่ือโรงภาพยนตรในป 2552 

มีมลูคารวมประมาณ 5,062 ลานบาท ซ่ึงเปนมูลคากอนหักสวนลดใหกับลูกคา คิดเปน 5.7% ของมูลคาอตุสาหกรรม

โฆษณาท้ังหมด และมีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ  และอีจีวี มีสวนแบงตลาดมากท่ีสดุคือ

ประมาณรอยละ 806
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 ซ่ึงสะทอนถึงความนิยมของบริษัทโฆษณาในโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ และอีจีวีในดานโอกาส

การเขาถงึกลุมผูชมสูงสุดโดยเปรียบเทียบ  
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ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยงบประมาณซ้ือส่ือโฆษณาของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาท่ีมีคอนขางจํากัดในแตละป ทําให

การจัดสรรงบโฆษณาแตละประเภทตองมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาเปนหลักสําคัญ ทําใหแนวโนมการ

แขงขัน นาจะออกมาในรูปของแตละคายโรงภาพยนตรหันมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตรใหมีคว ามทันสมัยเพื่อ

เพิ่มความนิยม  แตท้ังนี้เมเจอร ซีนีเพล็กซไดกาวรุดหนาอยางโดดเดน และเหนือคูแขงในธุรกิจโรงภาพยนตร เนื่องจาก

เมเจอร ซีนีเพล็กซ เปน Entertainment Complex และมีบริการท่ีมากกวาโรงภาพยนตร มีสินคาและบริการเพื่อความบันเทิง

หลากหลายชนิด พ รอมใหบริการแกลกูคาท่ีเขามาใชบริการในสาขา และมีพืน้ท่ีภายในสาขาท่ีสามารถจดักิจกรรมทางการ

ตลาดได ทําใหโอกาสในการสรางและขยายฐานลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ มีลักษณะท่ีแนนอนและตอเนื่องดวยนโยบาย

การพฒันาท่ีไมหยุดนิง่ท้ังการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการท่ีสมํ่าเสมอโดยคํานงึถงึความตองการและรสนยิมของลกูคา

เปนหลัก ทําใหโอกาสในการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เหนือกวาคูแขงโดยเปรียบเทียบ 

4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.3.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

เปนการใชทรัพยากรเฉพาะท่ีมีอยูในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  เพื่อจัดกิจกรรมสรางรายไดเขาบริษัทฯ  เชน โรง

ภาพยนตร โบวลิ่ง พื้นท่ีภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ รวมท้ังระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 

4.3.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-ไมมี- 

4.4 ธุรกิจใหบริการพื้นท่ีเชา (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบริการพื้นท่ีเชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเกิดข้ึนและขยายตัวควบคูไปกับการเปดสาขา

ใหมโดยการใหบริการพืน้ท่ีเชามีเปาหมายเพือ่สรางความหลากหลายใหกบับริการภายในสาขา โดยการคัดเลอืกประเภท

รานคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชจายของลูกคาท่ีเขามาใชบริการเปนสําคัญ  

4.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.4.1.1 พื้นท่ีใหเชา  

ในปจจุบันกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนเจาของ และบริหารพื้นท่ีเชาใน 20 สาขา ไมรวมท่ีสาขาปนเกลา โดยพื้นท่ี

สวนใหญภายในสาขาจะถูกจัดสรรใชไปเพื่อกิจการภายในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยพื้นท่ีใหบริการของโรง

ภาพยนตรและโบวลิ่ง สวนท่ีเหลือจะเปนพื้นท่ีสวนกลาง และพื้นท่ีใหเชาเปนรานคาท่ัวไป รายละเอียดพื้นท่ีใหเชาในแตละ

สาขาเปนดังนี้ 

เมเจอร ซีนเีพล็กซ 

จํานวนหอง

รานคา 

พ้ืนท่ีใหเชา 

(ตรม.) 

Occupancy 

Rate (%) สิทธิการเชา 

1. สาขาสุขมุวิท 43 6,625 98 เจาของ 

2. สาขารัชโยธนิ* 9 1,921 100 เจาของ 

3. สาขารามคําแหง 5 444 89 ใหเชาชวง 

4. สาขาเชยีงใหม 2 116 100 ใหเชาชวง 

5. สาขารังสิต* 10 1,564 100 เจาของ 

6. สาขาบางกะป 1 135 100 ใหเชาชวง 
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7. สาขาพระราม 2 3 466 100 ใหเชาชวง 

8. สาขานครสวรรค 2 190 100 ใหเชาชวง 

9. สาขาอดุรธานี 1 351 100 ใหเชาชวง 

10. สาขาสมุย 4 436 100 ใหเชาชวง 

11. สาขาสยามพารากอน 2 155 100 ใหเชาชวง 

12. สาขาสําโรง 5 2,050 55 ใหเชาชวง 

13. สาขาพิษณุโลก 1 186 100 ใหเชาชวง 

14. สาขาชลบุรี 1 115 0 ใหเชาชวง 

15. สาขาทองหลอ 1 335 100 ใหเชาชวง 

17. สาขางามวงศวาน แคราย 44 11,330  77  เจาของ 

18. สาขาซูซูกิ อเวนิว 1 184  100  ใหเชาชวง 

19. สาขาธญับุรี 0 106  0  ใหเชาชวง 

20. สาขาโลตสั นวนคร 1 99  100  ใหเชาชวง 

รวม 136 26,808 85   

 

*  เฉพาะพื้นท่ีภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา ซ่ึงมิไดโอนไปท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนี

เพล็กซ ไลฟสไตล 

พ้ืนท่ีเชาภายใตการบริหาร

ของ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนี

เพล็กซ ไลฟสไตล จํานวนหองรานคา พ้ืนท่ีใหเชา* (ตรม.) Occupancy Rate (%) 

1.  สาขารัชโยธนิ 53 5,227 97 

2.  สาขารังสิต 24 2,269 98 

3. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี

เรียนซ 

1 3,005 100 

รวม 78 10,501 98 
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นอกจากนี้ในสวนพื้นท่ีใหเชาของ บมจ . อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  มีจํานวน 5สาขา โดยมี รายละเอียดพื้นท่ีใหเชาในแตละ

สาขาเปนดังนี้ 

อีจวี ีเอ็นเตอรเทนเมนท จํานวนหองรานคา 

พ้ืนท่ีใหเชา (ตรม.) Occupancy rate (%) 

  1. สาขาเมโทรโพลสิ 16 14,416 90 

2. สาขารังสิต 6 447 100 

3. สาขาออมใหญ 5 1,878 100 

4. สาขาลาดพราว 2 362 0* 

5. สาขาซีคอนสแควร 1 95 100 

รวม 30 17,198 97 

* สาขาลาดพราว ไดรับเปนรายได non-leasing income โดยเฉลีย่ 11,000 บาทตอเดือน 

4.4.1.2 รูปแบบสัญญาเชา 

พื้นท่ีใหเชาเปดเปนรานคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ลกัษณะคือรานคาเชาท่ีทาํสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 3 ป 

และรานคาเชาท่ีทําสัญญาเชาระยะส้ันไมเกิน 3 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.67 และ 81.33 ตามลําดับ จากจํานวนพื้นท่ี 

44,007 ตารางเมตร รานคาท้ังหมด 166 ราน ไมรวมรานคาท่ีอยูภายใตการบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

4.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค 

เปนบริการเสริมท่ีควบคูไปกับการใหเชาพืน้ท่ี โดยบริการจะครอบคลมุงานบริการหลกัๆ เชนการใหบริการแสงไฟ 

ไอเย็น และบริการพื้นท่ีสวนกลางเชน ลิฟทโดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบปองกันอัคคีภัย บริการทําความสะอาด บริการ

รักษาความปลอดภยั และการใหบริการท่ีจอดรถภายในสาขา 

4.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.4.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

เนื่องจากลักษณะเดนของพื้นท่ีใหเชาอยูในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนกลยุทธการขายในตัวท่ีทําใหการขาย

พื้นท่ีเปนไปอยางราบร่ืนตลอดมาในทุกสาขา ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมลูกคาและจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการภายในสาขาเปน

ประเด็นพิจารณาหลักท่ีเจาของรานคาเลือกท่ีจะเปดสาขาตามสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ลูกคาท่ีเชาพื้นท่ีภายในสาขา จะตองเปนรานคาระดับแนวหนาท่ีไดรับกา รพจิารณาวามีสนิคาและบริการท่ีมี

เอกลักษณและโดดเดนในประเภทนั้นๆ  อีกท้ังมีรูปแบบการตกแตงรานคาท่ีสอดคลองกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร ซีนี

เพล็กซท่ีวางแนวไว โดยรานคาสวนใหญเปนพันธมิตรท่ีมีความสัมพันธกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ตอเนื่องมาตั้งแตสาข าแรก

ท่ีสุขุมวิท และดวยความสัมพันธอันดีทําใหการใหเชาพื้นท่ีสําหรับสาขาใหมท่ีจะเกิดข้ึนเปนไปอยางราบร่ืน ประกอบกับพื้นท่ี

ของเมจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีมากเหมือนพลาซ าอืน่ๆ ดวยการรักษาภาพลกัษณของ เมเจอร  ซีนีเพล็กซ ท่ีไมมุงหวังทําธุรกิจ

ดานการพัฒนาอสังหา ริมทรัพย แตเปนการรักษาสมดุลการใชพื้นท่ีเพื่อใหเกิดความคุมคาของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของ



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 
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สินคา จงึสามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ไดเกือบท้ังหมดทุกสาขา เนือ่งจากเปนลกูคารายเดิมท่ีขยายสาขาไปพรอม

กับโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เชน รานเค เอฟ ซี  รานเอ็ม เค สุก้ี รานแมคโดนัล รานแบลค แคนยอน และราน

หนังสือดอกหญา เปนตน  

ค. ชองทางการจําหนาย 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดําเนินการใหเชาพื้นท่ีโดยผานทีมงานขายพื้นท่ี เขาเสนอรูปแบบ และจุดเดนของ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ  โดยมีจํานวนลูกคาและฐานลูกคาท่ีเข ามาใชบริการภายในสาขาเปนจดุขายสําคัญ ประกอบกับภาพลกัษณท่ีโดด

เดนตรงเปาหมายกลุมผูมาใชบริการภายในอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ  ซ่ึงเปนอีกทางเลือกของเจาของกิจการในการลงทุน 

4.4.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ดวยความแตกตางจากคูแขงในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ดวยประสบการณการเปดสาขาท่ีผานมา  แมวาจะมีบางสาขาท่ีตั้งอยูใกลกับศูนยการคาและบางสาขาตั้งอยูในศูนยการคา 

ลูกคาพื้นท่ีเชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังคงใหความเชื่อม่ันท่ีจะเปดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหมของเมเจ อร ซีนี

เพล็กซ โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นท่ีภายในศูนยการคาตางๆ ในวันนี้ยังขาดแคลนและมีจํานวนไมเพียงพอ ดังนั้นจึงเร่ิมเกิดการ

ลงทุนศูนยการคาใหมข้ึนในเขตพื้นท่ีตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

4.4.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -ไมมี- 

 

4.5 ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร 

ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตรถือเปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีสงเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ไดเขารวม

ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ภายใตบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด  

3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ธุรกิจการจัดจําหนา ยภาพยนตรสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือการนําเขาภาพยนตรเพื่อจัดจําหนายภายในโรง

ภาพยนตร และการจัดจําหนายภาพยนตรในตลาดโฮมวีดีโอ ไดแก วีซีดี และดีวีดี โดยเขาซ้ือลิขสิทธิ์ในการจัดจําหนาย

ภาพยนตรจากผูผลิตภาพยนตร และทําการโฆษณาประชาสัมพันธควบคูกันไป 

3.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

อุตสาหกรรมการจัดจําหนายภาพยนตรในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยแนวโนมของเคร่ือง

เลนวีซีดี และดีวีดีมีราคาท่ีถูกลง ทําใหผูบริโภคมีกําลังในการซ้ือมากย่ิงข้ึน และจากภาพยนตรใหมท่ีออกสูตลาดมีจํานวน

มากข้ึนทุกป ประกอบกับโรงภาพยนตรในปจจุบันมีจํานวนจํากัดดวยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาหตอป ทําใหบริษัท

จัดจําหนายภาพยนตรมีการแขงขันกันสูง ไมวาจะเปนการคัดเลือกภาพยนตรท่ีนาสนใจและมีแนวโนมท่ีจะไดรับความนิยม

เม่ือเขาฉายในโรงภาพยนตร ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพือ่กระตุน

ใหลูกคาหันมาสนใจสะสมภาพยนตรมากย่ิงข้ึน 

ในปจจุบันบริษัทท่ีทําธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรมีอยู 9 รายหลกัคือ 

1. บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

2. บริษทั แมงปอง จาํกัด (มหาชน) 

3. บริษทั แปซิฟค มารเก็ตติง้ แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

4. บริษัท ไรทพิคเจอร จํากัด 
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5. บริษัท ไรท บียอน จํากัด 

6. บริษทั แคทาลสิท อลัลาย แอนด ประเทศไทย จาํกัด 

7. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

8. บริษทั เจ-บ๊ิคส ฟลม จาํกัด 

9. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 

ผลกระทบทางดานการละเมิดลขิสิทธิ์ ภาพยนตรยังคงเปนปญหาท่ีมีมาอยางตอเนื่องในปจจุบัน เนื่องจากมีการ

ลกัลอบวางจาํหนายอยางแพรหลาย และราคาต่าํกวาราคาขายของภาพยนตรลขิสิทธิม์าก ซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบาย

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อยางเครงครัดมากย่ิงข้ึน  ดังนั้นในสวนของบริษัทจัดจําหนายภาพยน ตรจึงพยายามคัดเลือก

สินคาท่ีมีคุณภาพและตรงกับความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด   

3.5.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-ไมมี- 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)              6. การวิจัยและพัฒนา 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

6. การวิจัยและพัฒนา 

 

“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)          5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

5.1 สิทธิการเชาท่ีดิน 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

สุขมุวิท เชาระยะเวลา 28 ป ส้ินสุดป 

2567 

 

 

 

เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2567 

-ไมมี-  

 

 

 

 

14.25 

 

โอนสิทธิการเชาท่ีดินเพื่อเปนหลักประกัน

วงเงินกูของบ ริษทั เมเจอร พรอพเพอรตี้  

จํากัด  และบริษทั  ซ่ึงปจจุบันบริษัท ได

ชําระเงินกูครบท้ังจํานวนแลว อยางไรก็

ตามบริษัทยังมิไดดําเนินการไถถอน

หลักประกันจากสถาบันการเงิน 

 

  

5.2 อาคาร 

สาขา ผูถือกรรมสิทธ ิ
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

สุขมุวิท เมเจอร พรอพเพอรตี ้ 178.10 เปนหลักประกันรวมกับสิทธิการเชาท่ีดิน

ตาม (5.1) 

รัชโยธิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

-ไมมี- -ไมมี- 

รังสิต กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

-ไมมี- -ไมมี- 

  

5.3 สิทธกิารเชาพ้ืนท่ีในอาคาร 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

รามคําแหง เชาพื้นท่ีระยะเวลา 17 ป 9 เดือน 

ส้ินสุดป 2560 

-ไมมี- -ไมมี- 

เชียงใหม เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุด 8  

มีนาคม 2554 

-ไมมี- เปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

ปนเกลา 

 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2560 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 

2573 

-ไมมี- 

 

56.32 

-ไมมี- 

 

-ไมมี- 

พระราม 3 เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 

2555 

-ไมมี- เปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท  

บางนา เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 

2555 (โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 

2556 (โบวลิ่ง) 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

บางกะป เชาพื้นท่ีระยะเวลา 24 ป ส้ินสุดป 

2568(โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 21 ป ส้ินสุดป 

2565 (โบวลิ่ง) 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

เสรีเซ็นเตอร เชาพื้นท่ีระยะเวลา 21 ป ส้ินสุดป 

2556 

-ไมมี- -ไมมี- 

พระราม 2 เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 

2555 

-ไมมี- -ไมมี- 

นครสวรรค เชาพื้นท่ีระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 

2556 

-ไมมี- -ไมมี- 

อุดรธานี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2561 (โรงภาพยนตร) 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2561 (โบวลิ่ง) 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

-ไมมี- 

 

-ไมม-ี 

นนทบุรี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2561 

-ไมมี- -ไมมี- 

ฉะเชงิเทรา เชาพื้นท่ีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป  

2571 

7.76 -ไมม-ี 

ทองหลอ 
เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2567 
-ไมม-ี -ไมม-ี 

เมโทรโพลสิ เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ปส้ินสุดป  

2565  

122.50 -ไมม-ี 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

อุบลราชธานี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2568 

7.54 -ไมมี- 

สยาม 

พารากอน 

เชาพื้นท่ีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 

2574  

265.85 โอนสิทธิการเชาท่ีดินเพื่อเปน

หลกัประกันวงเงินสินเชื่อของบริษทั กับ

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หัวหิน เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2564 

-ไมมี- -ไมมี- 

สมุย เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2564 

-ไมมี- -ไมมี- 

แจงวัฒนะ เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2564  

-ไมมี- -ไมมี- 

พิษณุโลก เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2564              

-ไมมี- -ไมมี- 

เอสพละนาด เชาพื้นท่ีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 

2574  

102.95 -ไมมี- 

พัทยา เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2570 

-ไมมี- -ไมมี- 

ชลบุรี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2570  

-ไมมี- -ไมมี- 

กระบ่ี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566              

-ไมมี- -ไมมี- 

ศาลายา เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566  

-ไมมี- -ไมมี- 

อยุธยา เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2571              

-ไมมี- -ไมมี- 

เพชรบูรณ เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566 

-ไมมี- -ไมมี- 

บ๊ิกซี นวนคร เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2571 

-ไมมี- -ไมมี- 

โลตัส นวนคร เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566 

-ไมมี- -ไมมี- 

ธัญบุรี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 

2571 

-ไมมี- -ไมมี- 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

ราชบุรี เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566 

-ไมมี- -ไมมี- 

ศรีนครินทร เชาพื้นท่ีระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 

2566 

-ไมมี- -ไมมี- 

สํานกังานใหญ เชาพื้นท่ีระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดป 

2581 

32.19 -ไมมี- 

 

5.4 อุปกรณ 

5.4.1 อุปกรณในโรงภาพยนตร  

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตรประกอบดวย โครงสรางของโรงภาพยนตร งานตกแตง งาน

เกาอี้ งานสเตเดียมยกระดับพื้น งาน ระบบเสียง เคร่ืองฉาย งานโครงจอ และอปุกรณเคร่ืองใชในโรงภาพยนตร มีมลูคาตาม

บัญช ีณ 31 ธันวาคม 2552 รวมจํานวนท้ังส้ิน 2,648.24 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธ ิ ภาระผูกพัน 

สุขมุวิท เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

รัชโยธิน เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

รามคําแหง เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

เชยีงใหม เจาของ / เชียงใหม ซีนีเพล็กซ -ไมมี- 

ปนเกลา เชาระยะยาว / ผูใหเชา -ไมมี- 

พระราม 3 เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

บางนา เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

บางกะป เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

เสรีเซ็นเตอร เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

พระราม 2 เจาของ/ บริษทัฯ  -ไมม-ี 

นครสวรรค เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

อุดรธานี เจาของ/อดุรไฟวสตาร -ไมม-ี 

นนทบุรี เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

ฉะเชงิเทรา เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

บางแค เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมม-ี 

ซีคอน เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธ/ิผูถือกรรมสิทธ ิ ภาระผูกพัน 

ลาดพราว เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

เมโทรโพลสิ เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

ปนเกลา เจาของ/ อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมมี- 

แกรนด อีจีวี เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิชั่น -ไมมี- 

สําโรง เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิชั่น -ไมมี- 

ศรีราชา เจาของ/อีจีวี เอ็กซิบิชั่น -ไมมี- 

โคราช เจาของ/อีจีวี ไฟวสตาร -ไมมี- 

แฟชั่น ไอสแลนด เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

ออมใหญ เจาของ / อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท -ไมม-ี 

อุบลราชธานี เชาระยะยาว / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

เพชรเกษม เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

สยามพารากอน เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

หัวหิน เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

สมุย เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

พิษณุโลก เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

แจงวัฒนะ เจาของ / บริษทัฯ   -ไมมี- 

เอสพละนาด เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

พทัยา เจาของ / บริษทัฯ   -ไมมี- 

ชลบุรี เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

กระบ่ี เจาของ / บริษทัฯ   -ไมมี- 

ศาลายา 
เจาของ / บริษทัฯ  

(เปดบริการ 25 ม.ค. 2551) 
-ไมมี- 

อยุธยา 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 28 ก.พ. 2551) 
-ไมมี- 

เพชรบูรณ 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 25 เม.ย. 2551) 
-ไมมี- 

บ๊ิกซี นวนคร 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 04 ส.ค. 2551) 
-ไมมี- 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธ/ิผูถือกรรมสิทธ ิ ภาระผูกพัน 

โลตัส นวนคร 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 11 ก.ย. 2551) 
-ไมมี- 

ธัญบุรี 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 08 ส.ค. 2551) 
-ไมมี- 

ราชบุรี 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 30 ก.ย. 2551) 
-ไมมี- 

ศรีนครินทร 
เจาของ / บริษทัฯ   

(เปดบริการ 28 พ.ย. 2551) 
-ไมมี- 

 

5.4.2 อุปกรณโบวล่ิง 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานกิจการโบวลิ่งประกอบดวย อุปกรณโบวลิ่ง และเคร่ืองตกแตง มีมูลคาตามบัญชี ณ 

31 ธนัวาคม 2552 รวมจาํนวน 672.78 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธ/ิผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สุขมุวิท เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

รัชโยธิน เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

รังสิต เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

เสรีเซ็นเตอร เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

พระราม 2 เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

พระราม 3 เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

นครสวรรค เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

อุดรธานี เจาของ / บริษทัฯ  -ไมมี- 

แฟชั่น ไอสแลนด เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมม-ี 

ออมใหญ เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมม-ี 

เพชรเกษม เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมม-ี 

สยามพารากอน เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

หัวหิน เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

สมุย เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมมี- 

พิษณุโลก เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป  -ไมม-ี 

แจงวัฒนะ เจาของ /เมเจอร โบวล กรุป -ไมม-ี 

เอสพละนาด เจาของ /บริษทัฯ  -ไมม-ี 

สําโรง เจาของ / อีจีวี เอ็กซิบิชั่น -ไมม-ี 

ลาดพราว เจาของ / เมเจอร โบวล กรุป -ไมม-ี 

พัทยา เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธ/ิผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

ชลบุรี เจาของ / บริษทัฯ  -ไมม-ี 

อยุธยา 
เจาของ / บริษทัฯ  

(เปดบริการ 28 ก.พ. 2551) 
-ไมม-ี 

               

5.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถงึ งานระบบลฟิท บั นไดเลื่อน และอาคารท่ีจอดรถดวย มีมูลคาตาม บัญช ีณ  

31 ธนัวามคม 2552 รวมจาํนวน 5.75  ลานบาท โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

สุขมุวิท เจาของ / เมเจอร เซอรวิส -ไมมี- 

  

สรปุสาระสําคญัของสัญญา 

   สาระสําคัญของสัญญาเชาท่ีดิน 

สาขาสุขมุวิท 

ฉบับท่ี 1   

ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ

, นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภัทร โพธิรัตนังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ, 

และนางกัณณิกา วิโรจนวัธน   

ผูเชา : เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ 

วันท่ีทาํสัญญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจากวันท่ี 5 มิถุนายน 2539 

รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นท่ี 1-0-76 ไร 

หมายเหตุ : ส่ิงปลกูสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิแ์กผูใหเชาเม่ือสัญญานี้เลิกกันไปไมวา

ดวยเหตใุดก็ตาม 

ฉบับท่ี 2   

ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล (ผูทรงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,  

นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภัทร โพธิรัตนัง

กูร, นางกัณณิกา วิโรจนวัธน และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ   

ผูเชา : เมเจอร  พรอพเพอรตี ้

วันท่ีทาํสัญญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจากวันท่ี 5 มิถุนายน 2539 

รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นท่ี 1-1-83 ไร 

หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูใหเชาเม่ือสัญญานี้เลิกกันไปไมวา

ดวยเหตใุด 
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สาขารัชโยธนิ (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ผูเชา : บริษทัฯ  

วันท่ีทาํสัญญา :  26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคําม่ันตอสัญญาอีก 30 ป 

เนื้อท่ี : 10,969.84 ตรม. 

สาขารัชโยธนิ (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ผูเชา :  บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 

วันท่ีทาํสัญญา :  26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคําม่ันตอสัญญาอีก 30 ป 

เนื้อท่ี : 4,651.61 ตรม. 

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

ผูเชา : บริษทัฯ  

วันท่ีทาํสัญญา : 26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคําม่ันตอสัญญาตออีก 30 ป 

เนื้อท่ี : 8,476.89 ตรม. 

สาขารังสิต (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

ผูเชา : บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 

วันท่ีทาํสัญญา : 26 มิถุนายน  2550 

ระยะเวลาสัญญาเชา : 30 ป และมีคําม่ันตอสัญญาตออีก 30 ป 

เนื้อท่ี : 3,921.83 ตรม. 

สาขารามคําแหง 

ผูใหเชา : บริษัท เดอะมอลล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  

ผูเชา  บริษทัฯ  

วันท่ีเร่ิมสัญญา : 1 ธันวาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 2 ของอาคารเดอะ มอลล 4 รามคําแหง  

เลขท่ี 1911 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

เนื้อท่ี : 7,852 ตรม. 

ระยะเวลาสัญญาเชา  17.9 ป 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดเขาเปนผูเชาพื้นท่ีแทนเมเจอร ซีนีมา ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2545 
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สาขาเชยีงใหม 
ผูใหเชา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด  

ผูเชา : บจ. เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 

วันท่ีเร่ิมสัญญา : 9 มีนาคม 2544 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  

เนื้อท่ี : 5,180 ตรม. 

ระยะเวลาสัญญาเชา  10 ป 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 

สาขาปนเกลา 

ผูใหเชา : หจก. เวล เอนเตอรเทนเมนท (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดาคุณ

วิชา  พูลวรลักษณซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทฯ  ท้ังนี้คุณจําเริญ ไมมีสวนได

เสียในบริษทัฯ ) 

ผูเชา : บริษทัฯ  

วันท่ีเร่ิมสัญญา : 1 กุมภาพันธ 2545 

ท่ีตั้ง : บริเวณชั้นท่ี 2,3,4 อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาปนเกลา  

ตั้งอยูเลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กทม.  

เนื้อท่ี : 7,000 ตรม. 

ระยะเวลาสัญญาเชา  15 ป 

สาขาปนเกลา ฉบับท่ี 1 

ผูใหเชา : บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดา

คุณวิชา พูลวรลักษณซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทฯ  ท้ังนี้คุณจําเริญ ไมมี

สวนไดเสียในบริษัทฯ ) 

ผูเชา : บริษทัฯ  

รายละเอียดทรัพยสินท่ีเชา : อุปกรณท้ังหมดในโรงภาพยนตร จํานวน 8 โรง  

วันท่ีเร่ิมสัญญา : 28 มกราคม 2545 

ระยะเวลา : 15 ปนับจาก 1 กุมภาพันธ 2545 

ฉบับท่ี 2 

ผูใหเชา : บริษัท เพชรปนเกลา จํากัด (ถือหุนโดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ 

มารดา คุณวิชา พลูวรลกัษณซึง่เปนผูบริหารของบริษทัท้ังนีค้ณุสมเวียง 

ไมมีสวนไดเสียในบริษัทฯ ) 

ผูเชา : บริษทัฯ  

ท่ีตั้ง : ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กทม. 

เนื้อท่ี : 5,000 ตรม.  

วันท่ีเร่ิมสัญญา : 1 มกราคม 2548 

ระยะเวลา : 25 ป นบัจาก จากวันใหเปดบริการ 
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สาขาพระราม 3  (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

ผูเชา  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป / 1 พฤษภาคม 2545

ท่ีตั้ง 

   

: ชั้น 7-8 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 

เนื้อท่ี : 6,530 ตร.ม. 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปภายใต           

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 

สาขาพระราม 3  (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : กองทุนรวมธรุกิจไทย 1  

ผูเชา  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป/29 พฤษภาคม 2546 

ท่ีตั้ง : ชั้น 7 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 

เนื้อท่ี : 2,584.18 ตร.ม. 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 
สาขาบางนา (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : บริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด  

ผูเชา  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป / 27 กรกฎาคม  2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 6 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา  

เนื้อท่ี : 6,000 ตรม. 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 

สาขาบางนา (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ จาํกัด  

ผูเชา  บจ.เมเจอร โบว กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป / 25 ธนัวาคม 2547 

ท่ีตั้ง : ชั้น 6 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา  

เนื้อท่ี : 2,181.41 ตรม. 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปภายใต           

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 
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สาขาบางกะป (โรงภาพยนตร) 
ผูใหเชา : บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด  

ผูเชา  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 24 ป / 4 ตลุาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารเทสโก โลตสั สาขาบางกะป  

เนื้อท่ี : 6,685 ตรม. 

สาขาบางกะป (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด  

ผูเชา : บจ.เมเจอร โบว กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 21 ป / 15 ตลุาคม 2547 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารเทสโก โลตสั  

เนื้อท่ี : 1,920.45 ตรม. 

สาขาเสรีเซ็นเตอร 

ผูใหเชา : บริษัท เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท จํากัด 

ผูเชา – ธุรกิจโร

ภาพยนตร 

ผูเชา – ธุรกิจโบวลิ่งผูเชา 

 บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

บจก.เมเจอร โบวล กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 21 ป / 7 พฤศจิกายน 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร  

เนื้อท่ี : 6,000 ตรม. 

สาขาพระราม 2 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป / 5 ธนัวาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  

เนื้อท่ี : 5,651.83 ตรม. 

หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใต          

ขอตกลงและเง่ือนไขเดิม 
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สาขาพระราม 2 (โบวลิ่ง) 

 

 

สาขานครสวรรค   

ผูใหเชา : บจก. นิภาพรพัฒน 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป / 1 กรกฎาคม 2546 

ท่ีตั้ง : อาคารวิถีเทพ พลาซา 

เนื้อท่ี : 6,952 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : เม่ือครบ 10 ป ตอสัญญาไดอีก 5 ปโดยตองมี หนังสือแจงตออายุสัญญาไม

นอยกวา 3 เดือนกอนสัญญาจะครบกําหนด 

สาขาอดุรธานี (โรงภาพยนตร) 

ผูใหเชา : บจก. เจริญศรีอาเขต 

ผูเชา : บจก.อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป / 19 ธนัวาคม 2546 

ท่ีตั้ง : ชั้น 5 อาคารเจริญศรี อาเขต 

เนื้อท่ี : 8,808 ตารางเมตร 

สาขาอดุรธานี (โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา : บจก. เจริญศรีอาเขต 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป / 1 ตุลาคม 2547 

ท่ีตั้ง : ชั้น 5 อาคารเจริญศรี อาเขต 

เนื้อท่ี : 2,550 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

ผูใหเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป/ เร่ิม 11 ธนัวาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เลขท่ี 128 หมู6 ถ.

พระรามท่ี2  

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เนื้อท่ี : 2,893.32 ตารางเมตร  

หมายเหตุ : เม่ือครบ 10 ป ตอสัญญาไดอีก 5 ปโดยตองมี หนังสือแจงตออายุสัญญา              

ไมนอยกวา 3 เดือนกอนสัญญาจะครบกําหนด 
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สาขานนทบุรี 

ผูใหเชา : บจก.กรุงสยามเซ็นเตอรววิ 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป / 14 สิงหาคม 2546 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4, 6 อาคารริเวอร พลาซา 

เนื้อท่ี : 8,927 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 6 เดือน   

กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา โดยผูใหเชาจะมีการตออายุสัญญาเชา         

ออกไปอีก 5 ป 

สาขาฉะเชงิเทรา 

ผูใหเชา : บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 25 ป / 10 มิถุนายน 2547 

ท่ีตั้ง : 9/2 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา 

เนื้อท่ี : 6,325  ตารางเมตร 

สาขาทองหลอ 

ผูใหเชา : บจก.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท 

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป / 1  กันยายน 2547 

ท่ีตั้ง : 323 ซ.สุขมุวิท 55 (ทองหลอ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 

เนื้อท่ี : 834 ตารางเมตร 

สาขาบางแค 

ผูใหเชา : บจ. วัฒนาวนา 

ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 27 ป / 31 พฤษภาคม 2537 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4 ฟวเจอรพารค บางแค 

เนื้อท่ี : 5,009 ตารางเมตร 

สาขาซีคอน 

ผูใหเชา : บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท 

ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 30 ป /  7 กันยายน 2537 

ท่ีตั้ง : ชั้น 4  ซีคอนสแควร  ศรีนครินทร 

เนื้อท่ี : 8,600 ตารางเมตร 
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สาขารังสิต 

ผูใหเชา : บจ. รังสิตพลาซา 

ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 27 ป /  1 มิถุนายน 2538 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 ฟวเจอรพารค รังสิต 

เนื้อท่ี : 7,391.99  ตารางเมตร 

สาขา ลาดพราว 

ผูใหเชา : บจ. ลาดพราว พลาซา 

ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 3 ป /  1  มกราคม 2549  

ท่ีตั้ง : ชั้น 6-7 อิมพีเรียลเวิลด  ลาดพราว 

เนื้อท่ี : 4,400 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ผูเชาสามารถตออายุสัญญาไดทุก 3 ป 

สาขาปนเกลา 

ผูใหเชา : บจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

ผูเชา : บจ. เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 3 ป /  1 กันยายน 2548 

ท่ีตั้ง : ชั้น 5  เซ็นทรัล ปนเกลา 

เนื้อท่ี : 6,618.20  ตารางเมตร 

หมายเหตุ : - ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอกี 3 ป โดยจะมี       

การพิจารณาเง่ือนไขใหมอีกคร้ัง 

สาขาสําโรง 

ผูใหเชา : บจ. อิมพีเรียล พลาซา 

ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  9 พฤษภาคม 2548 

ท่ีตั้ง : ชั้น 5 อิมพีเรียล สําโรง 

เนื้อท่ี : ประมาณ 9,999  ตารางเมตร 

หมายเหตุ : - ป 2550 ปรับปรุงพื้นท่ีและขยายพื้นท่ีในการใหบริการเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูมาใชบริการมากข้ึน จาก 1,857 ตารางเมตร เปน 9,999             

ตารางเมตร 

สาขาศรีราชา 

ผูใหเชา : บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสัน 

ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 17 ป 5 เดือน /  20 มีนาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 แปซิฟค พารค 

เนื้อท่ี : 2,586.88  ตารางเมตร 
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สาขาโคราช 

ผูใหเชา : บจ.ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ 

ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 25 ป /  11 สิงหาคม  2543 

ท่ีตั้ง : ชั้น 3 เดอะมอลล นครราชสีมา 

เนื้อท่ี : 5,000  ตารางเมตร 

 สาขาเมโทรโพลสิ 

ผูใหเชา : บจ.ราชดําริ พลาซา 

ผูเชา : บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  26 ธนัวาคม 2545 

ท่ีตั้ง : ชั้น 5 บ๊ิกซี ราชดําริ 

เนื้อท่ี : 18,500  ตารางเมตร 

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด  (โรงภาพยนตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

สาขาออมใหญ (โรงภาพยนตร) 

  

 

 

 

 

 

 

ผูใหเชา : บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท  

ผูเชา : บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการโรงภาพยนตร (เปด 4 เมษายน 

2548) 

ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมูท่ี 7 ถ.รามอนิทรา แขวง/เขตคันนายาว  

กรุงเทพมหานคร 

เนื้อท่ี : ประมาณ 7,924.75 ตารางเมตร 

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด   

(โบวลิ่ง) 

ผูใหเชา 

 

 

: 

 

 

บจก.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท  

ผูเชา : บจก.เมเจอร โบวล กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 10 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 30 เมษายน  2548) 

ท่ีตั้ง : ชั้นท่ี 3 เลขท่ี 5/5-6 หมูท่ี 7 ถ.รามอนิทรา แขวง/เขตคันนายาว  

กรุงเทพมหานคร 

เนื้อท่ี : ประมาณ 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา : บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป / โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 22 เมษายน  2548) 

ท่ีตั้ง : 17/17 อาคารศูนยการคาบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  ชั้น 2   ต.ออมใหญ          

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 

เนื้อท่ี : 3,381.35  ตารางเมตร 
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สาขาออมใหญ (โบวลิ่ง) 

 

 

 

 

 

 

  

สาขาอุบลราชธานี   

 

 

 

 

 

 

           

   

สาขาเพชรเกษม 

 

 

 

 

 

 

   

สาขาสยามพารากอน 

ผูใหเชา : บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเมนท 

ผูเชา – ธุรกิจโรง

ภาพยนตร 

ผูเชา – ธุรกิจโบวลิ่ง 

: 

: 

: 

บจก. สยาม ซีนีเพล็กซ 

บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร   

บจก.เมเจอร โบวล กรุป   

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 25 ป  /  1 มีนาคม 2549 

ท่ีตั้ง : 991 ชั้น 5-6 อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุม

วัน  

กรุงเทพฯ 

เนื้อท่ี : 20,000  ตารางเมตร 

 

ผูใหเชา : บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา : บจ.เมเจอร โบวล กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป / โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 24 มีนาคม  2548) 

ท่ีตั้ง : 17/17 อาคารศูนยการคาบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  ชั้น 2   ต.ออมใหญ  อ.

สามพราน จ.นครปฐม 73160 

เนื้อท่ี : 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บจก.เรืองรังษีอุบล 2003 

ผูเชา : บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ  กรุป 

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป / เร่ิมตั้งแต 6 สิงหาคม 2548   

ท่ีตั้ง : พื้นท่ีชั้น 3 อาคารศูนยการคา SK SHOPPING  PARK  เลขท่ี 105 ต.ใน

เมือง 

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  

เนื้อท่ี : 2,520  ตารางเมตร 

ผูใหเชา : บจก. เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร  

ธุรกิจโรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลิ่ง 

: 

: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

บจก.เมเจอร โบวล กรุป   

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 30 ป / 1 กันยายน 2548 

ท่ีตั้ง : สยามฟวเจอรทาวเวอร ชัน้ 2 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุเทพฯ 

เนื้อท่ี : 5,973 ตารางเมตร 
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สาขาหัวหิน  

ผูใหเชา : บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

ผูเชา– ธุรกิจโรง

ภาพยนตร 

ผูเชา – ธุรกิจโบวลิ่ง 

: 

: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

บจก.เมเจอร โบวล กรุป  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  18 กุมภาพันธ 2549 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 234/1 อาคารศูนยการคาหัวหิน มารเก็ตวิลเลจ  ชั้นท่ี 3  ถ.เพชร

เกษม  

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  

เนื้อท่ี : 3,967 ตารางเมตร  

สาขาสมุย 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา– ธุรกิจโรง

ภาพยนตร 

ผูเชา – ธุรกิจโบวลิ่ง 

: 

: 

บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

บจก.เมเจอร โบวล กรุป  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 3 พฤษภาคม  2549) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1/7 หมูท่ี 6 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี 

เนื้อท่ี : 3,761 ตารางเมตร 

สาขาแจงวัฒนะ 

ผูใหเชา : บมจ.สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท  

ผูเชา  : บริษทัฯ   

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ   

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 104/42 หมูท่ี 1 อาคารดิเอฟเวอรนิว ชั้น 3  ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 

เนื้อท่ี : ประมาณ 5,020 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ธุรกิจโบวลิ่งเปดดําเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร             

เปดดําเนินการป 2550) 

สาขาพิษณุโลก 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ   

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 909 หมูท่ี 3 ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ตาํบลอรัญญิก อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

เนื้อท่ี : ประมาณ 3,680 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 14 กันยายน 2549, ธุรกิจโบวลิ่งเปด      

ดําเนนิการ 10 กรกฎาคม 2550 
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สาขาเอสพละนาด 

ผูใหเชา : บจ.สยามฟวเจอรพร็อพเพอรตี้ 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 25 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ   

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 99 อาคารเอสพละนาด ชั้น2-5 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดิน

แดง 

กรุงเทพฯ 

เนื้อท่ี : ประมาณ 11,374 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 14 ธนัวาคม 2549 ธุรกิจโบวลิ่งและ    

ไอซสเก็ตเปดดําเนินการ 25 กุมภาพันธ  2550 

สาขาพัทยา 

ผูใหเชา : บจ.สยามฟวเจอรพร็อพเพอรตี้ 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ   

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 399/9 ชั้น 2-4 อาคารดิอเวนิวพัทยา หมูท่ี 10 ต.หนองปอ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 

เนื้อท่ี : 7,145 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบวลิ่งเปด      

ดําเนนิการ 11 สิงหาคม 2550 

สาขาชลบุรี 

ผูใหเชา : บจ. บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ   

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 49/1 หมูท่ี 3ศูนยการคาบ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร ชั้นท่ี 2  ต.หวยกะป  อ.

เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 

เนื้อท่ี : 5,634.12 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : ธุรกิจโรงภาพยนตรเปดดําเนินการ 11 ตลุาคม 2550 ธุรกิจโบวลิ่งเปด      

ดําเนนิการ 20 ตลุาคม 2550 

สาขากระบ่ี 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 5 ธนัวาคม 2550) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 191 หมูท่ี 12  ต.กระบ่ีนอย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 

เนื้อท่ี : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)          5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขาศาลายา 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 25 มกราคม 2551) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 99/14 หมูท่ี 1 อาคารเทสโกโลตสั สาขาศาลายา ชัน้ท่ี 1  ต.บางเตย 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เนื้อท่ี : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

สาขาอยุธยา 

ผูใหเชา : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา  :  บริษัทฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  โดยนับตั้งแตวันท่ีเปดดําเนินการ  (เปด 28 กุมภาพันธ 2551) 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 80 หมูท่ี 2 อาคารศูนยการคา สาข 2าอยุธยา2 ชั้นท่ี 2  ต.บานกรด        

อ.บางป2ะอิน2

เนื้อท่ี 

 จ.พระนครศรีอยุธยา 

: 4,790 ตารางเมตร 

สาขาเพชรบูรณ 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  เร่ิมตั้งแต 25 เมษายน 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 929 หมูท่ี 2 อาคารเทสโกโลตัส สาขาเพชรบูรณ ชั้นท่ี 1 ต.สะเดียง        

อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 

เนื้อท่ี : 3,620 ตารางเมตร 

สาขาบ๊ิกซีนวนคร 

ผูใหเชา : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  เร่ิมตั้งแต 04 สิงหาคม 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 98/196  อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร  ชั้นท่ี 2 ต.คลองหนึ่ง     

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เนื้อท่ี : 2,980 ตารางเมตร 

สาขาโลตัสนวนคร 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  เร่ิมตั้งแต 11 กันยายน 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 98/103  อาคารเทสโกโลตัส  ชั้นท่ี 2    ต.คลองหนึ่ง     

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เนื้อท่ี : 3,600 ตารางเมตร 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)          5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สาขาธัญบุรี 

ผูใหเชา : บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 20 ป  /  เร่ิมตั้งแต 08 สิงหาคม 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 158/17  อาคารบ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร  ชั้นท่ี 2    ต.รังสิต     

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

เนื้อท่ี : 3,285 ตารางเมตร 

สาขาราชบุรี 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  เร่ิมตั้งแต 30 กันยายน 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 110  อาคารเทสโกโลตัส สาขาบานโปง ชั้นท่ี 1    ต.หนองออ     

อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

เนื้อท่ี : 3,050 ตารางเมตร 

สาขาศรีนครินทร 

ผูใหเชา : บจ. เอก-ชยั ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus) 

ผูเชา  :  บริษทัฯ  

อายุ/วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ป  /  เร่ิมตั้งแต 28 พฤศจิกายน 2551 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 9  อาคารเทสโกโลตัส  ชั้นท่ี 2 ต.บางเมืองใหม     

อ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 

เนื้อท่ี : 3,393 ตารางเมตร 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)              8. โครงการในอนาคต 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

8. โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)             6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไมมี - 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)              7. โครงสรางเงนิทุน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

7. โครงสรางเงินทุน 

 

7.1 หลักทรัพยของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว 881,897,219 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 

881,897,219 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท 

เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2546  

นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2550 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 6/2550 บริษัทไดรับอนุมัติใหออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได จํานวน 13 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 1.48 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W3) โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ

แสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญท่ีราคา 16.77 บาท ซ่ึงเปนราคาเฉลีย่ถวงน้าํหนกัของราคาป ดของหุนสามัญของบริษัทเฉลี่ย 15 

วันทําการ หลังวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 6/2550 วันท่ี 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (กอนกําหนดวันออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ) และมีอายุไมเกิน 5 ป โดยมีระยะเวลาการใชสทิธแิปลงสภาพ ดังนี ้

สวนท่ี 1  รอยละ 30  เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรกวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใชสทิธแิปลงสภาพไดทกุ ๆ 

3 เดือน นับจากวันดังกลาว ซ่ึงคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม 

และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2555 

สวนท่ี 2  รอยละ 30 เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรกวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใชสทิธแิปลงสภาพไดทกุ ๆ 

3 เดือน นับจากวันดังกลาว ซ่ึงคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม 

และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2555 

สวนท่ี 3  รอยละ 40 เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรกวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใชสทิธแิปลงสภาพไดทกุ ๆ 

3 เดือน นับจากวันดังกลาว ซ่ึงคือวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม 

และ พฤศจิกายน ของแตละป โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2555 

กรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไปเวนแตในกรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิคร้ัง

สุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดใชสิทธินั้น 

ท้ังนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธสิามารถสะสมหรือเลือ่นการใชสทิธใินแตละคร้ัง 

ตามขางตนออกไปไดถึง 5 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 

ในกรณีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําใหเกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซ้ือขายหุน (Board 

Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดรวมไปใชสทิธใินการใชสทิธคิร้ังสุดทาย 

ท้ังนี้กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใชสิทธิในแตละคร้ัง 

ตามขางตนออกไปไดไมเกิน 15 มิถุนายน 2551 นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)              7. โครงสรางเงนิทุน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

ในกรณีท่ีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําใหเกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซ้ือขายหุน (Board 

Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดรวมไปใชสทิธใินการใชสทิธคิร้ังสุดทาย 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ยังไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อ 

(1) การแปลงสภาพเปนหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุนสามัญเพือ่จดัสรรแกกรรมการและพนกังาน

ของบริษทั (ESOP-W3) จํานวน 13,000,000 หุน 

(2) ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเหลือเนื่องจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรแกกรรมการ

และพนักงาน (ESOP-W3) ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 

 

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ จ  ท่ี

ระบุถึงกรณีท่ีบริษัทจายเงินปน ผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ บริษัทจึงไดพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ และ อัตราการใชสิทธิ

เพื่อซ้ือหุนสามัญใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการปรับสิทธใินใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 ESOP-W3 

ราคาการใชสิทธิเดิม 16.77 บาทตอ 1 หุนสามัญ 

ราคาการใชสทิธใิหม 16.447 บาทตอ 1 หุนสามัญ 

อัตราการใชสิทธิเดิม 1 หุนสามัญตอหนวย 

อัตราการใชสิทธิใหม 1.020 หุนสามัญตอหนวย 

 

การใช 

ผลการใชสิทธิ ESOP W-3 

วัน/เดือน/ป 

จํานวน จํานวน 

วัตถปุระสงค 

สิทธิ หุนสามัญท่ีไดรับ เงินเพิ่มทุน 

คร้ังท่ี การใชสทิธิ ท้ังหมด 

    บาท 

1 30-พ.ย.-50 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

2 29-ก.พ.-51 409,000 6,858,930 สนบัสนนุการขยายสาขา และเพื่อ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

3 2-มิ.ย.-51 103,100 1,695,686 สนบัสนนุการขยายสาขา และเพื่อ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
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4 1-ก.ย.-51 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

5 28-พ.ย.-51 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

6 27-ก.พ.-52 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

7 29-พ.ค.-52 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

8 31-ส.ค.-52 ไมมีผูมาใชสิทธิ - - 

 

 

 

 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 

ผลการใชสิทธ ิMAJOR W-1 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 30 กันยายน 2548 ไมมีผูมาใชสิทธิ 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 30 ธนัวาคม 2548 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสา มัญท่ีไดรับจากการใชสิทธิ 

1,270 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 16,250.92 บาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2549 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญท่ีไดรับจากการใชสิทธิ 

29,843,472  หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 375,699,469 บาท เพือ่ใชสนบัสนนุการขยายสาขา และเปนทุน

หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 6 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญท่ีไดรับจากการใชสิทธิ 

22,048,387 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 277,567,144.75 บาท เพือ่ใชสนบัสนนุการขยายสาขา และเปนทุน

หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 7 ในวันท่ี 2 ตลุาคม 2549 มีผูมา ใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญท่ีไดรับจากการใชสิทธิ 

11,359,700 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 143,007,263.30 บาท เพือ่ใชสนบัสนนุการขยายสาขา และเปนทุน

หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 8 ในวันท่ี 3 มกราคม 2550 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญท่ี ไดรับจากการใชสิทธ ิ

10,806,338 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 136,013,989.68 บาท เพือ่ใชสนบัสนนุการขยายสาขา และเปนทุน

หมุนเวียนในบริษัท 

ในการใชสิทธิคร้ังท่ี 9 ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550 มีผูมาใชสิทธิ เปนจํานวนหุนสามัญท่ีไดรับจากการใชสิทธิ 

77,147,876 หุน คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มทุนท้ังหมด 971,214,610.96 บาท เพือ่ใชสนบัสนนุการขยายสาขา และเปนทุน

หมุนเวียนในบริษัทโดยการใชสิทธิคร้ังนี้ถือเปนคร้ังสุดทายท่ีผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จํานวนหนวยคงเหลือ จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

ผลกระทบจากการใชสทิธขิองใบสําคัญแสดงสิทธทิีเ่หลอืท้ังหมดเปรียบเทียบกับ ป 2551 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  

สิทธิในการออกเสียงของ

ผูถือหุนปจจุบัน 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 

 

7.2  โครงการซ้ือหุนคืน 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 ไดอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารการเงิน เพื่อ

สะทอนมูลคาหุนท่ีเหมาะสม เนื่องจากราคาหุนของบริษัทในตลาดฯ ปจจุบันมีราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี นอกจากนี้ยังชวย

ใหหุนมีสภาพคลองเพิ่มข้ึน และขณะเดียวกันยังเปนการบริหารทางการเงินของบริษทั ซ่ึงจะสงผลดีตออัตรากําไรสุทธิตอหุน 

(EPS) และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

• วงเงินสูงสุดท่ีจะใชในการซ้ือหุนคืน จํานวนไมเกิน 650 ลานบาท  

• จํานวนหุนท่ีจะซ้ือคืน จํานวนไมเกิน 88 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จํานวนหุนท่ีจะซ้ือคืนคิดเปนรอยละ 9.98 

ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีระยะเวลาการซ้ือคืน ตั้งแต วันท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ถงึ 28 มิถุนายน 2552 

•  วิธีการในการซ้ือหุนคืน ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

• ราคาซ้ือคืนไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนานั้น 

 

ผลกระทบภายหลังซ้ือหุนคืน จะสงผลใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลตอหุนสูงข้ึน เนื่องจากหุนท่ีบริษัทซ้ือคืนจะไมมีสิทธิไดรับเงิน

ปนผล และจะทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนสูงข้ึนดวย ในขณะท่ีบริษทัจะมีสินทรัพย สภาพคลอง และมูลคาทาง

บัญชีลดลง 

 

ผลการซ้ือหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงินเม่ือส้ินสุดโครงการ 

จํานวนรวมของหุนท่ีซ้ือคืนในโครงการ ท้ังส้ิน 40,907,700 หุน คิดเปน 4.64% ของทุนท่ีชาํระแลว มูลคารวม 267,920,095 

บาท 

 

การจําหนายหุนท่ีซ้ือหุนคืน 
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ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ไดอนุมัติการจําหนายหุนท่ีซ้ือหุนคืน โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

• จํานวนหุนท่ีจะจําหนายคืน 40,907,700 หุน คิดเปนรอยละ 4.64 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

• วิธีการในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืน – ขายในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

• กําหนดระยะเวลาในการขายหุนท่ีซ้ือคืนตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 (ภายหลัง 6 เดือน 

นับแตการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตตองไมเกิน 3 ป)  

• บริษัทจะใชหลักเกณฑการจําหนายหุนราคาตามตลาด ท้ังนี้จะตองไมต่ํากวา 85% ของราคาปดเฉลีย่ 5 วัน 

ทําการซ้ือขายลาสุด 

7.3  ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

ลาํดับท่ี กลุมผูถือหุน 

จํานวนหุน 

(ลานหุน) รอยละ 

1 วิชา พลูวรลกัษณ 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 พูลวรลกัษณ 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% 

*

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทเหลานี้ไมมีผูถือหุนใหญและผูถือหุนท่ีอยูภายใตอํานาจควบคุมเดียวกันกับกลุมพูลวรลักษณหรือมี

ความเก่ียวของกันตามมาตรา 258 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมี

เหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสรางองคกร ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2552  

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

 

คณะกรรมการ
บริษัท

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูถือหุน
 

ผูสอบบัญชี
 

ประธานเจาหนาที่
บริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหาร

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร

รองประธานเจาหนา
ที่บริหาร

ธุรกิจโรงภาพยนตร

รองประธานเจาหนา
ที่บริหารฝาย

ธุรกิจฟลมภาพยนตร

ผูอํานวยการฝาย
สื่อโฆษณา

ผูอํานวยการ
ฝายขอมูล
สารสนเทศ

รองประธานเจาหนา
ที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร

ฝายวางแผนกลยุทธและ
นักลงทุนสัมพันธ

รองประธานเจาหนา
ที่บริหารสายงาน
บริหารพื้นที่เชา

ผูอํานวยการ
ฝายการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี

ผูอํานวยการ
อาวุโส 

ฝายกอสราง

ผูอํานวยการ
ฝายทรัพยา
กรมนุษย

โครงสรางองคกร

ฝายกํากับ
องคกร

รองประธานเจาหนา
ที่บริหาร

ธุรกิจโบวลิ่ง

รองประธานเจาหนา
ที่บริหารฝาย

บริหารศูนยการคา

ประธานกรรมการ
บริหาร
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หมายเหตุ : ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมไดมีการแตงตั้งรองประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายบริหารศูนยการคา 
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8.2  การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัใหความสําคัญอย างย่ิงในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และบริษัทฯ ไดปฏบิตัติามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดตีามหลกัเกณฑการกํากับดู แล

กิจการท่ีดี ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยแบงเนื้อหาออกเปน  5 หมวด ดังนี้ 

 

8.2.1  สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ มีคุณธรรม โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน  

 บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดานธรรมาภิบาลท่ีกําหนดโดยหนวยราชการและหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท 

รวมท้ังมาตรฐานดานธรรมาภิบาลอื่นๆ ซ่ึงบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนและถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายดวยความเปนธรรม โดยเผยแพรขอมูล

ประกอบวาระการประชมุผานทาง Website (www.majorcineplex.com) และยังเปดโอกาสใหผูถือหุ นสามารถเสนอวาระ

การประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนประจําปเพิ่มเติมได โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง Website ของบริษทัฯ และจดัสง

เอกสารนั้นๆพรอมท้ังเอกสารแนบคืนมายังบริษัทฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด  

บริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมท้ังขอมูลประ กอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนา

ไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และอํานวยความสะดวกในการเขาประชุมของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน รวมถึง

สงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมและใชสิทธิของตนซักถามคณะกรรมการเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ตลอดจน

สามารถเสน อแนะหรือใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน  ท้ังหมดนี้มีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน  

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  รวมท้ังมีหนวยงานจดัเก็บรายงานการประชมุอยางเปนระเบียบเพือ่ความครบถวน 

ถูกตอง ตรวจสอบงาย 

ในป 2551 บริษทัฯ จดัใหมีการประ ชมุสามัญผูถอืหุนในเดือนเมษายน โดยกรรมการบริษทัซ่ึงรวมถงึกรรมการ

ตรวจสอบ สวนใหญมีการเขารวมประชมุครบทุกคร้ัง เวนแตในบางคร้ังท่ีกรรมการบางทานตดิภารกิจท่ีจาํเปนจงึไมสามารถ

เขารวมประชุมได โดยในการประชุมผูถือหุน ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและใหเว ลาแกผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทา

เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม แสดงความคิดเห็น  ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ไดอยาง

เต็มท่ี  พรอมท้ังบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นเสนอแนะท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมผูถือหุนดวยทุกคร้ัง 

 

8.2.2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติและผูถือหุนสวนนอย ตาง

ไดรับการปฏิบัติจากบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเทาเทียมกัน  และมีนโยบายในเร่ืองการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ อยางชัดเจน  

โดยกรรมการผูบริหาร พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ  หามนําขอมูลภายในของบริษัทฯ  ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ

เผยแพรใหบุคคลอื่นทราบ ซ่ึงท่ีผานมาไมพบการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชนแตอยางใด   

http://www.majorcineplex.com/�
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บริษัทฯ ดําเนินการปองกันและจัดการในเร่ืองท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนตางๆ ดวยความเปนธรรม โดยวิธกีาร

เปดเผยขอมูลหรือการเก็บรักษาความลับ หรือการปฏิเสธการดําเนินการ  หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมตามควรแกกรณี  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติและดําเนินการรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง ผลประโยชน

และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมท้ังกําหนดนโยบายและระเบียบไมใหผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชประโยชนสวนตน และ

กําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยของบริษทัฯ ตอสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมี

การรายงานเร่ืองดังกลาวรวมถงึสวนไดเสียตางๆในท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ ทุกคร้ังอกีดวย  

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระสําหรับการประชุมผูถือหุนไดภายใตเง่ือน ไข 

และระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไม

สามารถเขาประชมุดวยตนเองมอบฉันทะใหผูอืน่ เชน กรรมการอสิระของบริษทัฯ  มาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน โดย

ไดแนบใบมอบฉันทะ ในแบบท่ีผูถือหุนสามารถแสดงเจตนาไดหลากหลายพรอมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียม

บัตรลงคะแนนใหแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง รวมถึงในวาระการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการ บริษัทเสนอใหผู

ถือหุนไดพิจารณากรรมการเปนรายทานดวย 

 

8.2.3  บทบาทของผูมสีวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและ

ผูบริหารของบริษัทฯ  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง ผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ผูมีสวนได เสีย

ทางธรุกิจ รวมถงึ สังคม  เพราะบริษทัฯ ตระหนกัเสมอวา ผูมสีวนไดเสียทุกประเภทมีสวนสําคัญตอการประกอบกิจการของ

บริษัทฯ ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน บริษัทฯ จึงคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนข้ันพื้นฐานท่ีผูมีสวนไดเสียพึงไดรับจากบริษัทฯ ไว

อยางเหมาะสม  ไมวาจะเปนสิทธิในการรูขาวส ารขอมูลท่ีสะดวก ถกูตอง ครบถวน รวมถงึมีมาตรการ ปองกันระบบควบคุม

ภายในท่ีบกพรอง การกระทําท่ีผิดกฎหมายของกรรมการและผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงใหความคุมครองผูท่ีใหเบาะแสเก่ียวกับเร่ือง

ดังกลาวอยางเหมาะสม  เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาแรงสนับสนุนของผูมีสวนไดเสียตางๆ จะสรางความสามารถในการแขงขัน

และสรางกําไรใหกบับริษทัฯ   ซ่ึงถอืวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได  

ในดานสังคม บริษัทฯ  ไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีตองดูแลชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหสังคมพัฒนาและ

เปนการตอบแทนสังคมประการหนึง่ดวย และแนวนโยบายในการชวยเหลือและดูแลสังคมนั้น บริษัทฯ มุงเนนการใหความ

ชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม ผูประสบภัยตางๆ การทะนุบํารุงศาสนาอยางตอเนื่อง  ท้ังท่ีกระทําโดยบริษทัฯ เอง รวมถงึ

การใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆ ในการดําเนินการดังกลาว  (สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได

ท่ี  “กิจกรรมเพื่อสังคม”) 
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8.2.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน โดยไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ  (Investor 

Relations) ซ่ึงจะทําหนาท่ีดูแลเร่ืองการใหข าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ แกนักลงทุนทุกกลุม ไมวาจะเปนนักลงทุน

รายยอย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนท้ังในและตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ ใน

การท่ีจะใหขอมูลขาวสารท่ีสําคัญตางๆ ของบริษัทฯ ตอนักลงทุนอยางท่ัวถึง เชน การเผยแพรขอมูลคําอธบิายและการ

วิเคราะหของฝายจดัการรายไตรมาส การจดัแถลงผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาสสําหรับกับนกัลงทุน ผูจดัการ

กองทุน นักวิเคราะหท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ เพื่อรวมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนตอบขอซักถามตางๆ ท่ี

สําคัญ โดยในป  2551 นี้ มีบริษัทฯ  นักลงทุน ผูจัดการกองทุน และนักวิเคราะหท่ีสนใจเขามาเย่ียมชมและรับฟงขอมูลกวา 

350 ราย ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงขอมูลตางๆ ไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง รวมท้ังไดเผยแพรขอมูล

ตางๆผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี   www.majorcineplex.com  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรบัผิดชอบในการจดัทํารายงานการเงิน  และขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําป  จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม  และถือ

ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  โดยใชดุลพินิจอยาง ระมัดระวังและประมาณการท่ีดทีีส่ดุในการจดัทํา   รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และความเหน็ขอ งคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจาํปแลว  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั ยังใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายงานการเงิน ขอมูลทางการเงิน 

รวมถงึผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ  ใหมีความครบถวน  ถูกตอง โปรงใสและทันเวลา  ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปและ 

Website ของบริษัทฯ  เพื่อใหผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียหรือผูเก่ียวของไดใชขอมูลอยางเทาเทียมกัน 

บริษทัฯ มีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอยอืน่ ๆ อยูในระดับท่ีเหมาะสม  และ

คาตอบแทนนั้นบริ ษัทฯ ยึดถือใหเปนอํานาจของผูถือหุนเปนผูพิจารณาซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย โดยในการ

ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 7/2551 เม่ือ วันท่ี 4 เมษายน 2551 ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการ 

พรอมกับกําหนดวงเงินคาตอบแทนพิเศษ และมอบอํา นาจใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพจิารณา

จัดสรรการจายคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทาน ซ่ึงใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเปนการอื่น   

 

8.2.4.1  คาตอบแทนกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ไดมีการจายบําเน็จพิเศษ ใ หแกคณะกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี  

4 เมษายน 2551 จํานวนท้ังส้ิน 6,000,000 บาท   

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีไดรบัจากบริษทัฯ ในฐานะกรรมการ รวม คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการ

ท่ีไดรบัในฐานะกรรมการรวม 11 คน ในป 2551 รวมท้ังส้ิน รวมท้ังส้ิน 6,600,000 บาท มีรายละเอยีดดังนี ้มีรายละเอียดดังนี้ 
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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 ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ 582,500 

กรรมการตรวจสอบ 

11. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ 582,500 

กรรมการตรวจสอบ 

* นายปณิธาน เศรษฐบุตร ไดลาออกจากตําแหนง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552  

8.2.4.2  คาตอบแทนผูบรหิาร 

คาตอบแทน ป 2551 

 จํานวนราย คาตอบแทน 

(บาท) 

เงินเดือน, โบนัสและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9 28,022,923 

TOTAL 9* 28,022,923 

* ในสวนของผูบริหารรวม 9 ทานจํานวน 28,022,923 ลานบาทไมรวมในสวนของคุณวิชา พลูวรลกัษณ ซ่ึ งจะไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัท เวล แอด จํากัด  โดยในคร่ึงปหลัง เปนสวนของผูบริหารรวม 8 ทาน เนื่องจากคุณอรวรรณ กอ

วัฒนา ไดลาออกจากตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการดานการบริการ 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

8.2.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

8.2.5.1  โครงสรางคณะกรรมการ 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 5 ทาน

คือประธานเจาหนาท่ีบริหาร  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร รองประธานเจาหนาท่ีบริหารธุรกิจฟลมภาพยนตร  และ

กรรมการบริหาร  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการอสิระ 3 ทาน ซ่ึงถือเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงม่ันใจไดวาคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางอิสระ 

ปราศจากการชี้นํา ทําใหการตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

บริษทัฯ พจิารณาคัดเลอืกกรรมการจาก ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา 

วิสยัทัศนกวางไกล เปนผูมคีณุธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิารทํางานท่ีโปรงใส และมีความสามารถในการแสดงความ

คิดเห็นอยางเปนอิสระ  

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ท้ังนี้มีการแยกอํานาจหนาท่ีระหวางกัน

อยางชัดเจนโดยบริษทัฯ กําหนดใหบคุคลผูดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบริษัทเปนผูนาํฝายนโยบาย  และ ผูดํารงตําแหนง

ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูนําฝายบริหารอันจะทําใหมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงานของบริษทัฯ อยางเหมาะสม  

โครงสรางของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอยของบริษทัฯ  ประกอบดวย คณะกรรมการ 4 ชุดหลัก คือ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนคณะกรรมการอสิระ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนและคณะผูบริหาร  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตลอดจนการแตงตั้งแ ละถอดถอนคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ไวปรากฏตามขอบังคับของบริษัทฯ  ซ่ึงไดจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ (เดิม

กรมทะเบียนการคา) กระทรวงพาณิชย  

 
 

8.2.5.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 11 ทาน ดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการอิสระและ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง % ถือหุน 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 

0.00% 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการ 36.72% 

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กรรมการ 0.89% 

4. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการ 3.46% 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 0.14% 

6. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน กรรมการ/กรรมการอิสระ 0.00% 

7. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 0.47% 

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

0.08% 

9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

0.02% 

10. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

0.00% 

11. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ 0.00% 

 

• อํานาจของคณะกรรมการบรษิทั 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได 

2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  ได  

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

เหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

4. กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 

5. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

6. การใดท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535   กําหนดวาตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน  อาทิเชน การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและ

บัญชกีาํไร ขาดทุน การพจิารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไวเปนทุนสํารอง การเลอืกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน การแตงตั้งผูสอบบัญชีท้ังหมด หรือบางสวนและกําหนด
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คาตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น การซ้ือหรือรับโอน

กิจการของบริษัทฯ อื่นมาเปนของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับ

การใหเชากิจการของบริษัทฯ  การมอบหมายใหบคุคลอืน่เขาจดัการธรุกิจของบริษัท ฯ  หรือการรวมกิจการกับ

บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

• หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการตองแจงใหบริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชาในกรณีทีก่รรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม  

ในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ โดยระบุ

จํานวนท้ังหมดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหวางรอบปบญัชี 

3. คณะกรรมการตองประชมุอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหชี้ขาดตัดสินดวยเสียงขางมาก  

4. คณะกรรมการตองจดัใหมีการประชมุผูถอืหุนเปนการประชมุสามัญประจาํปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบญัชขีองบริษทัฯ  

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  

• การสรรหา แตงต้ัง และถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน

เสียงหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป โดยบุคคลซ่ึง

ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชีข้าด โดยกําหนดใหกรรมการของ

บริษัทฯ  มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 

2. ใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะ

เลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

3. ในการประชมุสามัญประจาํปทกุคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกให

ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรับ

เลือกจากท่ีประชุมผูถือหุนใหกลับเขาดํารงตําแหนงได 

4. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอืกบุคคล

คนหนึง่ซ่ึงมีคณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชมุ

คณะกรรมการคราวถดัไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอืนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทน
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ดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเท าวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน โดยตองมีมติของ

คณะกรรมการเหน็ชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

• คณะกรรมการชุดยอย 

 

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอสิระ ไดผานการอบรมหลกัสูตร “Audit Committee” ท่ีจัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มี 3 ทาน ดังนี้ 

 

 

ชื่อ ตําแหนง 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ 

 

 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเหมาะสมและมีประสิทธผิล 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

5. พจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ  ในกรณีท่ีเกิ ดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมคีวามถกูตองและครบถวน 

6. จดัทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษัท

ฯ  ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 ทานดังนี้ 

 

 ตําแหนง 
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ชื่อ 

1.    นายวิชา พลูวรลกัษณ ประธานกรรมการบริหาร 

2.    นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการบริหาร 

3. นางภารดี พลูวรลกัษณ กรรมการบริหาร 

4.    นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการบริหาร 

 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขา

เปนผูคํ้าประกัน หรือการชําระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ของบริษัทฯ  เชน การใชจายเงินเพื่อการ

ลงทุน และเพื่อการดําเนินงานตางๆ ท้ังนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 60 ลานบาท หรือจํานวน

เทียบเทา  

5. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ในตําแหนงท่ีไมสูงกวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

6. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ 

7. จดัตัง้โครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลมุทุกรายละเอยีดของการคัดเลอืก 

การฝกอบรม การวาจาง และการเลกิจางของพนกังานของบริษัทฯ  

8.  กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริห ารงาน อนมุตังิบประมาณสําหรับประกอบธรุกิจประจาํป และงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทาง

ธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการ 

การมอบอาํนาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดใหรายการท่ีกรรมการบริหารห รือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใด (ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยฯ 

หรือ กลต. ประกาศกําหนด ) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4 ทาน ดังนี้ 
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 หนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 หนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คือ  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อเสนอตอท่ี

ประชมุคณะกรรมการและ /หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ อใหพจิารณาแตงตัง้เปนกรรมการของบริษทัฯ  รวมท้ังพจิารณา

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลดังกลาว และเสนอแนะตอท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผูถอืหุน 

เพ่ือพจิารณาถงึความเหมาะสมในการจายคาตอบแทนใหกบัคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษทัฯ  ท้ังในรูปของ

ตัวเงินและผลประโยชนอื่น ๆ โดยดูถึงความจําเปน และผลประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ ท้ังทางดานบริหารจัดการองคกร 

และผลกําไรท่ีบริษทัฯ จะไดรบั และการคงไวของบุคลากรท่ีมคีณุคาตอบริษทัฯ  และนาํเสนอตอท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ  เพื่อใชพิจารณาตัดสินใจ 

หลักเกณฑและวิธีกา รสรรหากรรมการของบริษทัฯ  กรรมการของบริษทัฯ จะตองผานข้ันตอนการกลัน่กรองและ

การเสนอชือ่จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยหลกัเกณฑในการสรรหากรรมการนัน้ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพจิารณาเลอืกสรรบุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถวนตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหา ชน จํากัด 

พ.ศ. 2535 รวมท้ังตามขอบังคับของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ

ตลาดหลกัทรัพย  นอกจากนี ้กรรมการของบริษทัฯ ตองมีความรูความรูความสามารถ และประสบการณในธรุกิจท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนนิงานของบริษัทฯ  สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทฯ ได  

นอกเหนอืจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนแลว  บริษทัฯ ยังไดมกีารจดัตัง้คณะกรรมการ /คณะทํางาน เพื่อการบริหารงานในดานตางๆ ของ

บริษัทฯ  โดยการนาํนโยบายท่ีฝายจดัการกําหนดมาจดัทําเปนแผ นปฏิบัติ พรอมท้ังกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

และมีการควบคุมดูแลการปฏบิตังิานใหเปนไปตามแผนและแนวทางท่ีกาํหนดอกีดวย 

 

8.2.5.1.2  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีรบัผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนนิงาน โดยไดมีส วนรวมและให

ความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัทฯ   และกํากับดูแลใหฝายจัดการ

ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มมูลคา

แกกจิการ ระวังรักษาผลประโยชน ของบริษัทฯ และผูถือหุน  รวมท้ังติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลา  

เพือ่ใหม่ันใจวาฝายจดัการดําเนนิกิจการตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว  

ชื่อ ตําแหนง 

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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 คณะกรรมการบริษัทไดมีการจดัการใหมีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีด ีโดยมีการตดิตามการดําเนนิการ

ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

แยกจากคณะกรรมการบริษัทและฝายจดัการอยางชดัเจน (โปรดดูรายละเอยีด ในขอ 9.2.5.1.1 หมวดคณะกรรมการชดุ

ยอย)  

การมีหลกัปฏบิตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธรุกิ จเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการเสริมสรางการมีธรรมาภิบาล

หรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  จะเปนการประมวลความ

ประพฤติในทางท่ีดีงาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ ไดจัดให มีระเบียบและ

ขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ  

บริษทัฯ ไดตระหนกัถงึความจาํเปนท่ีตองมีระบบการควบคุมภายในท่ีด ี ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน

ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  โดยมีการสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซ่ึงเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได

ตามท่ีบริษทัฯ มุงหวัง  สรางบรรยากาศการควบคุมเพือ่สงเสริมใหทกุคนในบริษทัฯ ตระหนกัถงึความจาํเปนของระบบการ

ควบคุมภายใน  มีฝายตรวจสอบภายในซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดานตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปนกลไกหลกัในการสรางเสริมและทบทวนระบบการควบคุมภายในใหมคีวามเพยีงพอตอ

สภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นแปลง  รวมท้ังมีการสอบทานประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายในบริษทัฯ   และตดิตามใหมกีาร

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ ตรวจสอบอยางตอเนื่อง  เพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   ใน

ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูสอบบัญชี  เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมี

ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  บริษัทฯ จึงเชื่อม่ันวาระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอท่ีจะ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท

ฯ ไมใหเกิดความเสียหายได  

 

8.2.5.1.3  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทักําหนดใหมีการประชมุอยางสมํ่าเสมอและมีการประชมุพเิศษเพิม่ตามความจาํเปน โดยมีวาระ

การประชมุท่ีสาํคัญประกอบดวยการพจิารณางบการเงินของบริษทัฯ ในแตละไตรมาส   การตดิตามความคืบหนาของ

โครงการปรับปรุงบริษทัฯ  รวมท้ังการพจิารณานโยบายตางๆ ท่ีสาํคัญและตดิตามผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ   โดยฝาย

สํานักประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมกับวาระการประชุมและเอกสารใหกรรมการพิจารณา

กอนการประชุมลวงหนาอยา งนอย 7 วัน เพือ่ใหกรรมการมีเวลาในการพจิารณาศึกษาวาระการประชมุและเอกสาร

ประกอบการประชมุ  ท้ังนี ้การประชมุคณะกรรมการชดุยอยไดกาํหนดใหมกีารประชมุรวมกันอยางสมํ่าเสมอและมีการ

บันทึกรายงานการประชมุไวเปนลายลกัษณอกัษรดวย 

 การประชมุแตละคร้ังไดมกีารจดบันทึกและจดัทํารายงานการประชมุเปนลายลกัษณอกัษรทุกคร้ัง  และได

นําเสนอคณะกรรมการพจิารณารางรายงานการประชมุดังกลาวกอนทําการรับรองในการประชมุคร้ังตอไป  รวมท้ังไดมกีาร

จดัเก็บรายงานการประชมุของคณะกรรมการท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการเพือ่พรอมสําหรับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ในป 2551 คณะกรรมการบริษทัมีการประชมุรวมท้ังส้ิน 7 คร้ัง และ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 14 คร้ัง โดยมีรายละเอยีดการเขารวมประชมุของคณะกรรมการแตละทานดังนี้  
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คณะกรรมการ

บริษัทรวม 7 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

รวม 14 ครั้ง  

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 7 - 

2. นายวิชา พูลวรลกัษณ กรรมการ 7 - 

3. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กรรมการ 7 - 

4. นางภารดี พลูวรลกัษณ กรรมการ 6 - 

5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 7 - 

6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร* กรรมการ 7 - 

7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน กรรมการ / กรรมการอสิระ 6 - 

8. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ/ กรรมการอสิระ 7 - 

9. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอสิระ  7 14 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      

10. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอสิระ  7 13 

กรรมการตรวจสอบ     

11. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการอสิระ  7 12 

กรรมการตรวจสอบ     

* นายปณิธาน เศรษฐบุตร ไดลาออกจากตําแหนง ณ วันท่ี  29 พฤษภาคม 2552 

 

8.2.5.1.4  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิและมีความสามารถ รวมถงึมีความเขาใจและ

ชาํนาญในสายงานธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี  อยางไรก็ดี คณะกรรมการไดมีการติดตามการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน  

กลยุทธและการวางแผนธรุกิจ  ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ติดตาม

รายงานทางการเงินและการดําเนนิงานอยางใกลชดิเพือ่มิใหเกิดขอผิดพลาด  

8.2.5.1.5  คาตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอยอืน่ ๆ อยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยพจิารณา

เสนออัตราตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และเสนอใหผูถือหุนเปนผูพิจารณา
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กําหนดการจายคาตอบแทน  ในการ ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 7/2551 เม่ือ วันท่ี 4 เมษายน 2551 ท่ีประชมุ  

ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการ พรอมกับกําหนดวงเงินคาตอบแทนพิเศษ และมอบอํานาจให

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพจิารณาจดัสรรการจายคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรร มการแตละทาน 

ซ่ึงใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนการอื่น   

 

8.2.5.1.6  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 โดยท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ทุกทานเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ ประสบการณ และความชาํนาญ รวมถงึ 

รับทราบ เขาใจและรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี อยางไรก็ดี คณะกรรมการยังตระหนักและใสใจใน

การเขารวม สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของไดเขารวมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเห็นวาอาจเปนประโยชนตอบริษัทฯ อยาง

สมํ่าเสมอ เชน การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักสูตร “Audit Committee” เปนตน  

 อน่ึง ผูบริหารระดับสูงของบริษทัฯ ทุกทานตางมีความรู ความสามารถและประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของ 

รวมถึง รับทราบและเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีดวย ดังนั้น จึงมีการกําหนดผูรักษาการแทน กรณีประธานเจาหนาท่ี

บริหารไมอาจปฏิบัติหน าท่ีได เขน ติดตอธุรกิจในตางประเทศ เปนตน แตท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวเปนเพียงเทาท่ีจําเปน

และสมควรในแตละขณะดวย จึงถือวาเปนจุดเร่ิมตนเตรียมความพรอมและพัฒนาผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดวย 

 

8.2.5.1.7  คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2552 บริษทัฯ มีคณะผูบริหาร 7 ทาน ดังนี้ 

 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายวิชา พูลวรลักษณ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นายอนวัช องควาสิฏฐ  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร  

3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานการเงินและบัญชี 

4. นางจินดา วรรธนะหทัย  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานบริหารพื้นท่ีเชา 

5. นายจิรเดช นุตสถิตย  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานวางแผนกลยุทธและนักลงทุน

สัมพันธ 

6. นายเชษฐ มังคโลดม รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธุรกิจโบวลิ่ง 

 

 

 

 

  

7. นายธนกร ปุลิเวคินทร  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ธุรกิจฟลมโรงภาพยนตร 
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 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีประธานเจาหนาท่ีบรหิาร 

มีอาํนาจดําเนนิการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซ่ึงอยูภายใตกฎระเบียบ 

และขอบังคับของบริษัทฯ  ท้ังนี้ การ มอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ี

บริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูบรหิาร 

เพื่อกําหนดเปาหมายการดําเนนิงานใหเปนไปตามวัตถปุระสงค นโยบายและแผนงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร รวมถงึการวางแผน ระบบการดําเนนิการ วิธกีารดําเนนิงาน และวิธแีกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินการนั้นๆ ดวย 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษทัฯ ใหความสําคัญกับการใหขอมูลท่ีโปรงใสกับทุกฝาย ท้ังนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห นักลงทุนรายยอย นัก

ลงทุนท้ังในและตางประเทศ จะมีความเสมอภาคท่ีจะไดรับรูขอมูลของบริษัทฯ อยางเทาเทียมกัน  บริษัทฯ กําหนดเปน

นโยบายในการใหขอมูลแกบุคคลภายนอกรวมถึงระบุบุคคลท่ีจะเปน ผูใหขอมูลอยางเฉพาะเจาะจง เพื่อใหนักลงทุนได

รับทราบขอมูลอยางถูกตอง ตรงประเด็น   รวมถึงบริษัทฯ ดูแลไมใหเกิดการใชขอมูลภายในได โดยใหขอมูลสําคัญท่ียังไมได

รับการเปดเผยใหแกสาธารณชนอันมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  ท้ังนี้ โดยจะกําหนดใหมีผู

ลวงรูไดในวงจํากัด โดยจะเปดเผยใหเฉพาะแกผูท่ีเก่ียวของเทานั้น   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายและวิธกีารในการดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน ในการนาํขอมูลภายในของ

บริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เพื่อใหเปนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไดใหความรูและความเขาใจแกผูบริหารในระดับตางๆ เก่ียวกับภาระหนาท่ีของผูบริหารในการรายงาน

การถือหลักทรัพย ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย

ของบริษทัฯ  ตอสํานกังานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม

มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัทฯ ไดกาํหนดในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของพนกังานสําหรับการไมเปดเผยหรือใ ชประโยชนจาก

ขาวสารใดๆ ท่ีเปนความลบัของบริษทัฯ  การระมัดระวังรักษาขอมูลใหเปนความลบั และการไมใชตาํแหนงหนาท่ีในบริษทัฯ 
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หรือขอมูลท่ีไดรับระหวางการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบหรือทําใหประโยชนของบริษัทฯ 

ลดลง โดยบริษัทฯ จะใชบทลงโ ทษสูงสุดหากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทําให

บริษทัฯ ไดรบัความเส่ือมเสียเสียหาย 

3. บริษทัฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในท่ีมสีาระสําคัญของบริษทัฯ ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผู อืน่ ซ่ึงรวมถงึการซ้ือขายหลกัทรัพยของบริษทัฯ โดยกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 

เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 

 

8.3 บุคลากร 

8.3.1 บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 3,414 คน เพื่อรองรับการใหบริการสําหรับลูกคาท่ีเติบโต

อยางตอเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร โบวลิ่งและคาราโอเกะ โฆษณา และพื้นท่ีเชาและศูนยการคา อีกท้ังเปนการเตรียม

ความพรอมใหกับสาขาท่ีจะเปดใหมดวย โดยในปนี้ MAJOR ไดเพิ่มจํานวนสาขาอีก 8 แหง เพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัว

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนในตางจังหวัด เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกมากข้ึน  

สายธุรกิจหลัก 

จํานวนพนกังาน 

รวม 

สํานักงานใหญ 260 

โรงภาพยนตร 1,935 

โบวลิ่ง 993 

ขายโฆษณา 50 

ขายพื้นท่ีเชา และศูนยการคา 7 

      รวม 169 

 

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษทัฯ  ซ่ึงประกอบดวย เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบ ในป  2551 และสําหรับงวด 3 

เดือนแรกป 2552 เปนจํานวน 456.12 ลานบาท และ 128.84 ลานบาท ตามลาํดับ 

 

8.3.2 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.3.2.1 การสรรหาพนกังานและจูงใจพนกังาน 

บริษัทฯ จะเนนการสรรหาพนักงานจากภายในเปนหลัก แลวทําการฝกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากการเลื่อนตําแหนง
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จากภายในทําใหไดพนักงานท่ีคุนเคยกับการดําเนินงานและยังมีสวนชวยสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน ท้ังยัง

จูงใจใหพนักงานทํางานอยูกับบริษัทฯ เปนระยะเวลาน าน และใหผลตอบแทนในระดับท่ีเทาเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานใหเอื้อตอการใชศักยภาพของพนักงานได

อยางเต็มท่ีซ่ึงเปนการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง 

8.3.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีการจดัอบรมใหกบัพนักงานท้ังในลักษณะท่ีทําพรอมกับการทํางาน  (On-the-job training) และในลกัษณะ

อบรมงาน (Functional training)    สําหรับในกรณีท่ีเปนการฝกอบรมพรอมกับการทํางาน บริษัทฯ จะใหพนักงานท่ีฝกหัดได

มีโอกาสชวยพนักงานท่ีอาวุโสกวา  โดยพนักงานท่ีอาวุโสกวาจะ เปนพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําและชวยชี้แนะตลอดทุกข้ันตอน  

สวนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลกัสูตรตางๆ ท้ังท่ีดาํเนนิการโดยบุคลากรภายใน /นอกบริษัทฯ  

และการสงพนักงานเขารวมอบรมตามโครงการตางๆ ท่ีหนวยงานภายนอกเปนคนจัด เชน การฝกอบรม ดานการบริหารและ

ปฏบิัตกิาร โดยสถาบันการบริหารและจติวิทยา (MPI) ซ่ึงมีการจัดอบรมอยูอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังบริษัทฯ ยังจัดการจัดอบรม

ทักษะท่ัวไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิ ทักษะการเปนผูนํา , การพฒันาทักษะการขายและการตลาด , การพฒันาทีมงาน, เทคนคิ

การเจรจา, เทคนคิงานบริการ ฯลฯ อกีดวย  

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีโครงการ รวมกับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนโครงการ ระยะยาวเพือ่

สนับสนุนและรองรับ นิสิต นักศึกษา ท่ีตองการใชเวลาท่ีวางเวนจากการเรียนใหเปนประโยชนดวยการฝกประสบการณการ

ทํางาน โดยบริษัทฯ ไดจัดให นิสิต นักศึกษา ไดมีโ อกาสฝกทํางานในบางตาํแหนงท่ีเหมาะสมกับ  

วุฒภิาวะ ทักษะ และชวงเวลาวางของ นสิติ นกัศึกษา แตละคน 
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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษทัไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุม ภายในและตรวจสอบภายในท่ีมปีระสิทธภิาพ  ท้ังใน

ระดับบริหาร และระดับปฏบิตักิาร คณะกรรมการบริษทัและผูบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมแีละ

รักษาไวซึง่ระบบการควบคุมภายใน และการประเ มินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในสวนตางๆ  ท้ัง 5 

สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม , การบริหารความเส่ียง , การควบคุมการปฏบิตังิานของฝายบริหาร , ระบบสารสนเทศ

และการส่ือสารขอมูล และ ระบบการตดิตาม ซ่ึงรวมถงึการกําหนดทิศทางการดําเนนิธรุกิจ การพฒันาระบบสาร สนเทศและ

การส่ือสารเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี และการกําหนดวงเงินอนุมัติของฝายบริหาร

ในแตละระดับ ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานแตละสายงานไวอยางชัดเจน  การกําหนดกรอบปฏบิตัิ

ตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถงึการมีมาตรการควบคุมแ ละข้ันตอนในการทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการใชนโยบายบัญชตีามหลกัการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปซ่ึงผูสอบบัญชมีอีสิระในการแสดง

ความเหน็และการเขาถงึขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ 

 บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบท้ั งในดานการเงิน การดําเนนิงาน และ ในดานอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของกับการประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมสําคัญของบริษัทได

ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหนา ท่ี

ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเตม็ท่ี คณะกรรมการจงึกําหนดให ฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  

 ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจาํนวน 12 คร้ัง เพือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของการทํา

รายการระหวางกัน ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถงึการประชมุรวมกับผูสอบบัญชเีพือ่สอบทานงบการเงินและ

พจิารณารายงานการเปดเผยขอมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพจิารณาแผนการตรวจสอบประจาํป และตดิตาม

รายงานผลการตรวจสอบภายในดานตางๆ 

บริษัทไดกาํหนดนโยบายใ นเร่ืองจริยธรรมโดยท่ีกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีของบริษัทจะตองพึงปฏิบัติ ใน

การใชขอมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัท  ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  รวมถงึ

การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท  โดยมีวิธกีารดูแลผูบริหารในการนาํข อมูลภายในของบริษัทไปใชประโยชนเพื่อสวนตนหรือ

ผูอื่น ดังนี้  

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1. ดําเนนิการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจถงึภาระหนาท่ีในการรายงานก ารถือหลักทรัพยในบริษัทของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

2. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ 

รวมถงึขอมูลงบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย ควรห ลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขาย

หลกัทรัพยของบริษทั ในชวงระยะเวลา 1 เดือนและหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น กอนท่ีงบ

การเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน 

ท้ังนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบ ริษัทไปใชเพื่อประโยชน

สวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงข้ันใหออกจากงาน 
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ปจจุบันบริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  

ขอพิพาทดานแรงงาน 

 

บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัท เพื่อพั ฒนาใหพนักงานมีทักษะความรู โดย

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และจากคําแนะนําของผูมีประสบการณในแตละสายงาน นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมใหพนักงาน

เขาอบรมและสัมมนากับหนวยงานภายนอกอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราท่ี

เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาใหพนกังานทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คือ ในกรณีปกติทีบริษัทไมมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการ

ลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณร อยละ 40 ของกําไร

สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท

อาจจะกําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความเหมาะสมและตามความจําเปนของบริษัท 

เชน กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงภาวะทางเศรษ ฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณอื่นใดท่ีมีผลกระทบตอสภาพคลองทาง

การเงินของบริษัท เปนตน  

นโยบายการจายเงินปนผล 

 

ฝายตรวจสอบภายในไดจดัทําแบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในประจาํป 2552 ฉบับลงวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2553 ข้ึน และไดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการตร วจสอบแลว ท้ังนี้แบบประเมินดังกลาวไดนําเสนอท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 แลว 

การควบคุมภายใน 

การพจิารณาจดัทําแบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน บริษทัไดพจิารณาท้ังหมด 5 สวนดวยกัน 

ประกอบดวย สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม,  สวนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง, สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏบิตังิานของ

ฝายบริหาร , สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และสวนท่ี 5 ระบบการตดิตาม โดยคณะกรรมการบริษทัมี

ความเหน็วาบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ   

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ือง การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ี

เก่ียวของอยางเพียงพอแลว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายจัดการดําเนินการพัฒนา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

 

คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจาํป 2552 

แลว มีสาระสําคัญท้ัง 5 สวนดังนี้ 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม 

    - คณะกรรมการ บริษทัไดมีการกํากับดูแลใหมีการ กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของ

บริษทั เปนประจาํทุกป (Annual Operation Plan) โดยแตละหนวยธุรกิจจะนําเสนอเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจใน

แตละปท่ีสอดคลองกับ Mission และ Vision ของบริษทัใหคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน
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แตละหนวยงานทราบและนาํไปปฏบิตัใิหบรรลเุปาหมายท่ีกาํหนดไว ในการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจ

ดังกลาว ทางบริษัทจัดใหมีการติดตามผลเดือนละคร้ัง เพื่อรายงานความคืบหนาและปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไข อีกท้ังยัง

มีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในชวงระหวา งดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้นตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้เร่ืองดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

    - คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของบริษทัวาไดจดัทํา

อยางรอบคอบบนพืน้ฐานของการประมาณการอยางระมัดร ะวัง โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปจจุบัน 

ขอมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสภาวการณการแขงขันท่ีคาดหมายในปนัน้ๆ อกีท้ังไดพจิารณาทบทวนถงึ

ประสิทธภิาพการปฏบิตังิานพนกังานในบริษทัแลววามีความรูและความสามารถท่ีจะปฏบิตัติามเปาหมายไดจริง โด ยวิเคราะห

ถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกิจและ

สภาพแวดลอมอื่นๆ รวมถึงไดกํากับดูแลใหมีหนวยงานทําหนาท่ีคอยติดตามผลของเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจ

ดังกลาวอยูเปนประจํา 
    - บริษทัไดมกีารจดัโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกับการดําเนนิงาน 

โดยสํานักงานใหญกรุงเทพฯ  หรือท่ีเรียกวา Support center ไดจดัแบงโครงสรางเปนฝายตางๆ  อยางชัดเจน เพื่อทําหนาท่ี

สนับสนุนงานดานตางๆ ใหแกสาขาท้ังท่ีอยูในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และตางจังหวั ด เพื่อใหสะดวกและเอื้อประโยชนตอฝายบริหาร

ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

    - บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับ จรรยาบรรณทางธรุกิจ  (Code of conduct) ท่ีเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลท่ีดี โดยใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร ซ่ึงครอบคลุมถึงการหามมิใหฝายบริหารและพ นักงานทุกคนปฏิบัติตน

ในลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษทัและคูคาของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีทีม่ี

การฝาฝนไวอยางชดัเจน 

    - บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 

การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไปท่ีรดักุมและสามารถปองกันการทุจริตได โดยนโยบายและระเบียบวิธกีารปฏบิตังิาน  มีอยูใน

รูปแบบคูมือปฏิบัติการ (Operation Manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business Process Flow) ท้ังนี้บริษัทไดมีการ

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธปีฏบิตังิา น เพือ่ทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษทัอยางสมํ่าเสมอ 

รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานดานตางๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อใชทรัพยากรท่ีมีอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและ

เปนเคร่ืองมือในการควบคุมและปองกันการทุจริต 
    - ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน บริ ษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ

ประโยชนรวมกันท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  โดยไดกาํหนดไวเปนนโยบายและเกณฑการปฏบิตัใินจรรยาบรรณธรุกิจ  

เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจดานการบริการจึงใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเร่ืองความเปน

ธรรมตอคูค าท่ีใชกับคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติท่ีผิดไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และ

มุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูบริหาร 

พนักงาน คูคา คูแขง เจาหนี ้ลกูคา รวมถงึชมุชนและสังคม ดวยการปฏบิตัทิีเ่ทาเทียมกัน เปนธรรม เปดเผย และโปรงใส 

 

สวนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง  

    - บริษัทไดมีการติดตาม วิเคราะห และประเมินความเส่ียงในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเก่ียวเนื่องกับ

การดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท อยางสมํ่าเสมอ โดยจะตองวิเคราะหเพื่อระบุปจจัยท้ังภายนอกและภายใน

และสัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมท้ังผลกระทบออกมาใหชัดเจน เพื่อ เปนขอมูลท่ี บริษทั จะนาํไปใชในการวางแผนและ
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ดําเนินการแกไขและบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม  โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดมี

การติดตามผลอยางตอเนื่อง 

    - บริษัทไดทําการวิเคราะหอยางระมัดระวัง ถึงเหตุการณท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงท่ีบริษัทได

ระบุไวนั้นเกิดข้ึน เพื่อใหเปนสัญญา ณเตอืนภยัในการตดิตามและจดัการบริหารความเส่ียง แลวรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทในระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

    - บริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมความเส่ียงดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการ

ตรวจติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจยัความเส่ียงแลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ลดความเส่ียงอนั

จะเกิดความสูญเสียตอองคกร 

    - บริษทัไดมกีารจดัประชมุผูบริหารเพือ่รายงานความคืบหนา ปญหาและการแกไขเปนประจาํทุก

เดือน หรือกรณีฉุกเฉินท่ีเปนเร่ืองเรงดวนตองรีบแกไขปองกัน นอกจา กนีย้งักําหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณและ

ปจจัยความเส่ียงใหมีอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตองดําเนิน การแกไขตามลําดับความสําคัญ

ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหลานั้น เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

    - บริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความ

เส่ียงท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีการ

รายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอยูเปนประจาํทุกเดือน 

 

สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

    - บริษัทมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละ

ระดับ อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

- บริษัทไดจัดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ (1) หนาท่ีอนุมัติ  (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชแีละ

ขอมูลสารสนเทศ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และ

ไดมีการจดั Work Flow ท่ีแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

- บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และไดกําหนดไว เปน

นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนกังาน โดยมอบหมายให

ฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีในการตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง  รวมถงึบริษทั

หามมิใหผูมีสวนไดเสียรวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีอ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรม

ใดๆ ก็ตาม บริษทัไดคาํนงึถงึผลประโยชนสงูสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปนธรุกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง จะตอง

รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบกอนแลวแตกรณี 

    - บริษัทไดมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามสัญญาในการทําธุรกรรมกับผูท่ีเกียวของในลักษณะท่ีมี

ผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และขอตกลงดังกลาวท่ีมีผลผูกพันอยางตอเนื่อง 
- บริษัทไดมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีบริษัทมีเงิน

ลงทุนในบริ ษัทยอย โดยบริษทัไดสงใหกรรมการของบริษทัเขาไปเปนกรรมการผูมอีาํนาจของบริษทัยอย สวนบริษทัรวม

บริษัทไดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการเจาหนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท  
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- บริษัทไดมีมาตรการท่ีจะใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเส่ียงในการประกอ บ

ธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทมีการจดัตัง้หนวยงานดานกฎหมาย เพือ่ตดิตามกฎหมายและระเบียบหนวยงานราชการ หรือ

องคกรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช  และทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและใหขอมูลดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ของบริษัทตลอดจนจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภา ยใน เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- บริษัทไมเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบริหารสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจตาม

กฎหมายท่ีกาํหนด 

 

สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู  

- บริษทัไดมกีารจดัเตรียมเอกสาร ขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ เพื่อให

คณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี) บริษทัก็

จะจัดใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรมการในวันประชุม ท้ั งนีห้ากในระหวางการ

ประชุมมีการใชขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก็จะใหหนวยงานหรือผูท่ีเกียวของจัดทําขอมูลมารองรับการพิจารณา

ระหวางการประชุม เพื่อใหทันกาลตอการพิจารณาตัดสินใจ 

- บริษทัไดจดัสงหนงัสือเชญิประชมุคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุ มคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ีผานมา พรอมท้ังเอกสารประกอบการพจิารณาการประชมุใหกบักรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมกีารประชมุ เพือ่เปน

การใหขอมูลแกกรรมการบริษัทโดยจัดสงลวงหนากอนวันประชุม 

- บริษทัไดจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอยีดท่ีเป นสาระสําคัญ 

รวมถึงขอเสนอแนะ ขอทวงติง และขอคัดคาน (ถามี) และไดใหคณะกรรมการบริษทัรับรองรายงานการประชมุดังกลาวใน

การประชมุคร้ังถดัไป ซ่ึงประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษทัไดแกไขหรือเพิม่เตมิเนือ้หาในรายงานการ

ประชมุไดอยางอสิระ 

- บริษัทไดจั ดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ ไวอยาง

เปนสัดสวน สวนในกรณีท่ีผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตในความไมสมบูรณของเอกสารในการทําธุรกรรมหนึ่งนั้น บริษัทจะเรง

ดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดหาเอกสารใหครบถวนสมบูรณตอไป 

- บริษทัไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และเหมาะสมกับลกัษณะธรุกิจ โดย

บริษัทไดมีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใหเปนไปตามฉบับปจจุบันท่ีมีผลบังคับใช ภายใตการกํากับ

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

 

สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม 

- บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจประจําปเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดย

ฝายบริหารจะรายงานความคืบหนาและเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกับเปาหมายท่ีกาํหนดไวใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย 

- บริษัทกําหนดใหแตละหนวยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาหและราย

เดือนในรูปแบบตางๆ เชน Key Performance Index เปนตน ในการประชุมแตละระดับของพนักงานและฝายบริหาร เพื่อ

รายงานความคืบหนาและดําเนนิการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เ พื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การ
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ติดตามผลอยางตอเนื่องเปนการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม และปจจยัตางๆท่ีมากระทบตอเปาหมายท่ีวางไวอยางเหมาะสม 

- บริษัทเปนผูกาํหนดใหมีระบบการคว บคุมภายในเกิดข้ึนในบริษัท โดยการแตงตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้ึน และไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาท่ีในการใหความเชื่อม่ันถึงการควบคุมภายในของบริษัทใน

ทุกหนวยงานอยางสมํ่าเสมอวา (1) การปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม (2) การใหความ

เชื่อม่ันแกรายงานทางการเงินวานาเชื่อถือได (3) การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกาํหนดข้ึนท้ังภายในภายนอก

องคกร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก

หนวยงานตางๆดานการควบคุมภายใน โดยมุ งเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ท้ังนี้จะมีการรายงานผลตอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรับทราบความเคลือ่นไหวของการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ 

- บริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ ข้ึนตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ฝายต รวจสอบภายในจงึสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบเปนประจําทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะตอผูบริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในให

เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

- บริษทัมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพจิารณาถงึขอบกพรอง

ท่ีเปนสาระสําคัญทุกคร้ัง โดยหนวยงานตางๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อแกไขใหทันกาลเปนประจํา

ทุกเดือน อีกท้ังยังไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในตรว จสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยาง

สมํ่าเสมอ อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

- หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายหรือหนวยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความ

คืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสน อตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน  
- ฝายบริหารของบริษทัมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ถงึส่ิงท่ี

ไดทําการตัดสินใจดําเนินการในเร่ืองตางๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

รวมถงึปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองการทุจริต หรือการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย ท้ังนี้ในกรณีจําเปนเรงดวนประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสทิธแิละสามารถขอใหมกีารจดัประชมุคณะกรรมการบริษทั

ได โดยนอกจากฝายบริหารของบริษัท ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณ

ทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต การปฏิบัติงานท่ีฝาฝนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของ

บริษทัอยางมีนยัสําคัญ และคอยรายงานเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน  
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10. รายการระหวางกัน  

10.1 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2551 และป 2552  (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติม) 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

บมจ.สยามฟวเจอร  บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

รอยละ 24.10 

รายได       

ดีเวลอปเมนท 1.   คาจัดการ

บริหารจัดการ 

4.05 6.81 เปนคาบริหารจัดการ ดูแลจัดการดานการตลาด และใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลวมีความเห็นวามีความ

สมเหตุสมผล 

  คาใชจาย       

  1.   คาเชาและ

คาบริการ 

23.74 24.49 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวล่ิงโดยประกอบดวยสาขา

ฉะเชิงเทรา สาขาทองหลอ สาขาปยรมณ  และสาขาเอสพลานาด  ซ่ึงไดผานการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาตลาด   2.   คาใชจาย

สาธารณูปโภค 

14.88 13.89 

     



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-2 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

 

 

 

3.   คาเชา

อุปกรณ 

4.  คาตนทุน

โฆษณา 

5.  คาสนับสนุน

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

3.05 

1.76 

1.00 

 

 

 

 

3.93 

0.40 

- 

  ลูกหน้ีการคา  0.25 0.25   



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-3 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

  ลูกหน้ีอ่ืน 

เงินมัดจํา 

(รวมอยูใน”

สินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืน”) 

 

เจาหน้ีการคา 

15.83 

 

5.31 

 

 

1.42 

1.87  

 

- 

 

 

- 

  

  เจาหน้ีอ่ืน 5.10 2.13   

บจ.รัชโยธิน อเวนิว บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือ 

หุนทางตรงอยู

รอยละ 50 

และถือหุน

รายได 

1. คาบริหาร

จัดการ 

 

 

- 

 

 

 

1.35 

 

 

 

เปนคาบริหารงาน ดูแลจัดการดานการตลาด และใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลวมีความเห็นวามีความ

สมเหตุสมผล 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-4 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ทางออมผานบ

มจ. สยามฟว

เจอร ดีเวลล

อปเมนท 

(บริษัทรวม

ของบริษัทฯ ) 

ในอัตรารอย

ละ 12.05  

 

 

 

2. ดอกเบี้ยรับ 

3. คาสนับสนุน

ธุรกิจ 

 

 

คาใชจาย 

1. คาเชาและ

บริการ 

 

 

 

1.67 

1.00 

 

 

2.16 

- 

 

 

 

 

 

เปนการเชาพื้นที่เพื่อสําหรับสํานักงานของบริษัทฯ ในบริเวณซูซูกิ อเวนิว ซ่ึงไดผานการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาาตลาด 

 

 

 

 

   

   

  

1.31 

 

 

20.72 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-5 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

 

 

2. คาตนทุน

โฆษณา 

3. ดอกเบี้ยจาย 

 

ลูกหน้ีอ่ืน  

เงินมัดจํา 

(รวมอยูใน”

สินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืน”) 

 

 

 

 

  

4.0 

0.93 

 

2.17 

 

 

2.07 

 

 

 

- 

0.54 

2.53 

 

 

- 

 

 

19.22 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-6 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

คาเชาจาย

ลวงหนา 

18.57 

  เจาหน้ีอ่ืน 

 

หน้ีสินจาก

สัญญาเชา

การเงินไม

หมุนเวียน 

 

 

 

4.28 

 

11.80 

 

 

 

 

 

 

20.90 

 

12.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ใหการสนับสนุนทางการเงินในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท การใหกูน้ีเปนตาม

สัดสวนการถือหุน ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดย

อัตราดอกเบี้ยอางอิง MLR ของธนาคาร ไทยพาณิชย 

 

 

 

บริษัทฯ ค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-7 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

 

เงินใหกูยืมระยะ

ยาวแกกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

 

ค้ําประกันเงินกู

จากธนาคาร 

 

12.90 

 

229.99 

48.90 

 

332.00 

คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนการค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน ไมมีการคิด

คาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

 

 

 

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ไลฟสไตล 

บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

รอยละ 33.00 

รายได       

1. รายไดคา

บริหารจัดการ

และคาตอบแทน

25.00 25.52 เปนคาตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนรายการปกติทางการคาและเปน

ราคาตลาดซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-8 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

บริหาร

อสังหาริมทรัพย 

 

2. รายไดคา

สาธารณูปโภค 

23.76 23.55  เปนคาตอบแทนการใชสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ ใหบริการแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซ่ึงเปนรายการปกติทางการคาและเปนราคาตลาดซ่ึงผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

เงินปนผลรับ 

 

69.60 

 

65.58 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-9 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

คาใชจาย       

1. คาเชาและ

คาบริการ 

117.37 111.67 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวล่ิงภายใตพิ้นที่การบริหาร

จัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซ่ึงเปนรายการปกติ

ทางการคาและเปนราคาตลาดซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 2.คาสนับสนุน

ธุรกิจ 

1.28  0.10  

  

ลูกหน้ีการคา 1.97  1.80    

ลูกหน้ีอ่ืน  

เจาหน้ีอ่ืน 

 

3.40 

 

 

0.29 

5.80 

 

 

0.10 

 

หน้ีไมหมุนเวียน 32.29  33.34    



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-10 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

อ่ืน (เงินรับ

ลวงหนาจากการ

ใหเชาที่ดิน) 

หน้ีไมหมุนเวียน

อ่ืน (เงินมัดจํา

รับ) 

 

120.00 

 

120.00 

บมจ.แคลิฟอรเนีย 

วาว เอ็กซพีเรียนซ 

บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

รอยละ 36.79 

(9 เดือนแรก 

ในป 2552) 

บริษัทที่

เกี่ยวของกันที่

รายได 

1. คาเชาและ

บริการ 

2. คา

สาธารณูปโภ

ค 

 

  

25.59 

15.63 

 

 

 

 

8.79  

7.43 

 

 

 

 

เปนรายการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยของบริษัทฯ ในการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯรัชโยธิน 

กับ บจก.รัชโยธิน เรียลตี้และ บจก.รัชโยธิน แมเนทเมน โดยการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯ

สุขุมวิท 6,000 บาท ตอตารางเมตรซ่ึงเปนรายการปกติทางการคา และเปนราคาตลาดซ่ึง

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

รายการที่บริษัทฯ จายคาจัดการระบบสาธารณูปโภค (ปรับอากาศ ระบบลิฟทและบันได

เล่ือน) ใหกอนแลวมาเรียกเก็บกับบมจ.แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-11 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

รอยละ 19 (3 

เดือนหลัง ในป 

2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดอ่ืน  

1. ขายสินทรัพย 

2. คาภาษี

 

 

 

 

 

 

 

- 

5.49 

 

21.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.53 

2.81 

 

0.84 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-12 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

 

 

ในป 2551 

เปนบริษัทรวม

ที่บริษัทฯ ถือ

หุนทางตรงอยู

รอยละ 36.79 

ในป 2552 

เปนบริษัทที่

เกี่ยวของกันที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

โรงเรือน 

 

ลูกหน้ีการคา 

 

เงินมัดจํารับ 

(รวมอยูใน”

หน้ีสินไม

หมุนเวียนอ่ืน”) 

3.67 - 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-13 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

รอยละ 19 

บจ.ไทยทิคเก็ต

เมเจอร 

บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงอยู

รอยละ 40.00 

รายไดอ่ืน-เงิน

ปนผลรบั 

 

 

ลูกหน้ีการคา 

 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

 

4.00 

 

 

0.75 

 

 

9.60 

4.80 

 

 

0.01 

 

 

5.88 







ลูกหน้ีเกิดจากบจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร ขายตั๋วภาพยนตรใหเมเจอรฯ และยังไมไดเรียกเก็บ

เงินคืน  

เงินที่บริษัทฯ ขายตั๋วใหและรอทําคืนในเดือนถัดไป 

บจ.มีเดีย โลจิสติก บริษัทรวมที ่

บจ.เอ็ม วี ดี 

ลูกหน้ีการคา 

 

1.35  

 

- 

 

เปนคาความเสียหาย,แผนวีซีดี,ซีดีสูญหายคิดราคาขาย บจ. มีเดีย โลจิสติกจายใหกับบจ.

เอ็มวีดี 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-14 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

(บริษัทยอย

ของบริษัทฯ) 

ถือหุนทางตรง

อยูรอยละ 

47.51 

(3 เดือนแรก) 

 

 

ลูกหน้ีอ่ืน  

เจาหน้ีการคา 

 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

 

 

 

0.11 

 

 

3.18 

 

 

- 

 

 

1.36 

 

 

- 

 

 

1.49 











คาบริการเก็บรักษาซีดีและดีวีดีในอัตราแผนละสองบาทหาสิบสตางค บจ.เอ็มวีดีจายใหกับ 

บจ.มีเดียโลจิสติก 

 

บจ.พีวีอาร บลูโอ 

เอนเตอรเทนเมนท 

บริษัทรวมที่

บริษัทฯ ถือหุน

ทางตรงรอย

รายไดอ่ืน – 

คาลิขสิทธิ ์

 

4.50 2.30 

 

 

เปนคาลิขสิทธิ์ตามสัญญา 9 ลานบาทเรียกเก็บเปน 2 งวด ๆละ 4.5ลาน เปนรายการปกติ

ทางการคา และเปนราคาตลาดซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-15 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ละ 49.00 

 

 

 

ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

6.60 

 

5.66 

 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการของ

บริษัทฯ 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

 

3.67 3.30 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คางจาย 

พนักงานของบริษัท

ฯ 

พนักงานของ

บริษัทฯ 

เงินใหกูยืมระยะ

ยาวแกกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

12.75 12.32 เปนเงินกูยืมใหแกพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนหน่ึงในสวัสดิการของบริษัทฯ ที่มีแก

พนักงาน 

 

บริษัท แมคไทย 

จํากัด 

บริษัทที่คุณ

วิชา พูลวร

รายได 

1. คาเชาและ

  

8.79 

  

7.90 

 

เปนการใหเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ประกอบดวย  สาขารัชโยธิน  



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-16 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ลักษณ ถือหุน 

รอยละ 100 

บริการ 

2. คา

สาธารณูปโภ

ค 

 

 

คาใชจาย 

1. คา

สาธารณูปโภ

ค 

2. คาบริการที่

ปรึกษา 

3. คาตนทุน

โฆษณา 

6.61 

 

 

 

0.09 

2.20 

3.10 

6.21 

 

 

 

0.37 

- 

- 

สุขุมวิท  รังสิต  สําโรง  และเมโทโพลิส เปนรายการปกติทางการคา และเปนราคาตลาด

ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-17 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

ลูกหน้ีการคา 

 

4.00 0.87 

เจาหน้ีอ่ืน 

เงินมัดจํารับ 

(รวมอยูใน”

หน้ีสินไม

หมุนเวียนอ่ืน) 

0.30 

1.30 

- 

- 

บจ.เวลแอด บริษัทที่คุณ

วิชาและคุณ

ภารดี พลูวร

ลักษณถือหุน

รวมกัน 

คาบริการที่

ปรึกษา 

23.40 23.40 เปนคาใชจายในการบริหารโครงการ อัตราเดือนละ 1.95 ลานบาท โดยมีอายุของสัญญา 

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงไดผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา  

เปนการคิดคาตอบแทนอยูที่ไมเกินรอยละ 1 ของรายได ซ่ึงต่ํากวาเม่ือเทียบกับประธาน

บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือวาต่ํากวา ทั้งน้ีคุณ

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-18 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

วิชาไมไดรับคาตอบแทนอ่ืนใด 

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ บริษัทที่บิดา

คุณวิชา พูลวร

ลักลักษณ ถือ

หุน 

รายได       

1. รายไดคา

บริหารจัดการ 

4.80 4.80 รายไดคาบริหารงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท เปนคาบริหารศูนยของสาขาปนเกลาใน

สวนของบิดาคุณวิชา เปนรายการปกติทางการคา และเปนราคาตลาดซ่ึงผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

คาใชจาย       

1. คาเชา

อุปกรณ 

21.60 21.60 คาเชาอุปกรณอัตราเดือนละ 1.8 ลานบาท เปนการเชาอุปกรณโรงภาพยนตรจํานวน 8 

โรง โดยมอีายุของสัญญา 15 ป  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

2560  ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาตลาด 

เทียบไดกับราคาอุปกรณโดยรวมของโรงภาพยนตรทั้งหมดของเซ็นทรัล สาขาปนเกลา ซ่ึง

มีโรงภาพยนตร อีจีวี  

เจาหน้ีอ่ืน - 1.81  



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-19 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

เงินมัดจํา 

(รวมอยูใน”

สินทรัพยไม

หมุนเวียน) 

4.90 -  

    

หจก.เวล 

เอ็นเตอรเทนเมนท 

บริษัทที่บดิา

คุณวิชา พูลวร

ลักษณ ถือหุน 

คาใชจาย 

1. คาเชาพื้นที่

และคาบริการ 

 

11.40 

 

22.80 

 

เปนการเชาพื้นที่และบริการสวนกลางเพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรสาขาปนเกลา โดยมี

คาเชา 800 บาทตอเดือนตอ ตร.ม. โดยมีอายุของสัญญา 15 ป  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาตลาดของเซ็นทรัล ปนเกลา 

 

 

   

2. คา

สาธารณูปโภค 

3. คาสนับสนุน

ธุรกิจ 

8.66 

0.12 

 

8.30 

- 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-20 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

 

 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

เงินมัดจํา 

(รวมอยูใน

สินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืน) 

 

 

 

- 

4.90 

 

 

 

2.57 

- 

บจ.เพชรปนเกลา บริษัทที่มารดา

คุณวิชา พูลวร

ลักษณ ถือหุน 

คาใชจาย 

1. คาเชาพื้นที่

และคาบริการ 

 

12.34 

 

23.89 

3.99 

 

เปนคาสิทธิการเชาโครงการเมเจอรซีนีเพล็กซ (ปนเกลา) ซ่ึงไดผานการพิจารณาเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปนเกลา   



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-21 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

2. คา

สาธารณูปโภค 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

 

3.78 

 

1.13 

 

0.90 

บจ. เอ็ม พิคเจอรส บริษัทยอยของ 

บมจ.เอ็ม พิค

เจอรส เอน

เตอรเทนเมนท 

ซ่ึงเปนบริษัท

รวมของบริษัท

ฯ 

โดย บมจ.เอ็ม 

รายได 

1. คาเชาและ

บริการ 

2. คา

สาธารณูปโภค 

 

คาใชจาย 

 

1.97 

0.16 

 

 

17.06 

 

 

3.08 

0.29 

 

 

34.78 

 

 

เปนการเชาพื้นทีข่องบริษัทฯ ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว เปนราคาตลาด 

 

เปนลิขสิทธิ แผนวีซีดี ที่เรียกเก็บจาก บจก.เอ็มวีดีและคาสวนแบงการจัดฉายภาพยนตรที่

เรียกเก็บกับบรษิัทฯซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปน

ราคาตลาด 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-22 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

พคิเจอรส เอน

เตอรเทนเมนท 

ถือหุนรอยละ 

99.99 (6 

เดือนแรกในป 

2552) 

 

 

 

 

ในป 2551 

เปนบริษัทยอย

ของ บมจ.เอ็ม 

1. คาตนทุนสาย

ภาพยนตร 

 

 

 

ลูกหน้ีการคา 

 

เจาหน้ีการคา 

 

เจาหน้ีอ่ืน 

 

ค้ําประกันเงินกู

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

3.81 

 

111.63 

 

0.002 

 

280.00 

เปนรายการที่รอการตัดจําหนายตามจํานวนแผนวีซีดีที่ บจก.เอ็มวีดี จําหนายไดจริง 

 

บริษัทฯ ค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนการค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน ไมมีการคิด

คาธรรมเนียมการค้ําประกัน  



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-23 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

พคิเจอรส เอน

เตอรเทนเมนท 

ซ่ึงเปนบริษัท

รวมของบริษัท

ฯโดย บมจ.

เอ็ม พคิเจอรส 

เอนเตอรเท

นเมนท ถือหุน

รอยละ 99.99 

ในป 2552 

เปนบริษัทยอย

ของ บมจ.เอ็ม 

พคิเจอรส เอน

เตอรเทนเมนท 

จากธนาคาร 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-24 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยของบริษัท

ฯโดย บมจ.

เอ็ม พคิเจอรส 

เอนเตอรเท

นเมนท ถือหุน

รอยละ 65.92 

บจ. วิรชา บริษัททีคุ่ณ

วิชา พูลวร

ลักษณเปน

กรรมการ 

รายได 

1. โฆษณา 

 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

คาโฆษณารีสอรทของ บจ.วริชา ซ่ึงเปนราคาตลาด และผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาาตลาด 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-25 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

บจ. วิรันดา บริษัททีคุ่ณ

วีรวัฒน องค

วาสิฏฐเปน

กรรมการอยู 

รายได 

1. โฆษณา 

 

 

 

ลูกหน้ีการคา 

 

 

5.00 

 

 

 

5.35 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

คาโฆษณารีสอรทของบจ. วิรันดา ซ่ึงเปนราคาตลาด และผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาาตลาด 

 

บจ. รชัโยธนิ อเว

นิว แมเนจเมนท 

บริษัททีบ่ริษัท

ถือหุน

ทางออม

ผานบมจ.

สยามฟวเจอร

รายได 

1. คาบริหาร

จัดการ 

คาใชจาย 

1. คาบริการ

 

18.75 

 

0.87 

 

1.35 

 

0.39 

 

 

 

 

 

 

เปนคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการเชาพื้นที่เพื่อสําหรับสํานักงานของบริษัทฯ ใน
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สวนที่ 2 หนา 10-26 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ดีเวลอปเมนท 

รอยละ12.04

และถือหุน

ทางออมผาน 

บจ.รัชโยธิน 

อเวนิว รอยละ 

49.96 

สวนกลาง 

2. คา

สาธารณูปโภค 

 

3. การตัด

จําหนายสิทธิใน

การเชา รวมถึง

สวนของดอกเบี้ย 

 

4. ดอกเบี้ยจาย 

5. คาสนับสนุน

ธุรกิจ 

เงินมัดจํา 

1.32 

 

0.26 

 

 

0.62 

0.01 

1.38 

 

12.38 

- 

13.43 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

12.81 

13.07 

บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เปนราคาาตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนสิทธิการเชาในพื้นที่อาคารซูซูกิ อเวนิว 
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สวนที่ 2 หนา 10-27 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 

คาเชาจาย

ลวงหนา 

เจาหน้ีการอ่ืน 

 

 

บจ. เอ็มวีดี มีเดีย 

เปนบริษัทที่ตั้งอยู

ประเทศมาเลเซีย 

บริษัทที่มีอดีต

กรรมการของ 

บจ.เอ็มวีดี 

ไดแก 

Mr.Patrick 

John Leone  

เปนกรรมการ 

ลูกหน้ีการคา 0.80 1.27 คาขาย สินคา ซีดี และ ดีวีดี ตามราคาตลาด 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)         

 

สวนที่ 2 หนา 10-28 

บุคคล/ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ประเภทรายการ 

  ป 

2552 

(ลาน

บาท) 

  

ป 

2551 

(ลาน

บาท) ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

Almac Co., Ltd. บริษัทที ่ถือหุน

ในบริษัท เอ็ก

เซอรเทนเมนท 

จํากัด (ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของ

บริษัทฯ) อยู

รอยละ59.98  

เจาหน้ีการคา 

 

7.06 7.06 คาอุปกรณเครื่องออกกําลังกายของ บจ.เอ็กซเซอรเทนเมนท ซ่ึงเปนราคาตลาด 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 2 หนา 10-29 

10.2 นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันประเภทคาบริหาร งานเปนรายการที่มีลักษณะตามปกติธุรกิจทั่วไป และมีนโยบายการ

ทํารายการระหวางกันเปนไปตามสัญญา 

รายการระหวางกันประเภทเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ ยวของ เงินกูยืมจากกรรมการ อัตราดอกเบี้ยเงินกูจะ

กําหนดโดยตนทุนเงินกูยืมเปนหลัก สําหรับผูใหกูที่มีตนทุนในการกูยืม จะคิดดอกเบี้ยตามตนทุนเงินกูในอัตรารอยละ 

8.50 

รายการระหวางกันทุกรายการจะผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความ

โปรงใสในการดําเนินการ 

10.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  โดยผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บริษัทยอย

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ  

รายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และ /หรือบริษัทยอย กับบริษัทยอยและ /หรือบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวาเปนรายการจําเปนตามปกติธุรกิจทั่วไป และเปนราคาที่เหมาะสม  

10.4 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต ทาง

บริษัทฯ จะจัดใหมีการทําสัญญาเพื่อกําหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหผูสอ บบัญชีสามารถ

ตรวจสอบและเปดเผยรายการดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มี

สาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อดูแลใหรายการ

ระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออก

เสียงในรายการดังกลาว 

10.5 รายการระหวางกันในอนาคต 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ใหเป นไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิด

ขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเช่ียวชาญ

อิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล ของการทํารายการ

ดวย 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
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สวนที่ 2 หนา 10-30 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ เปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือ

จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมใหกูยืมหรือค้ําประกันเงินกูแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีหากมีรายการ

ระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ ชํานาญในการ

พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูให

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี ทั้งน้ีบริษัทฯ จะเปดเผยรายกา รระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)             11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

 

11.1 งบการเงิน 

11.1.1 สรปุรายงานการสอบบัญชี 

   รายงานของผูสอบบัญชีงวดป 2552 

รายงานของผูสอบบัญชสํีาหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดย นาย ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากั ด ไดใหความเห็นวา ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ

บริษทั ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุนรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุนเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบ

กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปท่ีแนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว

จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่ อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบัญชทีีก่จิการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหาร

เปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ

ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขางตนนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

บริษทั ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนนิงานรวมและผลการดําเนนิงานเฉพาะบริษทั และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปสิน้สุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี) 

คณะกรรมการบริ ษัท เปนผู รับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทัฯ  บริษัทยอย  และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํป  งบการเงินดังกลาวจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย   โดยเลอืกใช

นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ   และใชดลุยพนิจิอยางระมัดระวังและประมา ณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา   

รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางพอเพยีงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  นอกจากนี้คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารง

รักษาไวซึง่ระบบควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธผิล  เพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  

ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน  และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดทุจริตหรือการดําเนินการท่ี

ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษทั  ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอสิระท่ีไมเปน

ผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ีย วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบควบคุมภายใน  รวมท้ังใหความเหน็ถงึ

รายงานท่ีเก่ียวโยง  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกนั  ใหมคีวามถกูตองและครบถวน  ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจาํปนี้แลว 
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คณะกรรมการบริษทั  มีความเหน็วาระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  และบริษัทยอยโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ   

และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษทัยอย  ณ 31 ธันวาคม 

2552 

11.1.2 ตารางสรปุงบการเงินรวม 

 

รายการ

(หนวย: บาท)

2550 2551 2552

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 316,626,077 436,544,781 215,815,169 241,388,077 532,015,534

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 503,214,113 851,256,365 1,165,571,122 1,115,355,101 793,730,155

สินคาคงเหลือ 78,960,597 147,146,067 133,651,726 132,106,341 178,010,205

เงินลงทุนในบริษัทรวม 467,029,953 587,738,676 1,168,550,021 1,506,765,502 1,471,946,645

อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 4,589,136,994 4,956,303,413 4,759,164,047 4,932,677,022 5,709,251,309

รวมสินทรัพย 7,379,969,452 8,782,032,266 9,293,939,862 9,659,143,446 11,269,153,631

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 34,072,292 31,847,229 46,167,318 42,068,558 56,800,410

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 778,000,000 1,309,700,000 867,525,000 795,400,000 1,693,011,012

เจาหนี้การคา 578,211,941 529,428,753 510,714,435 659,024,134 624,908,996

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ป 588,678,239 590,749,877 327,873,449 424,104,074 318,127,353

เงินกูยืมระยะยาว 1,395,279,789 1,104,792,452 678,418,598 1,011,670,495 172,047,375

รวมหนี้สิน 4,455,470,667 4,585,402,055 3,671,741,534 4,237,436,547 5,880,231,764

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

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

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

กําไรสะสมยังไมจัดสรร 348,063,357 447,932,185 833,266,542 615,598,285 481,080,203

รวมสวนของผูถือหุน 2,924,498,785 4,196,630,211 5,622,198,328 5,421,706,899 5,388,921,867

รายไดรวม 4,716,937,029 5,246,646,435 6,593,682,565 5,328,457,422 5,560,731,919

ตนทุนขายและบริการ 3,097,299,201 3,242,954,206 3,767,806,603 3,547,761,708 3,919,250,626

คาใชจายในการขายและบริหาร 877,417,508 1,109,281,469 1,388,518,763 1,184,185,874 1,350,867,888

ดอกเบี้ยจาย 102,830,552 169,856,421 119,129,000 88,234,750 133,368,738

525,927,529 693,755,347 1,203,592,031 643,291,874 327,436,735

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 534,990,143 695,176,415 1,226,964,389 626,356,254 333,724,752

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.75 0.92 1.42 0.71 0.39

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 1,122,277,682 898,588,659 1,283,996,549 986,588,962 1,448,649,034

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -943,413,275 -1,603,079,207 -580,088,832 -729,671,162 -1,872,340,415

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน -208,280,267 826,634,315 -938,957,418 -185,175,574 714,318,838

(ลดลง)สุทธิ -29,415,860 122,143,767 -235,049,701 71,740,226 290,627,457

งบตรวจสอบ ณ สิ้นงวด

2548 2549

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร)ขาดทุน

ของผูถือหุนสวนนอย
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อัตราสวนทางการเงนิท่ีสําคัญ 

2548 2549 2550 2551 2552

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.43 0.61 0.87 0.73 0.65

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.31 0.42 0.68 0.57 0.35

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.44 0.31 0.46 0.38 0.45

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 14.42 7.52 6.43 4.62 5.84

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25 48 56 78 62

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.80 15.89 16.04 9.05 4.60

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 37 23 22 40 78

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.47 5.82 7.15 6.04 6.11

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 56 62 50 60 59

วงจรเงินสด (วัน) 6 9 28 58 81

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นตน (%) 34.34% 36.54% 42.02% 33.42% 29.52%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.50% 14.44% 20.36% 13.69% 7.15%

อัตรากําไรอื่น (%) 2.39% 6.52% 14.37% 6.05% 4.95%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 151.21% 118.57% 95.65% 129.77% 364.95%

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพยรวม (%) 20.31% 20.84% 24.34% 6.12% 6.02%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.17% 13.25% 18.61% 11.28% 6.01%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 19.33% 19.52% 24.99% 11.34% 6.17%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.62% 8.60% 13.58% 6.61% 3.19%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 24.85% 26.83% 37.69% 24.90% 18.12%

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.68 0.65 0.73 0.59 0.53

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (เทา) 1.08 1.10 1.36 1.15 1.04

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.52 1.09 0.65 0.78 1.09

อัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.96 0.72 0.34 0.42 0.42

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 14.13 7.68 14.07 15.11 12.56

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) (เทา) 0.48 0.40 0.25 0.45 0.33

อัตราการจายเงินปนผล (%) 102.08% 86.81% 75.21% 90.11% 92.49%

อัตราสวนการเติบโต (Growth Ratios)

สินทรัพยรวม (%) 10.79% 19.00% 5.83% 3.93% 16.67%

หนี้สินรวม (%) 10.03% 2.92% -19.93% 15.41% 38.77%

รายไดจากการขายหรือบริการ (%) 70.80% 8.34% 23.86% -19.19% 0.16%

คาใชจายในการดําเนินงาน (%) 41.60% 26.43% 25.17% -11.44% 12.67%

กําไรสุทธิ (%) -211.59% 29.94% 76.50% -48.95% -46.72%

ขอมูลตอหุน (Per Share)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 4.12 5.42 6.48 6.15 6.32

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.75 0.92 1.42 0.71 0.39

เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.69 0.78 1.05 0.64 0.35

อัตราสวนทางการเงิน
งบการเงินรวม ณ สิ้นงวด
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

11.2.1 ภาพรวมของบริษัท 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ดําเนินธุรกิจหลักใน 5 กลุมธุรกิจ คือ กลุมธุรกิจโรง

ภาพยนตร กลุมธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ําแข็ง กลุมธุรกิจพื้นท่ีใหเชาและบริการ กลุมธุรกิจส่ือโฆษณา และ

กลุมธุรกิจจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ภาพรวมของบริษทัฯ 

จากการเพิ่มสาขาอีกจํานวน 2 สาขา ประกอบกับกระบวนการบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําให ณ 

วันส้ินป 2552 บริษัทฯบริหารโรงภาพยนตรอยูท้ังหมด 354 โรง ใหบริการไดกวา 88,250 ท่ีนั่ง โบวลิ่ง 478 เลน หองคารา

โอเกะ 358 หอง และ ลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหมอีก 2 แหง และพื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 44,000 ตารางเมตร 

สําหรับกลุมธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรนั้น บริษัทฯไดปรับเปลี่ ยนโครงสรางการจดัการและขยายธรุกิจอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯไดตกลงทํารายการขาย

เงินลงทุนท้ังหมดในหุนสามัญของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (MVD) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท (เดิมชื่อ บริษัท แป ซิฟคมาร

เก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ) จํานวน 19,999,995 หุน ใหกับบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จาํกัด (มหาชน) (MPIC) ซ่ึงเปนบริษทัรวมของบริษทั ในราคาหุนละ 19.60 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 392 ลานบาท 

นอกจากนี้บริษัทยังไดตกลง ซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมของ MPIC จํานวน 275,883,475 หุน ในราคาหุนละ 1.40 บาท เปน

จํานวนเงินท้ังส้ิน 386.24 ลานบาท ซ่ึงชาํระโดยการแลกเปลีย่นกับหุนสามัญของ MVD ท่ีมูลคายุติธรรม จํานวน 392 

ลานบาท และ รับชําระเปนเงินสดเพิ่มจํานวน 5.76 ลานบาท ภายหลงัจากการลงทุ น บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน MPIC 

จากรอยละ 40.81 เปนรอยละ 65.93 ทําให MPIC และบริษทัยอยของ MPIC ท้ังหมด มีสภาพเปนบริษทัยอยของบริษทั 

นับตั้งแตการแลกเปลี่ยนหุนคร้ังนี้ บริษัทฯไดนํางบการเงินของ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC มารวมในการจดัทํางบ

การเงินรวมของบริษัท วัตถุประสงคหลักของการปรับโครงสรางการจัดการนี้ ก็เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดจําหนายภาพยนตร

ท่ีสมบูรณข้ึน ตั้งแตการนําภาพยนตรเขาโรงภาพยนตร ไปจนถึงการจัดจําหนายภาพยนตรในรูปแบบของ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย 

ท้ังหมดภายใตการบริหารจดัการของ MPIC นอกจากนี้ ยังไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็ม เตอรตี้ ไนน จํากัด (M39) 

ซ่ึงเปนบริษัทสรางภาพยนตรไทยข้ึนภายใต MPIC ดวย ท้ังหมดเพื่อเปนวางรากฐานของการเติบโตของวงการภาพยนตรใน

ประเทศไทย  

นอกเหนือจากธุรกิจหลักท่ีบริษัทฯ ดําเนินการแลว เพื่อใหบริษัทฯเปนศูนย รวมความบันเทิงท่ีครบวงจร บริษทัฯยัง

ถือหุนในบริษัทรวม ไดแก บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีพัฒนาพื้นท่ีใหเชาในรูปแบบศูนยการคา

ชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) (CAWOW) ผูใหบริการศูนยออก

กําลังกายเชิงสันทนาการ และบริษัท ไทยทิกเก็ต เมเจอร จํากัด ท่ีใหบริการเปนตัวแทนจําหนายบัตรตางๆแบบครบวงจรเต็ม

รูปแบบ ผานทางระบบ Online Real-time   

และในป 2551 บริษทัไดรวมลงทุนกับบริษัท พีวีอาร จํากัด (PVR) ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรชั้นนําท่ี

จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีประเทศอินเดีย รวมกันจัดตั้งบริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด (PVR 

blu-O) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโบวลิ่งเชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O ไดเปดใหบริการอยางเปน

ทางการตั้งแตเดือน มีนาคม 2552  
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การดําเนินธุรกิจเปนไปไดดวยดี ทําใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติการลงทุนในหุนของ PVR มูลคาเงินลงทุนท้ังส้ินไมเกิน 450 ลานบาท และคิดเปนสัดสวน

ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ PVR โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

• อนุมัติการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงของ PVR จํานวน 2,557,000 หุน ในราคาหุนละ 165 รูป หรือ

เทากับ 125.04 บาท (1 รูปเทากับ 0.7578 บาท: อตัราแลกเปลีย่นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2552) โดยหุนเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงจํานวนนี้คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท้ังหมดหลังจากการเพิ่มทุน

ดังกลาว 

• อนุมัติการเขาซ้ือหุน PVR ท่ีเหลือจากตลาดรอง 

ณ วันส้ินป 2552 บริษัทฯไดดําเนินการซ้ือหุนเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ PVR จํานวน 2,557,000 หุนแลว 

และทาง PVR อยูในระหวางการจดทะเบียนหุนเพิ่มทุน บริษัทฯจึงบันทึกคาหุนท่ีชําระแลวเปนเงินจายลวงหนาคาหุน การ

ลงทุนท้ังใน PVR และ PVR blu-O นี้ บริษัทฯไดเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจท้ังสองในประเทศอินเดีย 

 

ณ ส้ินป 2552 บริษทัฯ มีรายไดรวมท้ังหมด 5,561 ลานบาท โดยเปนสวนของธุรกิจหลักจํานวน 5,544 ลาน

บาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป 2551 จํานวน 216 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 โดยแบงสัดสวนรายไดและการเตบิโตของรายไดในแต

ละธุรกิจ ไดดังนี้ 

ภาพรวมของผลการดําเนนิงานในป 2552 

กลุมธุรกิจ เพิ่มขึ้นรอยละ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ธุรกิจในกลุมบันเทิง

  สวนงานธุรกิจโรงภาพยนตร          2,452.36 46.02              2,743.65 49.49 11.9%

  สวนงานขายอาหารและเครื่องดื่ม             538.12 10.10                 638.09 11.51 18.6%

  สวนงานธุรกิจสื่อโฆษณา             814.06 15.28                 506.50 9.14 -37.8%

  สวนงานธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ             574.77 10.79                 491.19 8.86 -14.5%

  สวนงานธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ             338.61 6.35                 387.79 6.99 14.5%

  ธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร             610.53 11.46                 777.10 14.02 27.3%

รวมรายได          5,328.46 100              5,544.31 100 4.1%

งบตรวจสอบป 2551 งบตรวจสอบป 2552

 
 

ในป 2552 บริษทัฯ มีรายไดรวมท้ังส้ิน 5,561 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 จํานวน 232 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 4 ซ่ึงถือวาเปนอัตราการเติบโตท่ีต่ํา เหตุผลหลักๆก็คือ ปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ียืดเย้ือ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

โลก และ การระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009  การประทวงทางการเมืองซ่ึงนาํไปสูความรุนแรงประกอบกับควา ม

หวาดกลัวตอโรคระบาดท่ีแผวงกวางนี้ สงผลกระทบตอยอดขายบัตรชมภาพยนตรบางเร่ืองท่ีเขาฉายในขณะท่ีเกิดเหตุ อาทิ 

การกอความไมสงบในชวงเทศกาลสงกรานต เดือนเมษายน 2552 หรือชวงไตรมาสท่ี 3 ท่ีมีการรายงานยอดผูเสียชีวิตจาก

การติดเชื้อไขหวัดใหญ 2009 รายวัน นอกจากนี้ ความไมแนนอนทางการเมืองของไทยเม่ือผสานเขากับวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

สงผลกระทบเชิงลบตอกลุมธุรกิจส่ือโฆษณา และกลุมธุรกิจโบวลิ่งของบริษัทฯ 
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ถงึแมวาความรุนแรงทางการเมืองและความหวาดกลวัตอโรคระบาดจะสงผลเชงิลบตอรายไดของภาพยนตรบาง

เร่ืองก็ตาม ป 2552 ยังมีภาพยนตรอีกหลายเร่ือง ท่ีเขาฉายในชวงท่ีเหตุการณปกติและไดทํารายไดยอดขายท่ีสูงมาก ท้ัง

ภาพยนตรจากฮอลลีวูด อาทิ Transformers: the revenge of the Fallen, 2012, and AVATAR ซ่ึงลวนแลวแตทาํรายได

กวา 200 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตรไทยท่ีทํารายไดระดับ 100 ลานบาทอีกหลายเร่ือง อาทิ รถไฟฟามาหานะเธอ 

หาแพรง วงศคําเหลา สาระแนหาวเปง ภาพยนตรเหลานี้เปนแรงสําคัญท่ีทําใหยอดขายบัตรชมภาพยนตรขอ งบริษทัฯเตบิโต

ไดถึง 12% 

เปนท่ีนาสังเกตวา ภาพยนตรท่ีทํารายไดสูงเหลานี้ สวนใหญเขาฉายในชวงคร่ึงหลังของป 2552 โดยเร่ิมตั้งแต

ไตรมาสท่ี 2 บริษัทฯไดริเร่ิมใชกลยุทธทางดานราคาท่ีเรียกวา “dynamic pricing strategy” เพื่อเสริมฐานรายไดใหแข็งแกรง

ข้ึนโดยการบริหารทางดานราคาของบัตรชมภาพยนตรใหสอดคลองกับอปุสงคและอปุทาน ตามหลกัเศรษฐศาสตรขัน้

พื้นฐาน การข้ึนราคาบัตรชมภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมสูง หรือการข้ึนราคาในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ประกอบกับการลด

ราคาในวันธรรมดาท่ีมียอดผูชมภาพยนตรนอย ท้ังหมดนี้สงผล ใหราคาบัตรชมภาพยนตรเฉลี่ยตอใบ average ticket price 

(ATP) สูงข้ึนถึง 10% ในไตรมาสท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบกับ ATP ในป 2551 

กลยุทธทางดานราคาท่ีเรียกวา “dynamic pricing strategy” นี้เปนหนึ่งในกลยุทธท่ีบริษัทฯไดนํามาใชเพื่อสราง

ความแข็งแกรงและเพิม่ความ สามารถในการทํากําไรใหกับธุรกิจโรงภาพยนตร ซ่ึงถือเปนธุรกิจหลักด้ังเดิมของบริษัทฯ 

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกและปญหาทางการเมืองของไทย ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงกับธุรกิจส่ือโฆษณาของ

บริษัทฯ ไมเพียงแคปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ subprime และผลกระทบตางๆท่ีทาํใหส ถาบันการเงินใหญๆ หลายแหงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตองประสบปญหาสภาพคลองอยางหนกั บางแหงถงึข้ันลมละลาย ซ่ึงสงแรงกระทบเปนลกูโซเขาไป

ยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ัวโลก ประเทศไทยยังมีความขัดแยงทางการเมืองท่ีรนุแรงยืดเย้ือ เร่ิมจากการประทวงทางการเมือง

โดยการยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในไตรมาสท่ี 4 ของป 2551 ตามดวยการประทวงซ่ึงนาํไปสูความรุนแรงในชวง

เทศกาลสงกรานตป 2552 ปญหาใหญท้ังดานเศรษฐกิจและการเมืองนี้ กระทบโดยตรงตอความเชื่อม่ัน มิเพียงแตในภาค

ธรุกิจและภาคอตุสาหกรรมการผลติ แตยงักระทบอยางรุนแรงตอควา มเชื่อม่ันและการจับจายใชสอยของผูบริโภค ธุรกิจ

ตางๆจําเปนตองประหยัดและลดคาใชจายกันอยางหนัก ทําใหเม็ดเงินโฆษณาลดลงเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงกับส่ือท่ี

เรียกวา “below-the-line” ดวยเหตุนี้ รายไดจากการขายส่ือโฆษณาของบริษัทฯจึงลดลงถึง 38% ในป 2552 
สําหรับตนทุนการใหบริการและการขายท้ังหมดในป 2552 มีมลูคา 3,919 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 

จํานวน 371 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ซ่ึงเปนอัตราการขยายตัวท่ีสูงกวารายได ท้ังนี้เนื่องมาจากการท่ีรายไดจากส่ือ

โฆษณาถูกกระทบจากปจจัยภายนอก ทําใหหดตัวลงถึง 38% ดังท่ีกลาวขางตน จึงทําใหอัตราการเติบโตของรายไดต่ํากวา

ปกติ หากวิเคราะหเจาะลึกลงในตนทุนของแตละกลุมธุรกิจจะเห็นไดวา กลุมธุรกิจโรงภาพยนตรมีอัตรากําไรท่ีดีข้ึนดวยเม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2551 สวนกลุมธุรกิจอื่นๆ ยกเวนกลุมส่ือโฆษณา ยังรักษาระดับอัตรากําไรไดดี   

สวนคาใชจายรวมท้ังส้ินในป 2552 มีมลูคา 1,386 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 13 ท้ังนี้มาจาก

เหตุผลหลัก 3 ขอ ขอท่ีหนึ่ง เกิดจากการนํางบการเงินของ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC มารวมในการจดัทํางบ

การเงินรวมของบริษทั ณ ส้ินป 2552 ในขณะท่ี ณ ส้ินป 2551 มีเพยีงงบการเงินของ MVD เทานั้นท่ีรวมอยู ขอท่ีสอง การ

ตั้งสํารองเผ่ือหนี้เสียของทางกลุมธุรกิจโฆษณาอันเปนผลพวงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ และขอท่ีสาม คาใชจายในการเปด

สาขาใหญท่ีงามวงศวาน แคราย ซ่ึงเปนคาใชจายซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะชวงเปดใหมเทานั้น 
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ดวยสถานการณภายนอกท่ีไมเอื้ออํานวยนี้ ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจไดสงผลกระทบอยางรุนแรงจนทําให 

CAWOW ตองปดสาขาหนึ่งสาขา และเกิดคาใชจายในการปดสาขานั้นๆ สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพียง 334 ลานบาท

ในป 2552 และมีกําไรสุทธิตอหุนอยูท่ี 0.39 บาท แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการจายเงินปนผลในระดับท่ีสูงถึง 

รอยละ 90 คิดเปนเงินปนผลตอหุนท่ี 0.35 บาท 

 

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ส้ินป 2552 

บริษทัฯ มีสนิทรัพยรวม ณ ส้ินป 2552 มูลคา 11,269 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,610 ลานบาท หรือคิดเป นรอยละ 

17 จากป 2551 การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยรวมนี้ มาจากการเพิ่มข้ึนของ สินทรัพยหมุนเวียน 409 ลานบาท และ สินทรัพย

ไมหมุนเวียน 1,201 ลานบาท 

สินทรัพย 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 409 ลานบาทนั้น สวนใหญเกิดจากเงินจายลวงหนาคาหุน ท่ีบริษัทฯ

ไดซ้ือหุนในบริษัท พีวีอาร จํากัด PVR ซ่ึงทาง PVR อยูในระหวางการจดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วันส้ินป บริษัทจึงบันทึกคาหุนท่ี

ชําระแลวเปนเงินจายลวงหนาคาหุน อีกสวนเกิดจากคาภาพยนตรระหวางผลิตของ M39 ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MPIC และ

ไดถกูรวมเขามาในงบสินทรัพยหมุนเวียนรวมของบริษทัฯ 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 1,201 ลานบาทนัน้ เกิดจากการเปดสาขาใหญท่ีเปน Standalone 

Cineplex ในยานงามวงศวาน แครายเม่ือเดือนธันวาคม 2552 ทําใหงบท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สูงข้ึน ประกอบกับการ

ปรับเปลีย่นโครงสรางการจดัการในกลุมธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรนั้น ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน MPIC เพิ่มจาก

รอยละ 40.81 เปนรอยละ 65.93 ดังนั้น คาความนิยมและคาสิทธในการจัดจําหนายภาพยนตรของกลุม MPIC ท้ังหมด จึง

ถกูนํามารวมในงบสินทรัพยไมหมุนเวียนรวมของบริษทัฯ 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในสวนของเงินลงทุนในบริษัทรวม อีกดวย ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีบริษัทฯได

ขายเงินลงทุนใน CAWOW ทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 36 เปนรอยละ 19 ทําใหถือไดวา CAWOW มิได

เปน “บริษทัรวม” หลังจากวันท่ีทําการขายเงินลงทุน ท้ังหมดนี้ มิไดมี ผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ งบดุลของบริษัทฯมาก

นัก แตจะมีผลเชิงบวกในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ เพราะไมตองรับรูการขาดทุนของ CAWOW อีก ตราบเทาท่ีสัดสวน

การถือหุนต่ํากวารอยละ 20 

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดนั้น ณ ส้ินป 2552 มีอยูจํานวน 532 ลานบาท กระแสเงินสดสุทธทิีไ่ด

จากกิจกรรมดําเนินงานรวมท้ังส้ินจํานวน 1,449 ลานบาท สวนเงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิอยูท่ี 714 ลาน

บาท ในขณะท่ีมีเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุน 1,872 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการเปดสาขาใหญท่ีเปน 

Standalone Cineplex ในยานงามวงศวาน แคราย ดังกลาว 

 

แหลงท่ีมาของเงินทุน ณ ส้ินป 2552 โดยหลกัมาจากการออกหุนกูมลูคา 1,500 ลานบาท และ เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 630 ลานบาท โดย ณ ส้ินป 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม

มูลคา 5,880 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,643 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39 จากปกอน  โดยเปนการเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียน

จํานวน 975 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินกูยืมระยะส้ันของ MPIC ท่ีถูกนํามารวมในงบการเงินรวม สวนการเพิ่มของหนี้สินไม

หมุนเวียนจํานวน 668 ลานบาทนัน้ เกิดจากกา รออกหุนกูในสกุลเงินบาทประเภทจายคืนเงินตนเม่ือครบกําหนด (Straight 

Bond) ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ วงเงิน 1,500 ลานบาท อายุ 3 ป ครบกําหนดจายคืนวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 
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และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 4.8% ตอป สวนหนึ่งเพื่อนํามาจายคืนเงินกูยืมแบบอัตราลอย ตัว เปนการบริหารตนทุนทางการเงิน

ในสภาวะการณท่ีดอกเบ้ียท่ัวโลกมีแนวโนมท่ีจะข้ึน และอีกสวนใชในการขยายธุรกิจ 

 

สภาพคลองของบริษทัฯ ณ ส้ินป 2552 ลดลงเม่ือเทียบกับป 2551 ซ่ึงเกิดจากการเปลีย่นแปลงทางโครงสรางใน

กลุมธุรกิจจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย และลิขสิทธิ์ภาพยนตร ทําใหงบการเงินของ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC มา

รวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ แตพื้นฐานทางการเงินของบริษัทแตกตางกันโดยส้ินเชิง ทําใหการเปรียบเทียบระหวางปนั้น 

ไมมีประโยชนมากนัก อาทิ บริษัทฯจัดเก็บรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตรเปนเงินสด เพื่อไปใชจายในหนี้สินหมุนเวียน

ตางๆ ในขณะท่ี MPIC ตองใชเงินกูยืมระยะส้ัน เพื่อชวยในการใชจายหนี้สินหมุนเวียนตางๆ ดวยเหตุนี้ หนี้สินหมุนเวียนของ 

MPIC จะมีจํานวนท่ีสูงกวาเม่ือเทียบกับสินทรัพยหมุนเวียน ทําใหสภาพคลวงดูราวกับวาลดลง 

สภาพคลองและความสามารถในการทํากําไร 

ความสามารถในการทํากําไรก็ลดต่าํลงในป 2552 ดวยเหตุผลท่ีกลาวไปขางตน ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ

ปญหาการเมืองท่ียืดเย้ือทําใหธุรกิจส่ือโฆษณาซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีอัตรากําไรสูง ตกต่ําลง นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอธุรกิจ

ของ CAWOW จนทําใหตองปดสาขาหนึ่งสาขา และขาดทุนพิเศษอันเนื่องมาจากคาใชจายในการปดท่ีสูง สวนหนึ่งของการ

ขาดทุนนี้ถูกรวมอยูในงบการเงินของบริษัทฯในป 2552 อยางไรก็ดี ปจจัยลบตางๆนี้ เร่ิมดีข้ึนอยางเห็นไดชัดในไตรมาสท่ี 4 

เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีแนวโนมของการฟนตวัท่ีด ีการประสบความสําเ ร็จในกลยุทธดานราคา “dynamic pricing strategy” 

นาจะยังคงชวยพยุงอัตรากําไรไดระดับหนึ่ง ในขณะท่ีธุรกิจส่ือโฆษณาเร่ิมท่ีจะฟนตัว และบริษัทฯไมตองรับรูการขาดทุนของ 

CAWOW ในงบการเงินรวม ตราบเทาท่ีสัดสวนการถือหุนต่ํากวารอยละ 20 

 

11.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 นางณฐพร 

พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 และนายบุญมี งดงามวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3673 แหงสํานกังาน

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  ไดรับคาตอบแทนในสวนของผูสอบบัญชี ในป 2552 จากบริษทัฯ เปน

เงิน จํานวน 6.72 ลานบาท 
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12. ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

- ไมม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม 

   องคกรและสภาพแวดลอม หมายถงึ การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดซีึง่เปนรากฐานท่ีสาํคัญของ

การเติบโตเจริญกาวหนาขององคกร และระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธผิล  ดังนัน้ จงึมีความจาํเปนท่ีตองสรางสภาวะ

(Organizational Control and Environment Measure) 
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หรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได ตามท่ีบริษทัมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพือ่

สงเสริมใหทกุคนในบริษทัตระหนกัถงึความจาํเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความ

ซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหน าท่ีอยาง

ชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร การท่ีฝายบริหารและบุคคลากรในองคกรใหความสําคัญตอ

การควบคุมภายใน เปนตน  

         
 

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช  

  

 

คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของบริษัท เปนประจาํทุกป 

(Annual operation plan) โดยแตละหนวยธุรกิจจะนําเสนอเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปท่ีสอดคลองกับ 

Mission และ Vision ของบริษทัใหคณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานแตละหนวยงานทราบและ

นําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ในการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกลาวทางบริษัทจัดใหมีการ

ติดตามผลเดือนละคร้ัง  เพือ่รายงานความคืบหนาและปญห าท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไข อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้นตามความเหมาะสม  ท้ังนี้เร่ืองดังกลาวได

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

1.2  คณะกรรมการบริษทัไดทบทวนเปาหมายการปฏบิตังิานแลววา การตัง้เปาหมายไดดาํเนนิการอยางรอบคอบ และได

พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงาน

วาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสู

การกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการ

ตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

    ใช           ไมใช 

  

 

คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของบริษทัวาไดจดั ทําอยางรอบคอบบน

พื้นฐานของการประมาณการอยางระมัดระวัง โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปจจุบัน ขอมูลเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ และสภาวการณการแขงขันท่ีคาดหมายในปนัน้ๆ อกีท้ังไดพจิารณาทบทวนถงึประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแลววามีความรูและความสามารถท่ีจะปฏบิตัติามเปาหมายไดจริง โดยวิเคราะหถงึการใหสิง่จงูใจ

หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม

อื่นๆ รวมถึงไดกํากับดูแลใหมีหนวยงานทําหนาท่ีคอยติดตามผลของเปาหมายและแผนการดําเนิน ธุรกิจดังกลาวอยูเปน

ประจาํ 

1.3  บริษทัไดมกีารจดัโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธภิาพ หรือไม  

    ใช           ไมใช 
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บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆ ท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยสํานักงานใ หญ

กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกวา Support center ไดจัดแบงโครงสรางเปนฝายตางๆอยางชัดเจน ซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนงานดานตางๆ 

ใหแกสาขาท้ังท่ีอยูในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.4  บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน

ลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบักิจการเปนลายลกัษณอกัษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน 

หรือไม  

    มี            ไมมี 

  

 

บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเปนไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี โดยใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติภายในองคกร ซ่ึงครอบคลุมถึงการหามมิใหฝายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษทัและคูคาของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีทีม่กีารฝาฝนไวอยางชัดเจน 

1.5  บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ

บริหารท่ัวไปท่ีรดักุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ

บริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  มีอยูในรูปแบบคูมือ

ปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business process flow) ท้ังนี้บริษัทไดมกีารทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธปีฏบิตังิาน เพือ่ทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษทัอยางสมํ่าเสมอ รวมถงึการพฒันา

ระบบและการปฏิบัติงานดานตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใชทรัพยากรท่ีมีอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและเปนเคร่ืองมือในการ

ควบคุมและปองกันการทุจริต 

1.6  ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัทใน

ระยะยาว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ   ประโยชนรวมกันท้ังใน

ระยะส้ันและระยะยาว เนื่องจากบริษัทเปนธุรกิจดานการบริการจึงใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานใน

เร่ืองความเปนธรรมตอคูคาท่ีใชกับคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติท่ีผิดไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจ

ตามปกติ และมุงม่ันท่ี จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ ไมวาจะเปน     

ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคา คูแขง เจาหนี้ ลูกคา รวมถึงชุมชนและสังคม ดวยการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน เปนธรรม 

เปดเผย และโปรงใส 
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   การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ

เส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให

ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ

สวนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
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เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การท่ีจะนําพาให

บริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสมํ่าเสมอ 

   (1) พจิารณาหรือไตรตรองถงึลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of 

risk) 
   (2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงนัน้ๆ ตอบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนัน้ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 

   (3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1  บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียงท้ัง

ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

    มี            ไมมี 

  

 

บริษัทไดมีการติดตามและประเมินความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ โดยจะตองวิเคราะหเพื่อระบุปจจัย ท้ังภายนอกและ

ภายในและสัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมท้ังผลกระทบออกมาใหชัดเจน เพื่อท่ีบริษัทจะรี บดําเนนิการแกไขและบริหารความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม ท้ังนี้คณะกรรมการไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

2.2  บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  

    มี            ไมมี 

  

 

บริษทัไดทาํการวิเคราะหอ ยางระมัดระวัง ถึงเหตุการณท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงท่ีบริษัทไดระบุไวนั้นเกิดข้ึน 

เพื่อใหเปนสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

2.3  บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการลด

ความเส่ียงเหลานั้น ใชหรือไม 
    ใช           ไมใช 

  

 

บริษทัไดกําหนดมาตรการ ใหมีการประเมินการควบคุมความเส่ียงดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการ ในการตรวจ

ติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง แลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ลดความเส่ียงอนัจะ

เกิดความสูญเสียตอองคกร 

 

 

 

 

2.4  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม  

    ใช           ไมใช 

  บริษัทไดมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อรายงานความคืบหนา ปญหาและการแกไขเปนประจําทุกเดือน หรือกรณี

ฉุกเฉินท่ีเปนเร่ืองเรงดวนตองรีบแกไขปองกัน นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณและปจจัยความเส่ียง
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ใหมีอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตองดําเนนิ การแกไขตามลาํดับความสําคัญของความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหลานัน้ เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

2.5  บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 
  

 

บริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีการรายงานตอผูบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยูเปนประจําทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางท่ีฝายบริหาร

กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก 

สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

(1) การกําหนดอาํนาจและระดับการอนมัุตริายการเปนไปอยางเหมาะสม  
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(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 

(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริ หาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 

(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

         

 

3.1  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ

เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ อยางชัดเจนและ

เปนลายลกัษณอกัษร ซ่ึงมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการบริหาร และการปฏบิตังิา นในปจจุบันมากข้ึน พรอมกันนี้

พนกังานทุกคนก็รับทราบอาํนาจดําเนนิการของฝายบริหารดวย 

3.2  บริษทัมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึง

กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบนัทึกรายการบัญชแีละขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแล

จัดเก็บทรัพยสิน  

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทไดจัดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานท่ีกลาวขางตน ออกจากกันอยางชัดเจน และ เด็ดขาด โดย

หนวยงานตางๆของบริษัทมีกรอบอํานาจอนุมัติท่ีแตกตางกัน สวนหนาท่ี ในการบันทึกรายการบัญชแีลขอมูลสารสนเทศ 

(รวมการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศ) และการจดัเก็บ การดูแลรักษาทรัพยสินจะมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไมมีการ

มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดสามารถปฏิบัติงานไดตามลําพังตั้งแตตนจนจบแตจะตองมี

การสอบยันความถูกตองซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสม 

3.3  ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี

มาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัไดกาํหนดใหมมีาตรการและข้ันตอนอนมุตักิารทํารายการระหวางกันโดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรม

ตรวจสอบ และไดกาํหนดไวเปนนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลกัจรรย าบรรณสําหรับผูบริหาร

และพนักงาน โดยกําหนดใหมีหนวยงานท่ีตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

 

 

3.4  ในกรณีทีม่กีารทําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น

เทานั้น ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 
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บริษัทหามมิใหผูท่ีเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสียเขารวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ อันอาจสงผลตอความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

3.5  ในกรณีทีม่กีารทําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ

และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

การตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใด ๆ  ก็ตาม   บริษทัไดคาํนงึถงึผลประ โยชนสงูสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปน

ธรุกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบอนมุตั ิหรือขอความเหน็กอน

แลวแตกรณี 

3.6  ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญา

ซ้ือขายสินคา การใหกูยมื การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพัน

บริษทัหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทไดมีการติดตามและใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขขอตกลงในสัญญาท่ีมีผลผูกพันอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลผูกพันทางธุรกรรมนั้นๆ 

3.7  กรณีทีบ่ริษทัมีมาตรการเก่ียวกับการทําธรุกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ

ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  บริษัทมีการกําหนดไวในหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนกังาน 

       

     

3.8  ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ

บริษทัรวมอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบคุคลท่ีบริษทัแตงตัง้ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษทัดังกลาว

ถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัไดสงกรรมการของบริษทัเขาไปเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยอย สวนบริษัทรวม บริษัทไดแตงตั้งตัวแทน

บริษัทในการติดตามดูและการดําเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และรายงานผลใหบริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง 

 

 

 

3.9  บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม ท้ังนี้ เพื่อลดความ

เส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
    ใช  มี           ไมมี 
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บริษัทมีการจัดตั้งหนวยงานดานกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบท่ีทางรัฐบาล หรือหนวยงานราชการ 

รวมถึงคูคาท่ีกําหนดออกมา และทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแ ละใหขอมูลดานกฎหมายท่ีเก่ียวของของบริษัท ตลอดจนจัดตั้ง

หนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ อันเปน

การใหบริษัทดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของซ่ึงลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั 

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้น

อีก หรือไม 
    มี                                         ไมมี         ไมมกีรณีดงักลาว 
  

 

บริษทัไมเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบริหารสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎหมายท่ีกําหนดอยาง

เครงครัด 
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   หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุ น 

หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง

การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเ กิด

ความมีประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมคีณุภาพควรมีคณุสมบัตดิงันี้ 

สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู (Information and Communication Measure) 

(1) มีเนื้อหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 

(2) มีความถกูตองสมบูรณ 

(3) มีความเปนปจจุบัน 

(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

         

 

4.1  ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพือ่ใหคณะกรรมการ

ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบ

ตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน) 
    ใช            ไมใช 

  

 

บริษัทไดมีการจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลและรายละเอยีดเก่ียวกับวาระการพจิารณาท่ีสาํคัญ เพือ่ใหคณะกรรมการใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนากอนทุกคร้ัง และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทก็จะจัด

ใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรมการในวันประชมุ ท้ังนีห้ากในระหวางการประชมุ

มีการใชขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก็จะใหหนวยงานหรือผูท่ีเกียวของจัดทําขอมูลมารองรับการพิจารณาระหวาง

การประชุม เพื่อใหทันกาลตอการพิจารณาตัดสินใจ 

4.2  กรรมการบริษทัไดรับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการ

พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

    ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน    ไมใช 

  บริษทัจะแจงกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษทั สําหรับปถดัไปตอคณะกรรมการบริษั ท เพื่อใหทราบลวงหนา

เปนระยเวลา 1 ป และบริษทักําหนดใหสงหนงัสือเชญิประชมุคณะกรรมการบริษทั พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชมุ

ใหกับคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาแก

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

 
  

4.3  รายงานการประชมุกรรมการ มีรายละเอยีดตามควรท่ีทาํใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิ

หนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

    ใช             ไมใช 

  บริษทัมีการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอยีดท่ีเปนสาระ สําคัญ รวมถงึ

ขอเสนอแนะและขอคัดคาน (ถามี) โดยในการจดัทํารายงานการประชมุทุกคร้ังใหคณะกรรม การรับรอ งรายงานการประชมุ
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ดังกลาวในการประชมุคร้ังถดัไป ซ่ึงเปดโอกาสใหคณะกรรมการไดแกไขหรือเพิม่เตมิในรายงานการประชมุไดอยางอสิระ 

โดยจะเก็บไวเปนหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินาท่ีของกรรมการบริษทัไดตลอดเวลา 

 

4.4 บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก

ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 
  

 

บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญช ีไวครบ ถวนเปนหมวดหมูตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเปน

สัดสวน และมีเอกสารบางสวนท่ีจางผูใหบริการภายนอกท่ีไดมาตรฐานเปนผูเก็บรักษาเอกสารดังกลาว ซ่ึงบริษัทสามารถขอ

เรียกดูเอกสารไดอยางทันกาลตามความเหมาะสม 

4.5  คณะกรรมการไดพจิารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจาก

ความเปนจริง 

    ใช           ไมใช 

  บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และเหมาะสมกับลกัษณะธรุกิจ โดยบริษทัไดมกีารปรับ

นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใหเปนไปตามฉบับปจจุบันท่ีมีผลบังคับใช ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)             12. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

   การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล บริษทัควรตองตดิตามอยางสมํ่าเสมอวา มีการ

ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

สถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตางๆ ไดรบัการแกไขอยางทันทวงที  

สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

         
 

5.1  กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนนิธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร

วาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัมีการกําหนดเป าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดยฝายบริหารจะ

รายงานความคืบหนาและเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกับเปาหมายท่ีกาํหนดไว ใหคณะ กรรมการบริษัทรับทราบอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย 

5.2  กรณีทีผ่ลการดําเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทกําหนดใหแตละหนวยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวั น รายสัปดาหและรายเดือนในรูปแบบตางๆ 

เชน Key Performance Index เปนตน ในการประชุมแตละระดับของพนักงานและฝายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหนา

และดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การติดตามผลอยางตอเนื่อง

เปนการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

และปจจัยตางๆ ท่ีมากระทบตอเปาหมายท่ีวางไวอยางเหมาะสม 

5.3  บริษทัจดัใหมีการตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่าเสมอ ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

ผูบริหารของบริษัทเปนผูกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษัท ท้ังนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้ึน และไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาท่ีในการใหความเชื่อม่ันถึงการควบคุมภายในของบริษัทใน

ทุกหนวยงานอยา งสมํ่าเสมอวา (1) การปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม (2) การใหความ

เชื่อม่ันแกรายงานทางการเงินวานาเชื่อถือได (3) การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกาํหนดข้ึนท้ังภายในภายนอก

องคกร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู นอ กจากนีย้งัรวมถงึการใหคาํปรึกษาและขอเสนอแนะแก

หนวยงานตางๆดานการควบคุมภายใน โดยมุงเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ท้ังนี้จะมีการรายงานผลตอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรับทราบความเคลือ่นไหวของการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)             12. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

5.4  กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระและเสนอรายงานผล

การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 
  

 

บริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ             

ฝายตรวจสอบภายในจงึสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

เปนประจําทุกเ ดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะตอผูบริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในใหเหมาะสมตอ

สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

5.5  เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมกีารรายงานตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพจิารณาถงึขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ

ทุกคร้ัง โดยหนวยงานตางๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อแกไขใหทันกาลเปนประจําทุกเดือน อีกท้ังยัง

ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ อยางไรก็ตาม

ปจจุบันยังไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

5.6  บริษั ทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ        

ใชหรือไม 

    ใช             ไมใช 

  

 

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายหรือหนวยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนาในการปรับปรุง

ขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน                                                                           

5.7  บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัย

วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
    มี                                       ไมมี         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

ฝายบริหารของบริษัทมีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ถงึส่ิงท่ีไดทาํการตดัสินใจ

ดําเนินการในเร่ืองตางๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงปญหาตางๆท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองการทุจริต หรือการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย ท้ังนี้ใ นกรณีจําเปนเรงดวนประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสทิธิแ์ละสามารถขอใหมกีารจดัประชมุคณะกรรมการบริษทัได โดยนอกจาก

ฝายบริหารของบริษัท ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณทุจริตหรือสงสัย

วามีเหตุ การณทุจริต การปฏิบัติงานท่ีฝาฝนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ และคอยรายงานเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน 

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



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)           สวนท่ี 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

บริษทัไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํปฉบับนีแ้ลว ดวยความระมัดระวัง บริษทัขอรับรองวา

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 

บริษทัขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ี สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่ อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ัง

ของบริษทัและบริษทัยอยอยางถกูตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมกีารปฏบิตัติามระบบดังกลาว 

(3) บริษทัไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจา ได

แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว ซ่ึงครอบคลมุถงึขอบกพรองและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมชิอบท่ี

อาจมีผลกระทบตอการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสาร ชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท

ไดมอบหมายใหนายธนกร ปุลิเวคินทร  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ

นายธนกร ปุลิเวคินทร กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

                                                 ชื่อ-สกุล               ตําแหนง 

 

ลายมือชื่อ 

 

1. นางภารดี พลูวรลกัษณ  กรรมการ    ……………………………… 

 

 

2. นายธนกร ปุลเิวคินทร  กรรมการ    ..................................................  

 

                                                 ชื่อ-สกุล               ตําแหนง 

 

ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายธนกร ปุลเิวคินทร  กรรมการ    ..................................................  

   

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายสมใจนึก 

เองตระกูล 

 

ประธานกรรมการ /

กรรมการอิสระ 

 

65 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ปริญญาตร ี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 พูลวร

ลักษณ 

 

กรรมการ / 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

46 ปริญญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

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 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางภารดี 

พูลวรลักษณ 

 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 

48 ปริญญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA  

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.46 2541-ปจจุบัน กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   -ไมมี- 

นายวีรวัฒน 

องควาสิฏฐ 

 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

 

49 ปริญญาโท MBA 

Boston University, USA 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

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)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวิชัย 

พูลวรลักษณ 

 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ 

47 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม รุนท่ี 10 คณะ

พาณชิยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- สูความเปนนายท่ีสมบูรณแบบ รุน 4 สถาบันการ

บรหิารและจติวิทยา 

- CEO Development Institute  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท รุน

ท่ี 8 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 1 

0.47 2548 - ปจจุบัน 

2546-2547 

 

2545-2547 

กรรมการ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป   

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นายอรรถสิทธ์ิ 

ดํารงรัตน 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ 

45 ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร สาขารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

-ไมมี- พ.ย. 50 -

ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

 

 

-ไมมี- 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายธนกร  ปลุิ

เวคินทร 

 

 

กรรมการ /           

รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร ธุรกิจฟลม

ภาพยนตร 

53 ปริญญาโท  MBA 

United State International University, USA 

ปริญญาตร ีสาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

0.14 2546-ปจจุบัน 

2538-2546 

กรรมการ 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธุรกิจฟลม

ภาพยนตร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

นายชัย  จรุงธ

นาภิบาล 

 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

55 ปริญญาโท บัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตร ีบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

-ไมมี- 2545-ปจจุบัน 

 

2546-ปจจุบัน 

2523-2540 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลลอป

เมนท 

กลุม บมจ.ไมเนอร ฟูด 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวัลลภ  ต้ัง

ตรงจิตร 

 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

58 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)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายนฤนาท 

รัตนะกนก 

 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

54 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยดีทรอยต สหรฐัอเมรกิา 

-ไมมี- 2549-ปจจุบัน 
2530 - 2540 

2527 - 2530 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน) 

บงล. ซิต้ีคอรป จํากัด 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

FSD - Financial 

Statement for 

Director 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นายปณิธาน  

เศรษฐบุตร 

กรรมการ / 

รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร

การตลาด มหาวิทยาลัยโกลเดนทเกต สหรฐัอเมรกิา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา บริหารการ

จดัการ มหาวิทยาลัยโกลเดนทเกต สหรฐัอเมรกิา 

-ไมมี- ม.ค. 50- 

ปจจุบัน 

 

ธ.ค. 44- เม.ย. 

49 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูอาํนวยการใหญ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ปทท) จํากัด 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางยุพิน กาญ

จนวิกัย 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ี

บรหิาร 

46 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 

 

รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร  

42 ปริญญาโท บรหิารธุรกิจระหวางประเทศ  

มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริการ 

ปริญญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

0.03 2541-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธุรกิจโรง

ภาพยนตร 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป -ไมมี- 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายฉัฐภูมิ 

ขันติวิริยะ 

รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร  

สายงานการเงิน  

และบัญช ี

48 

 

ปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.02 มี.ค. 2550 - 

ปจจุบัน 

 

มี.ค. - ธ.ค. 

2549 

 

 

2541 - มี.ค. 

2549 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานการเงิน 

และบัญชี 

รองกรรมการผูอํานวยการกลุมงานบัญชีและ

การเงิน 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

 

บริษัท อาร เอส  จํากัด 

(มหาชน) 

 

 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

-ไมมี- 

นายริชารด วัล

เด็กก 

รองประธานเจาหนาท่ี

บรหิาร  

ธุรกิจโบวล่ิง 

44 SITC TETE-DE-RAN, Swiss Hotel School 

Diploma, 

Switzerland 

-ไมมี- 2542 - 2550 

 

2538 - 2542 

ผูจัดการท่ัวไป  

 

ผูจัดการท่ัวไป  

 

บริษัท เอสแอลอารที จํากัด 

 (ไมเนอร ฟูด กรุป) 

บริษัท ซีเล็ค เซอรวิส พาทเนอร 

จํากัด 

(ไมเนอร ฟูด กรุป) 

-ไมมี- 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – สกุล / 

ตําแหนง 

 

ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวฒุกิารศึกษา 

 

สัดสวน 

การถือ

หุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 

ขอมูลการเขา

ฝกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางจินดา 

วรรธนะหทัย 

รองประธานเจาหนาท่ี

บรหิาร  

สายงานบริหารพ้ืนท่ีเชา  

47 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จนัทรเกษม 

0.03 2539-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานบริหาร

พ้ืนท่ีเชา 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

-ไมมี- 

นายจิรเดช นุต

สถิตย 

รองประธานเจาหนาท่ี

บรหิาร  

สายงานวางแผนกลยุทธ 

และนักลงทุนสัมพันธ 

41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

เนชั่นแนลยูนิเวอซิต้ี ซานดิเอโก ,สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนยี ซานดิเอโก ,สหรัฐอเมริกา 

-ไมมี- 2549-ปจจุบัน 

 

 

 

2546 - 2548 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานวางแผน

กลยุทธ และนักลงทุนสัมพันธผูจัดการฝาย

วางแผนกลยุทธ 

บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

 

 

 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

-ไมมี- 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัยอย 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

  
รายชื่อ 

  

บรษิทั บริษัทยอย 

เมเจอร เมเจอร เมเจอร เมเจอร อุดร  สยาม เชยีงใหม รัชโยธิน รัชโยธิน เมเจอร โบวล รัชโยธิน ไอ 

ซีนีเพล็กซ กรุป ซีนีแอด พรอพเพอรต้ี เซอรวิส ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ ซีนีเพล็กซ เรยีลต้ี ซีนีมา กรุป แมเนจเมนท  แมกซ 

คุณสมใจนึก เองตระกูล x                       

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

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

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

คุณธนกร ปลิุเวคินทร     /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณอรรถสิทธ์ิ ดํารงรัตน  /                       

คุณวิชัย พูลวรลักษณ  /                       

คุณชัย จรุงธนาภิบาล  /                       

คุณวัลลภ ต้ังตรงจติร  /                       

คุณนฤนาท  รัตนะกนก  /                       

คุณปณิธาน เศรษฐบุตร* /                       

ร.ต.ต.เกรยีงศักด์ิ โลหะชาละ** /                       

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ /                       

คุณกิติกร พุมสวาง    / /      /   

คุณทศพร อังสุวรังษี     / / / / / / / / 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัยอย 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

  
รายชื่อ 

  

บรษิทั บริษัทยอย 

เมเจอร เมเจอร เมเจอร เมเจอร อุดร  สยาม เชยีงใหม รัชโยธิน รัชโยธิน เมเจอร โบวล รัชโยธิน ไอ 

ซีนีเพล็กซ กรุป ซีนีแอด พรอพเพอรต้ี เซอรวิส ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ ซีนีเพล็กซ เรยีลต้ี ซีนีมา กรุป แมเนจเมนท  แมกซ 

คุณอรชัย ปุณณะนิธิ     /        

คุณพรชยั อึง้ธนไพศาล     /         

*นายปณิธาน เศรษฐบุตร ลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552  

**รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทน มีผลต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552 เปนตนไป 

 หมายเหตุ 

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 

 / กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัยอย 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

รายชื่อ 

บริษัทยอย 

แปซิฟค 

มารเก็ตต้ิง 

อีจีวี 

เอ็นเตอรเทนเมนท 
อีจีวี  

เอ็กซิบิชั่น 

อีจีวี  

ไฟวสตาร 

เอ็นเตอรเทน โกลเดน  

วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น 

คุณสมใจนึก เองตระกูล       

คุณวิชา พูลวรลักษณ  /     

นางภารดี พูลวรลักษณ       

คุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ      

คุณธนกร ปลิุเวคินทร  / / / / / 

คุณอรรถสิทธ์ิ ดํารงรัตน       

คุณวิชัย พูลวรลักษณ   x x x x 

คุณปณิธาน เศรษฐบุตร*   / / / / 

คุณชัย จรุงธนาภิบาล       

คุณวัลลภ ต้ังตรงจติร       

คุณนฤนาท  รัตนะกนก       

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ  / / / / / 

คุณกิติกร พุมสวาง  / / / / 

คุณนุสรา ปนแกว  / / / / 

คุณสุเทพ ดานศิริวิโรจน  /    

คุณสุเมธ สอนสุทธ์ิ  /    

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัยอย 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

 

 หมายเหตุ 

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบริหาร 

 / กรรมการ 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

เอกสารแนบ 3 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)    

 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม 

   องคกรและสภาพแวดลอม หมายถงึ การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดซีึง่เปนรากฐานท่ีสาํคัญของ

การเติบโตเจริญกาวหนาขององคกร และระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธผิล  ดังนั้ น จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางสภาวะ

หรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อ

สงเสริมใหทกุคนในบริษทัตระหนกัถงึความจาํเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความ

ซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยาง

ชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร การท่ีฝายบริหารและบุคคลากรในองคกรใหความสําคัญตอ

การควบคุมภายใน เปนตน  

(Organizational Control and Environment Measure) 

         
 

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช  

  

 

คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของบริษัท เปนประจาํทุกป 

(Annual operation plan) โดยแตละหนวยธุรกิจจะนําเสนอเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปท่ีสอดคลองกับ 

Mission และ Vision ของบริษทัใหคณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานแตละหนวยงานทราบและ

นาํไปปฏบิตัใิหบรรลเุปาหมายท่ีกาํหนดไว ในการกําหนดเปาหมายและแผ นการดําเนินธุรกิจดังกลาวทางบริษัทจัดใหมีการ

ติดตามผลเดือนละคร้ัง  เพื่อรายงานความคืบหนาและปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการแกไข อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้นตามความเหมาะสม  ท้ังนี้เร่ืองดังกลาว ได

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

1.2  คณะกรรมการบริษทัไดทบทวนเปาหมายการปฏบิตังิานแลววา การตัง้เปาหมายไดดาํเนนิการอยางรอบคอบ และได

พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงาน

วาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสู

การกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการ

ตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

    ใช           ไมใช 

  

 

คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดําเนนิธรุกิจของบริษทัวาไดจดัทําอยางรอบคอบบน

พื้นฐานของการประมาณการอยางระมัดระวัง โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปจจุบัน ขอมูลเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ และสภาวการณการแขงขันท่ีค าดหมายในปนั้นๆ อีกท้ังไดพิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแลววามีความรูและความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเปาหมายไดจริง โดยวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจ

หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกิจและ สภาพแวดลอม

อื่นๆ รวมถึงไดกํากับดูแลใหมีหนวยงานทําหนาท่ีคอยติดตามผลของเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกลาวอยูเปน

ประจาํ 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

1.3  บริษทัไดมกีารจดัโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธภิาพ หรือไม  

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทไดมกีารจดัโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆ ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกับการดําเนนิงาน โดยสํานกังานใหญ

กรุงเทพฯหรือท่ีเรียกวา Support center ไดจัดแบงโครงสรางเปนฝายตางๆอยางชัดเจน ซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนงานดานตางๆ 

ใหแกสาขาท้ังท่ีอยูในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.4  บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน

ลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบักิจการเปนลายลกัษณอกัษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน 

หรือไม  

    มี            ไมมี 

  

 

บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of conduct) ท่ีเปนไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี โดยใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติภายในองคกร ซ่ึงครอบคลุมถึงการหามมิใหฝายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอให เกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทและคูคาของบริษัท โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมกีารฝาฝนไวอยางชดัเจน 

1.5  บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ

บริหารท่ัวไปท่ีรดักุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ

บริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  มีอยูในรูปแบบคู มือ

ปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business process flow) ท้ังนีบ้ริษทัไดมกีารทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธปีฏบิตังิาน เพือ่ทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษทัอยางสมํ่าเสมอ รวมถงึการพฒันา

ระบบและการปฏิบัติงานดานตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใชทรัพยากรท่ีมีอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและเปนเคร่ืองมือในการ

ควบคุมและปองกันการทุจริต 

1.6  ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัทใน

ระยะยาว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ   ประโยชนรวมกันท้ังใน

ระยะส้ันและระยะยาว เนื่องจากบริษัทเปนธุรกิจดานการบริการจึงใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานใน

เร่ืองความเปนธรรมตอคูคาท่ีใชกับคูคาทุกรา ยอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติท่ีผิดไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจ

ตามปกติ และมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ ไมวาจะเปน     



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคา คูแขง เจาหนี้ ลูกคา รวมถึง ชมุชนและสังคม ดวยการปฏบิตัทิีเ่ทาเทียมกัน เปนธรรม 

เปดเผย และโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

   การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ

เส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให

ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การท่ีจะนําพาให

บริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสมํ่าเสมอ 

สวนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

   (1) พจิารณาหรือไตรตรองถงึลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of 

risk) 
   (2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงนัน้ๆ ตอบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนัน้ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 

   (3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1  บริษทัมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียงท้ัง

ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

    มี            ไมมี 

  

 

บริษัทไดมีการติดตามและประเมินความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ โดยจะตองวิเคราะหเพื่อระบุป จจัย ท้ังภายนอกและ

ภายในและสัญญาณเตือนภัยตางๆ รวมท้ังผลกระทบออกมาใหชัดเจน เพื่อท่ีบริษัทจะรีบดําเนินการแกไขและบริหารความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม ท้ังนี้คณะกรรมการไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

2.2  บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  

    มี            ไมมี 

  

 

บริษัทไดทําการวิเคราะหอยางระมัดระวัง ถึงเหตุการณท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงท่ีบริษัทไดระบุไวนั้นเกิดข้ึน 

เพื่อใหเปนสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเส่ียง แลวราย งานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั

ในระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

2.3  บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการลด

ความเส่ียงเหลานั้น ใชหรือไม 
    ใช           ไมใช 

  

 

บริษทัไดกําหนดมาตรการ ใหมีการประเมินการควบคุมความเส่ียงดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการ ในการตรวจ

ติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง แลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ลดความเส่ียงอนัจะ

เกิดความสูญเสียตอองคกร 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

2.4  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏบิตัติามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทไดมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อรายงานความคืบหนา ปญหาและการแกไขเปนประจําทุกเดือน หรือกรณี

ฉุกเฉินท่ีเปนเร่ืองเรงดวนตองรีบแกไขปองกัน นอกจากนี้ ยังกําหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณและปจจยัความเส่ียง

ใหมีอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีตองดําเนิน การแกไขตามลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนในการลดความเส่ียงเหลานัน้ เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

2.5  บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 
  

 

บริษัทไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี เก่ียวของกับความเส่ียงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีการรายงานตอผูบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยูเปนประจาํทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

   การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ ายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางท่ีฝายบริหาร

กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก 

สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

(1) การกําหนดอาํนาจและระดับการอนมัุตริายการเปนไปอยางเหมาะสม  

(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 

(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 

(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

         

 

3.1  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ

เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ อยางชัดเจนและ

เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการบริหาร และการปฏิบัติงานในปจจุบันมากข้ึน พรอมกันนี้

พนกังานทุกคนก็รับทราบอาํนาจดําเนนิการของฝายบริหารดวย 

3.2  บริษทัมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึง

กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบนัทึกรายการบัญชแีละขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแล

จัดเก็บทรัพยสิน  

    ใช           ไมใช 

  

 

บริษัทไดจัดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานท่ีกลาวขางตน ออกจากกันอยางชัดเจน และ เด็ดขาด โดย

หนวยงานตางๆของบริษัทมีกรอบอํานาจอนุมัติท่ีแตกตางกัน สวนหนาท่ีในการบันทึกรายการบัญชีแลขอมูลสารสนเทศ 

(รวมการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศ) และการจดัเก็บ การดูแลรักษาทรัพยสินจะมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไมมีการ

มอบหมายใหบคุคลหนึ่งบุคคลใดหรือหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดสามารถปฏิบัติงานไดตามลําพังตั้งแตตนจนจบแตจะตองมี

การสอบยันความถูกตองซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสม 

3.3  ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี

มาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทไดกาํหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนอนมัุตกิารทํารายการระหวางกันโดยคณะกรรมการบริษั ทและคณะกรรม

ตรวจสอบ และไดกาํหนดไวเปนนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบริหาร

และพนักงาน โดยกําหนดใหมีหนวยงานท่ีตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

3.4  ในกรณีทีม่กีารทําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น

เทานั้น ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทหามมิใหผูท่ีเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสียเขารวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ อันอาจสงผล ตอความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

3.5  ในกรณีทีม่กีารทําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ

และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

การตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใด ๆ  ก็ตาม   บริษัทไดคํานึงถึงผลประ โยชนสงูสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปน

ธรุกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบอนมุตัิ  หรือขอความเห็นกอน

แลวแตกรณี 

3.6  ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญา

ซ้ือขายสินคา การใหกูยมื การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพัน

บริษทัหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทไดมีการติดตามและใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขขอตกลงในสัญญาท่ีมีผลผูกพันอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลผูกพันทางธุรกรรมนั้นๆ 

3.7  กรณีทีบ่ริษทัมีมาตรการเก่ียวกับการทําธรุกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ

ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  บริษัทมีการกําหนดไวในหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนกังาน 

       

     

3.8  ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ

บริษทัรวมอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบคุคลท่ีบริษทัแตงตัง้ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษทัดังกลาว

ถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัไดสงกรรมการของบริษทัเขาไปเปนกรรมการผูมอีาํนาจของบริษทัยอย สวนบริษทัรวม บริษทัไดแตงตัง้ตวัแทน

บริษัทในการติดตามดูและการดําเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และรายงานผลใหบริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

3.9  บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม ท้ังนี้ เพื่อลดความ

เส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
    ใช  มี           ไมมี 

  

 

บริษัทมีการจัดตั้งหนวยงานดานกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบท่ีทางรัฐบาล หรือหนวยงานราชการ 

รวมถงึคูคาท่ี กําหนดออกมา และทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและใหขอมูลดานกฎหมายท่ีเก่ียวของของบริษัท ตลอดจนจัดตั้ง

หนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ อันเปน

การใหบริษัทดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของซ่ึงลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้น

อีก หรือไม 
    มี                                         ไมมี         ไมมกีรณีดงักลาว 
  

 

บริษทัไมเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบริหารสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎหมายท่ีกําหนดอยาง

เครงครัด 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

   หลกัการประการหนึง่ของการปฏบิตัหินาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจ ะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน 

หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง

การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง และเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเกิด

ความมีประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมคีณุภาพควรมีคณุสมบัตดิงันี้ 

สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู (Information and Communication Measure) 

(1) มีเนื้อหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 

(2) มีความถกูตองสมบูรณ 

(3) มีความเปนปจจุบัน 

(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

         

 

4.1  ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพือ่ใหคณะกรรมการ

ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบ

ตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน) 
    ใช            ไมใช 

  

 

บริษัทไดมีการจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ เพื่อใหคณะกรรมการใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนากอนทุกคร้ัง และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทก็จะจัด

ใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเปนเอกสารประกอบการประชมุใหกบัคณะกรรมการในวันประชมุ ท้ังนีห้ากในระหวางการประชมุ

มีการใชขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเตรียมไวก็จะใหหนวยงานหรือผูท่ีเกียวของจัดทําขอมูลมารองรับการพิจารณาระหวาง

การประชุม เพื่อใหทันกาลตอการพิจารณาตัดสินใจ 

4.2  กรรมการบริษทัไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการ

พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

    ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน    ไมใช 

  บริษทัจะแจงกําหนดการประชมุคณะกรรมการ บริษทั สําหรับปถดัไปตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ใหทราบลวงหนา

เปนระยเวลา 1 ป และบริษทักําหนดใหสงหนงัสือเชญิประชมุคณะกรรมการบริษทั พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชมุ

ใหกับคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจาร ณาแก

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

 
  

4.3  รายงานการประชมุกรรมการ มีรายละเอยีดตามควรท่ีทาํใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิ

หนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

    ใช             ไมใช 

  บริษทัมีการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอยีดท่ีเปนสาระ สําคัญ รวมถงึ

ขอเสนอแนะและขอคัดคาน (ถามี) โดยในการจดัทํารายงานการประชมุทุกคร้ังใหคณะกรรม การรับรองรายงานการประชมุ



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

ดังกลาวในการประชมุคร้ังถดัไป ซ่ึงเปดโอกาสใหคณะกรรมการไดแกไขหรือเพิม่เตมิในรายงานการประชมุไดอยางอสิระ 

โดยจะเก็บไวเปนหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินาท่ีของกรรมการบริษทัไดตลอดเวลา 

 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก

ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 
  

 

บริษทัมีการจดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไวครบถวนเปนหมวดหมูตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเปน

สัดสวน และมีเอกสารบางสวนท่ีจางผูใหบริการภายนอกท่ีไดมาตรฐานเปนผูเก็บรักษาเอกสารดังกลาว ซ่ึงบริษัทสามารถขอ

เรียกดูเอกสารไดอยางทันกาลตามความเหมาะสม 

4.5  คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจาก

ความเปนจริง 

    ใช           ไมใช 

  บริษัทไดใชนโยบายบัญชตีาม หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และเหมาะสมกับลกัษณะธรุกิจ โดยบริษทัไดมกีารปรับ

นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใหเปนไปตามฉบับปจจุบันท่ีมีผลบังคับใช ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

   การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสมํ่าเสมอวา มีการ

ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

สถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตางๆ ไดรบัการแกไขอยางทันทวงที  

สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

         
 

5.1  กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนนิธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร

วาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจประจําปเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดยฝายบริหารจะ

รายงานความคืบหนาและเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกับเปาหมายท่ีกาํหนดไว ใหคณะ กรรมการบริษัทรับทราบอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย 

5.2  กรณีท่ีผลการดําเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษัทกําหนดใหแตละหนวย ธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาหและรายเดือนในรูปแบบตางๆ 

เชน Key Performance Index เปนตน ในการประชุมแตละระดับของพนักงานและฝายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหนา

และดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกํา หนดไว การติดตามผลอยางตอเนื่อง

เปนการลดและกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

และปจจัยตางๆ ท่ีมากระทบตอเปาหมายท่ีวางไวอยางเหมาะสม 

5.3  บริษทัจดัใหมีการตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่าเสมอ ใชหรือไม 

    ใช           ไมใช 

  

 

ผูบริหารของบริษัทเปนผูกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนในบริษัท ท้ังนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้ึน และไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาท่ีในการใหความเชื่อม่ันถึงการ ควบคุมภายในของบริษทัใน

ทุกหนวยงานอยางสมํ่าเสมอวา (1) การปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม (2) การใหความ

เชื่อม่ันแกรายงานทางการเงินวานาเชื่อถือได (3) การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกาํหนดข้ึนท้ังภายในภายนอก

องคกร และการปฏิ บัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก

หนวยงานตางๆดานการควบคุมภายใน โดยมุงเนนใหเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ท้ังนี้จะมีการรายงานผลตอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรับทราบความเคลือ่นไหวของการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 



 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1) 

5.4  กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระและเสนอรายงานผล

การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 
  

 

บริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ             

ฝายตรวจสอบภายในจงึสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

เปนประจําทุกเดือน รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะตอผูบริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในใหเหมาะสมตอ

สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

5.5  เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมกีารรายงานตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

    ใช                                      ไมใช         ไมมกีรณีดงักลาว 

  

 

บริษทัมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพจิารณาถึ งขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ

ทุกคร้ัง โดยหนวยงานตางๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อแกไขใหทันกาลเปนประจําทุกเดือน อีกท้ังยัง

ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ อยางไรก็ตาม

ปจจุบันยังไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

5.6  บริษทัตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ        

ใชหรือไม 

    ใช             ไมใช 

  

 

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายหรือหนวยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนาในการปรับปรุง

ขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน                                                                           

5.7  บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัย

วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
    มี                                       ไมมี         ไมมกีรณีดังกลาว 

  

 

ฝายบริหารของบริษทัมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ถงึส่ิงท่ีไดทาํการตดัสินใจ

ดําเนินการในเร่ืองตางๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงปญหาตางๆท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองการทุจริต  หรือการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย ท้ังนี้ในกรณีจําเปนเรงดวนประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสทิธิแ์ละสามารถขอใหมกีารจดัประชมุคณะกรรมการบริษทัได โดยนอกจาก

ฝายบริหารของบริษัท ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน ร วมถงึเหตกุารณทจุริตหรือสงสัย

วามีเหตุการณทุจริต การปฏิบัติงานท่ีฝาฝนกฎหมายซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ และคอยรายงานเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน 
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